
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Silivri Yeraltı Doğalgaz 
Depolama Tesisi Kapasite 
Artış Töreni’nde açıklamalarda 
bulundu. Türkiye’nin enerji 
hizmetiyle dünyanın 17. büyük arza 
sahip ülkesi olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , 
günlük petrol üretiminin 100 bin 
varile çıkarılacağını ifade etti. 
Yeni keşifler için gece gündüz 
çalıştıklarını aktaran Erdoğan, 
Trakya’nın enerjide merkez 
olacağını söyledi.

TRAKYA 
ENERJİDE  

MERKEZ 
OLACAK
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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

LİDER
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü 
Silivri’de Avrupa’nın en büyük 
doğalgaz deposunun açılışını 
yaptı.

Dünyanın enerji kriziyle boğuştuğu bir 
süreçte bu tesisin anlam ve öneminin be 
kadar büyük olduğu aşikâr…

Türkiye hem enerji kaynaklarına sahip 
olmada hem de enerji dağıtım merkezi 
haline gelmede kararlı adımlarla yürüyor.

İnşallah yakın bir dönemde “doğal 
gaz fiyatlarının belirlendiği küresel bir 
merkez”e dönüşeceğiz.

Bu aşamaya gelmek, bunları konuşuyor 
olabilmek, kısa süreli çalışmaların sonucu 
değil elbette.

Başta alt yapı eksikliklerini gidermek 
olmak üzere 20 yıla sığdırılan akıl, bilim, 
kararlık, cesaret ve yoğun emeklerin 
sonucudur.

Ve elbette hepsini bir araya getiren bir 
liderliğin!

Ertesi gün de Mardin’deydi 
Cumhurbaşkanımız.

Orada da Mardin-Derik Ovası Sulaması, 
Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve 
Dargeçit’e Doğalgaz Verme ile yapımı 
tamamlanan çok sayıda tesisin açılışını 
yaptı.

İçeride ve dışarıda yapılan tüm 
engellemelere, takoz koymalara, 
“battık bittik” türü “siyasi maval 
mühendislikleri”ne rağmen, Türkiye 
inandığı ve hak ettiği yolda büyümeye ve 
gelişmeye devam ediyor.

Üstelik tüm bunları, terörle tarihimizdeki 
en etkin ve en başarılı bir mücadeleyi 
verirken gerçekleştiriyor.

Bunlar basit işler değil.
Bunlar öyle rahat koltuklarda süslü 

cümleler kurmakla yapılacak işler değil.
Hele hele ülkeyi yabancı komiserlere 

yönettirmeye çalışanların altından 
kalkacağı işler hiç değil.

Görüyoruz işte; henüz kesinleşmemiş bir 
yargı kararı üzerinden bile bütün ipliklerini 
pazara çıkaran, kurgulanmış oyunlarla dolu 
bir siyasi sefalete nasıl sürüklendiklerini…

Siyasetin “plan ve projelerle milleti 
ikna etme” olarak özetleyeceğimiz kendi 
normalinden ve doğallığından nasibi 
olmayanlar, siyaset dışı ne varsa ondan 
medet umar, ondan nemalanmaya çalışır 
bir çaresizlik içindeler.

Sözde aynı masada buluştukları 
halde, kesinleşmemiş bir yargı kararı 
üzerinden sevindirik olup “üzüntülerini 
çılgınca kutlayanlar” ile bu yargı kararı 
bahane edilerek ihtiraslarının önüne engel 
konulduğunu düşünüp karşı manevralar 
yapanların, bir poker oyuncusu gizemi ve 
hesaplılığıyla birbirlerine nasıl girdiklerini 
ibretle izliyoruz.

İşin asıl trajikomik yanı ise, birilerinin 

kendilerini Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
’la kıyaslayarak ve hatta onun tarihe 
geçmiş “Bu şarkı burda bitmez” sözünü 
tekrarlayıp onu taklit ettiğini sanarak siyasi 
nüfuz elde etme acziyetine düşmeleridir.

Oysa evrensel bir gerçekliktir;
Kalitesizlik taklit edilebilir ama gerçek 

bir kalite asla taklit edilemez; o senin 
kumaşında ya vardır ya da yoktur.

Mesela iyi bir şarkıcıysanız, kötü bir 
şarkıcıyı taklit ederek şov olsun diye 
mahsustan kötü şarkı söyleyebilir, iyi bir 
futbolcuysanız mahsus kötü futbolcu 
taklidi yapabilir, iyi bir mimarsanız mahsus 
derme çatma bir kulübe dikebilirsiniz.

Ama yeteneksiz bir şarkıcı, kötü bir 
futbolcu veya sıradan bir mimarsanız taklit 
ederek asla iyi şarkı söyleyemez, iyi futbol 
oynayamaz, bir şaheser inşa edemezsiniz.

Siyasette de böyledir; taklitle liderlik 
olmaz.

Kaldı ki taklit ettikleri husus bile 
“benzerliğe konu edilemeyecek kadar ayrı 
ve alakasız” içeriklere sahip.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan , sırf bir 
yargı kararının sonucu olarak değil, önce 
ülkesine ve milletine duyduğu derin sevda 
ve bu uğurda gerçekleştirdiği emsalsiz 
eserlerle lider oldu.

Her engeli aşarak, her oyunu 
bozarak, iç ve dış hiçbir tehdide pabuç 
bırakmayarak, gerektiğinde gözünü bile 
kırpmadan milletiyle beraber ölümlerin 
kol gezdiği meydanlara çıkarak lider oldu.

Taklit edilmek, millet darbecilere karşı 
canını ortaya koyarken güvenlikli odalarda 
kahve içenler, yabancı mahfillere bel 
bağlayanlar, İstanbul kan ağlarken balığa, 
kayağa gidenler için söz konusu olabilir.

Ama…
“Lider”in taklidi yoktur!

     
Kalitesizlik taklit edilebilir ama 

gerçek bir kalite asla taklit edilemez. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , sırf 
bir yargı kararının sonucu olarak 
değil, önce ülkesine ve milletine 

duyduğu derin sevda ve bu uğurda 
gerçekleştirdiği emsalsiz eserlerle, 

gerektiğinde ölümlerin üzerine 
yürüyerek lider oldu. Taklit edilmek, 
millet can pazarındayken güvenlikli 
odalarda kahve içenler, İstanbul kan 
ağlarken balığa, kayağa gidenler için 
söz konusu olabilir. Ama… “Lider”in 

taklidi yoktur!
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İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
açıklamasında şunları söyledi;

“Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, 
hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan 
güç devşirme peşinde olmamıştır. AK 

Parti’nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile 
sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir 
yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme 
tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile 
gelmiştir.”

“Bizim yegane gücümüz 
milletimizin iradesidir. Bu 
güç, sahne arkasındaki 
masalardan ve 
pazarlıklardan değil, 
milletimizin büyük 
teveccühü ve desteğinden 
gelmektedir. Bizler 
geçmişte olduğu gibi şimdi 
de bu teveccühe mazhar 
olmaya çalışırken birilerinin 
mahkemenin mahkumiyet kararını 
büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz 
milletimizin ferasetine bırakıyoruz.”

YEGANE 
GÜCÜMÜZ 
MİLLETİMİZİN 
İRADESİDİR
İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, YSK üyelerine 
hakaret ettiği için Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince 
Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın mağdur edebiyatına 
dönüştürülmesi üzerine bir açıklama yaptı. AK Parti’nin 
siyaset anlayışında siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet 
etmenin dışında herhangi bir yöntemin olmadığını 
belirten Kabaktepe, “Mahkemenin mahkumiyet kararını 
büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin 
ferasetine bırakıyoruz” dedi.
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ESENYURT İLÇE 
TEŞKİLATIMIZLA BULUŞTUK 

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Esenyurt İlçe Teşkilatımızla bir araya geldi. 

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, ilçe 
teşkilatlarımızla buluşmaya devam ediyor. 
Eyüpsultan’da Esenyurt İlçe Teşkilatımızla buluştu.

İl Başkanımız Kabaktepe, ilçe teşkilat 
mensuplarımıza yaptığı konuşmada, “AK Parti’nin 

başarısının sırrı; Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ve 
AK kadrolara sahip olmasıdır. 2023 yolunda da milletimize 
yaptığımız hizmetleri, projelerimizi ve Türkiye Yüzyılı’nı 
anlatarak zafere ulaşacağız.” dedi.
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BEŞİKTAŞ’TA İLK OYUM 
ERDOĞAN’A, İLK OYUM 

AK PARTİ’YE DİYEN 
GENÇLERLE BULUŞTUK

AK Parti İstanbul İl Başkan 
vekilimiz Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanımız Av. Adem Yıldırım 
Beşiktaş ilçemizde, ilk kez oy 

kullanacak genç kardeşlerimiz ile bir araya 
geldi. Gençlik Kollarımızın organize ettiği 
“İlk oyum Erdoğan’a, İlk oyum AK Parti’ye” 
programları kapsamında 17-23 yaş aralığındaki 
gençlerimizle soru cevap formatında keyifli bir 
program gerçekleştirdik. İl Başkan vekilimiz 
Yıldırım gençlerle sohbet ederek “Türkiye 
Yüzyılı, Gençlerin Yüzyılıdır.” ifadelerinde 
bulundu.
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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 Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı 
ve İl Yönetim Kurulu üyemiz Erol Bulut, Şişli 
ilçemizde avukat ziyaretinde bulundular. İl 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Akın Bayram, 
Bahar Çavuş, Barış Özerol, Mehmet Habib 
Karaman, Muhammed Talha Kor, Muhammed 
Şirin ve Onur Yalçınkaya; Büyükçekmece, 
Esenler, Tuzla, Ataşehir, Sultangazi ve 
Beylikdüzü 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.

HER OKULDA 
BİR AVUKAT 
HEDEFİ İÇİN 
ZİYARETLERE 
DEVAM 
EDİYORUZ
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Programa İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı, İl Seçim İşleri Komisyon Üyelerimiz, 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Seçim İşleri 
Birim Başkanlarımız ve 39 ilçe Seçim İşleri 

Birim Başkanlarımız katıldılar. 
İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı 

başkanlığındaki toplantımızda; 2023 seçimlerinde 
partimiz adına görev yapacak olan sandık kurulu 
üyelerimiz ile okul ve kat sorumlularımızın güncellenmesi 
süreci değerlendirildi. Sandık kurulu üyelerimize 
uygulanan dijital anket çalışması süreci istişare edilerek 

anket değerlendirildi. Seçim günü okullarımızda görev 
yapacak avukatlarımızın ziyaretlerinin tamamlanması 
konusuna dikkat çekilerek, diğer seçim işleri 
gündemlerine değinildi. Bunların yanı sıra, 10 Aralık 
Cumartesi günü Genel Merkezimizde gerçekleştirilen İl 
Seçim İşleri Başkanları toplantısı gündemi ve sunumları, 
tüm ilçelerimizde uygulamaya konulmak üzere, Seçim 
İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı tarafından İlçe Seçim 
İşleri Başkanlarımıza aktarıldı.

Toplantının kapanış kısmında ise İl Seçim İşleri 
Başkanımız Av. Şengül Karslı, gündemle ilgili olarak Seçim 
İşleri Komisyon üyelerine ve İlçe Seçim İşleri Başkanlarına 
söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi. İl Kadın Kolları 
ve İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanlarımızdan, Kadın 
Kolları ve Gençlik Kolları faaliyetleri hakkında bilgi alındı 
ve değerlendirmelerde bulunuldu. Dilek ve temennilerin 
ardından gerçekleşen fotoğraf çekimi sonrasında sona 
eren toplantıya iştirakları sebebiyle tüm katılımcılara 
teşekkür edildi.

İLÇE SEÇİM İŞLERİ BİRİM 
BAŞKANLARI TOPLANTISI 
İL BAŞKANLIĞIMIZDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Seçim İşleri 
Başkanlığımız 
tarafından 
düzenlenen İlçe 
Seçim İşleri Birim 
Başkanları Toplantısı 
İl Başkanlığımızda 
gerçekleştirildi.  
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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 
toplantılarımızı yapıyoruz.

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 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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AK Parti İstanbul teşkilatları 
olarak her hanemizi ziyaret edip 
gönüller kazanmaya devam 
ediyoruz. 39 ilçemizde her 

mahallemizi sokak sokak dolaşarak aziz 
milletimize selam veriyoruz.

İLÇELERİMİZDE HANE  
ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR 

İl Teşkilat 
Başkanımız 
İsmet Öztürk 
öncülüğünde, 

Çekmeköy teşkilatımızda 
3 kademe mahalle 
başkanlarımız ile bir araya 
gelerek milletimize hizmet 
yolunda, Türkiye yüzyılının 
inşasında yine, yeniden hep 
birlikte çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

ÜÇ KADEME MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZ İLE BULUŞTUK
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SU
LTANGAZİ SARIYER

Restorasyonu tamamlanan Sarıyer ilçemizdeki 
Ali Kethüda Cami’mizin açılışını gerçekleştiren 
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy ve Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah 
Demircan’ı İlçe Başkanlığımızda ağırladık. 

İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun, İlçe Yönetimimiz 
ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Camii’mizin açılış 
törenine birlikte iştirak ettik.

BAKANIMIZ 
ERSOY’U 

İLÇEMİZDE 
AĞIRLADIK



GÖNÜLLERE 
GİRMEYE 
DEVAM 
EDİYORUZ
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“Sosyal Politikalar Sahada” 
çalışmaları kapsamında İl Sosyal 
Politikalar Başkanlığımızın 
koordinesinde belirlenen 62 
bine yakın haneye ziyaret ve 
bu ziyaretlerde partimize yeni 
üyeler kazandırma çalışması 
tüm ilçelerimizde büyük bir hızla 
devam ediyor.

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

ARNAVUTKÖY EYÜPSULTAN GAZİOSMANPAŞA

SULTANBEYLİ

ESENLER

BÜYÜKÇEKMECE

BEŞİKTAŞ BAĞCILAR
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13 Ekim günü itibariyle başlayan Hane geliri asgari ücretin 
altında veya hiç bulunmayan ailelere ziyaret ve yeni üye 
kazandırma çalışmamızda şu ana kadar 24.350 ev ziyareti 
ve bu ziyaretlerde 5.426 yeni üye kaydı yapıldı. Ziyaretlerde, 
ailelere Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip, ihtiyaçlarını 

ve taleplerini kendilerine sorup, oluşturduğumuz veri portalında kayıt 
altına alıyoruz. Hanelerde ayrıca aileleri E-Devlet üzerinden elektrik, su ve 
doğalgaz yardımlarına başvurmaları için yönlendirme de yapıyoruz.

AVCILAR

PENDİK

MALTEPE

TUZLA

SANCAKTEPE BEYOĞLU

SULTANGAZİ

ADALAR

SARIYER ŞİŞLİ BEYLİKDÜZÜ

ZEYTİNBURNU

KÜÇÜKÇEKMECE

KARTAL



İlgili kurumlara vatandaşlarımızın 
durumları iletilerek, daha sonra 
ziyarette bulunulan hanelere geri dönüş 
aramaları ile birlikte ziyaret ile başlayan 
süreci bitirmiş oluyoruz.

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
koordinesinde 39 ilçemizde yapılan 
bu anlamlı çalışmamız 62 bin haneye 
ziyaret gerçekleştirilmesi ile son 
bulacaktır.
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KADIKÖY ÇEKMEKÖY

KAĞITHANE

ATAŞEHİR

FATİH

ÇATALCA

ÜSKÜDAR

SİLİVRİ

ÜMRANİYE

GÜNGÖREN

ESENYURT

ŞİLE



İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığı Engelliler ve 
Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezlerimiz tarafından 
ilçelerimizde bulunan 
engelli kardeşlerimiz ile 
kıymetli büyüklerimize 
yönelik hane ziyaretleri 
gerçekleştiriliyor.

İlçe Engelliler Koordinasyon 
Merkezlerimiz evde bakım maaşı 
alan vatandaşlarımıza yönelik 
hane ziyaretlerinin yanı sıra 

engelli kardeşlerimize sürpriz doğum günü 
kutlamaları ve geziler gibi çeşitli etkinliklerde 
bulunuyor.

İlçe Yaşlılar Koordinasyon Merkezlerimiz 
ise kıymetli büyüklerimiz ile hanelerde 
olduğu gibi her ortamda bir araya gelerek 
kendilerinin tecrübe ve birikimlerinden 
istifade ediyorlar.
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ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZIN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ



Geçtiğimiz 
hafta ahirete 
irtihal ederek 
aramızdan 

ayrılan kahraman 
gazilerimizden; 
Kore Gazisi Mehmet 
Ziya Öztürk (Şişli), 
Kıbrıs Gazilerimiz 
Zafer Gönültaş 
(Sarıyer), Teyfur Dinç 
(Ümraniye), Emin Topuk 
(Arnavutköy) ve Halidun 
Sadıkoğlu’nu(Kadıköy) 
ikamet etikleri 
ilçelerde İl Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, 
İlçe Başkanlarımız, İl 
Şehit, Gazi ve Yetim 
Komisyonu Başkanımız 
Selman Enes Yücel, 
İlçe ŞKM Başkanlarımız 

ve teşkilatlarımızın 
katılımıyla kılınan cenaze 
namazları sonrasında 
son yolculuklarına 
uğurladık.

Kore ve Kıbrıs 
savaşlarından 
kahramanlık hikayeleri 
yazarak taraf ülkelerin 
tarihine geçen ve 
milletlerinin gönlünde 
müstesna bir yer 
edinen, döndükten 
sonra da bilgi, birikim ve 
tecrübeleri ile vatanımıza 
ve milletimize şerefle 
hizmet etmeyi sürdüren 
kıymetli gazilerimize 
Allah’tan rahmet, 
kederli aileleri ve aziz 
milletimize baş sağlığı 
diliyoruz.

İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım 
Madak ve İl EKM 
Koordinatörümüz 

Osman Dinleyici, İşitme 
Engelliler Federasyonu (İEF) 
Başkanı Muammer Ay ve 
Federasyon yönetim kurulu 
üyelerini İl Başkanlığımızda 
misafir ettiler. Hükümetimizin 
İşitme engelli vatandaşlarımızın 
yaşadığı zorluklar karşısında 
attığı adımlara ek olarak birlikte 
hareket ederek yapılabilecek 
çalışmalar ile ilgili istişarelerde 
bulunuldu.
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KAHRAMAN GAZİLERİMİZİ SON 
YOLCULUKLARINA UĞURLADIK 

İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU’ NU MİSAFİR ETTİK



Kastamonulular Dayanışma Derneği KASDER Küçükçekmece 
Şubesi tarafından AK Parti Küçükçekmece ilçe başkanlığımızda 
düzenlenen programa 200 Kastamonulu kadın ve kıymetli 
misafirler katıldı. 

Programa İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Eroğlu, 
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Av. Esra Vural Yıldırım, Küçükçekmece İlçe 
Başkanımız Av. Recep Şencan, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Saliha Karadayı 
Deniz ve yönetimi, Meclis Üyelerimiz, Kasder Şube Başkanı Satı Külfetoğlu 
ve Kasder Kadın Kolları Başkanı Müyesser Demirci ile dernek yönetimi katılım 
sağladı. 

Kastamonu’da 1919 yılında yapılan ilk Türk Kadın Mitinginin tarihçesine, 
Şerife Bacı ve Halime Çavus’un kahramanlıklarına değinilen programda 
Kastamonu türküleri eşliğinde yöresel ikramlar, Slaytlar ile Kastamonu tanıtımı 
ve teşkilatımıza yeni üye kayıtları yapıldı.

“İLK TÜRK KADIN MİTİNGİ” ANMA 
PROGRAMINDA KASTAMONULULAR 
İLÇEMİZDE BİR ARAYA GELDİ
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SU
LTANGAZİ KÜÇÜKÇEKMECE



AK Parti Şişli İlçe teşkilatı olarak komşularımızı 
ziyaret etme devam ediyor ve kendilerine 
Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Bu 
hafta Esentepe mahallemizde vatandaşlarımızla 
bir araya geldik. Sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. 

Teşkilatlarımızla birlikte diyoruz ki; “Bırakın bir takım dolaplar 
dönsün, tiyatrolar oynansın. Biz hakikatin sesi olmaya devam 
edeceğiz, milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Çünkü 
bizim yegâne gücümüz millettir, milletin iradesidir.” 

SU
LTANGAZİ ŞİŞLİ
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BİZ HAKİKATİN  
SESİ OLMAYA  
DEVAM EDECEĞİZ





Avrupa’nın en büyük gaz 
deposu Silivri’de açıldı. 
Silivri Yeraltı Doğalgaz 
Depolama Tesisi Kapasite 

Artış Töreni’nde Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan  açıklamalarda bulundu. 
Türkiye’yi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi 
yanında depolaması alanında da 
en güvenli seviyeye getirene kadar 

yatırımlara devam edeceklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , “Kısa ve 
orta vadede enerji krizinin Avrupa’da yol 
açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması 
için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.” 
dedi.

 Cumhurbaşkanımız Erdoğan ’ın 
açıklamalarından satır başları:

“Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama 
tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar 
metreküpe ulaşan toplam kapasitenin 
ülke ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Avrupa’daki en büyük yer altı 
depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi 
biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda 
kullanılan malzemeler yerli ve milli 
olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz 
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan Silivri Yeraltı 
Doğalgaz Depolama Tesisi 
Kapasite Artış Töreni’nde 
açıklamalarda bulundu. 
Türkiye’nin enerji hizmetiyle 
dünyanın 17. büyük arza sahip 
ülkesi olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , 
günlük petrol üretiminin 100 bin 
varile çıkarılacağını ifade etti. 
Yeni keşifler için gece gündüz 
çalıştıklarını aktaran Erdoğan, 
Trakya’nın enerjide merkez 
olacağını söyledi.

TRAKYA 
ENERJİDE  

MERKEZ 
OLACAK



depolama alanındaki teknoloji birikimine 
katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon 
metreküp enjeksiyon ve 75 milyon 
metreküp geri üretim kapasitesine 
sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim 
döneminde bile talebin 4’te 1’ini tek 
başına karşılayabilecektir.

Ankara Tuzgölü’ndeki kapasite 
genişletme çalışmaları tamamlandığında 
orada da benzer orana ulaşacağız. 
Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete 
girmesinde emeği geçen bakanlık, 
kurum, yüklenici firmaları tebrik 
ediyorum.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ 
ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi 
yanında depolaması alanında da 
en güvenli seviyeye getirene kadar 
yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve 
orta vadede enerji krizinin Avrupa’da yol 
açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması 
için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek 
vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda 
dünya ile rekabet edebilir seviyedeki 
hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 
20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin 
meyvelerini toplamaya başlayarak 
ülkemizi en üst lige çıkaracağımız 
yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete 
geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, 
krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. 
Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı 
tablo içinde adeta heba ediyorduk. 
Türkiye’nin istikametini güven ve 
istikrar iklimine döndürecek ülkemizi 
bu girdaptan kurtardık. Birilerinin 
ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev 
yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük.

“160 MİLYON TON 
EŞDEĞER PETROL 
ARZIMIZ VAR”

160 milyon ton eşdeğer petrol enerji 
arzımız var. Bunun 2021’de 51 milyar 

dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar 
dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir 
kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine 
getirmemize rağmen enerjide ciddi 
dışa bağlılık söz konusudur. Doğal 
gazda ihtiyacı karşılamadan ülkemizi 
arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine 
çıkarabilmemiz mümkün değildir. 
Türkmenistan’daydık. Oradan ülkemize 
gerek doğal gaz gerekse enerji naklini 
gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptık. 
Üçlü zirve yaptık. Hamdolsun aramızda 
kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylece 
nüfusumuzun yüzde 85’ine yakınını doğal 
gaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş 
sondaj filosunu kurarak Karadeniz’de 
540 milyar metreküplük ülkemizin en 
büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. 
Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak 
için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni 

keşiflerin müjdesini paylaşmak için de 
çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar 
yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol 
ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa 
sürede günlük petrol üretimimizi 100 
bin varile çıkarak ardından daha büyük 
keşif ve üretimler için yolumuza devam 
edeceğiz.
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LNG TESİSİNİ AÇTIĞIMIZDA 
DAHA GÜÇLÜ HALE 
GELECEĞİZ”
Saros’ta LNG tesisini açtığımızda 
daha güçlü hale geleceğiz. Ülkemizi 
gaz referans fiyatının belirlendiği ülke 
yapacağız. Değerli dostum Sayın 
Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu, 
adımlarımızı attık, atıyoruz. Özellikle 
Trakya enerjide bir hub haline gelecek. 
Artık enerji alanında bambaşka bir 
seviyeye yükseleceğiz.
 Tüm hesapların üstündeki hesaba 
inanıyoruz. Milletimizi Türkiye Yüzyılı’na 
hazırlamaya devam ediyoruz. Öyle 
ise şu yeminimizi yapalım, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız.”
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Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan 3’lü 
zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
: Türkmen doğalgazının Batı pazarına nakli için 
çalışmaya başlamalıyız. İmzaladığımız belgeler 
birlikteliğimizi taçlandırdı

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk kez gerçekleştirilen 
Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde 
konuştu. İşte Erdoğan’ın bu yıl ilki gerçekleştirilen zirvedeki 
konuşmasından satırbaşları:

 Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar, tedarik 
zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattı, enerji arzı güvenliğini 
de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi. Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin 
önemi yeniden anlaşıldı. Türkiye olarak bu doğrultudaki adımları uzun süredir 
atmaktayız. Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu 
açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın bel kemiğini 
oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa’ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının 

TÜRKMEN GAZINA 
TÜRKİYE ROTASI
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da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik 
çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. 
Hazar’daki dostluk sahasında da Türkmen ve 
Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. 
Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı 
elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. 
Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan’dan 
ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya 
hazırız. ANKARA

5 TARİHİ ANLAŞMA
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , Türkmenistan 

Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
huzurunda, Avaza Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen törende, ticaret, bilim, eğitim, 
kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarındaki 
anlaşmalara imza atıldı. Bu kapsamda, 3 ülke 
arasında, “Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair 
Anlaşma”, “2023-2025 Yıllarına Yönelik Bilim, 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Çerçeve 
Programı”, “Gümrük Geçiş Noktalarında Gümrük 
Prosedürlerine İlişkin Bilgi Değişimine Yönelik 
Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına Dair 
Mutabakat Zaptı”, “Enerji Alanında İşbirliğinin 
Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı”, “Ulaştırma 
Alanında İşbirliğinin Daha Fazla Geliştirilmesine 
İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. Türkiye 
Cumhuriyeti adına imzaları Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu attı.

VİZELER KALKSIN,  
TİCARET ARTSIN

 Bugün üçlü zirvede imzaladığımız belgeler 
Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan birlikteliğini 
daha da taçlandırdı. Ulaştırma imkânlarını 
iyileştirmemiz de ziyadesiyle mühimdir. Lapis- 
Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak 
üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı 
projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı 
sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı 
olarak ön plana çıkan Orta Koridor bağlamında 
işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli 

bir ayağını Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’yla 
tamamladık. Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü, İstanbul Havalimanı’nı, Osmangazi ve 
1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-
batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.

Bu güzergâhı daha da etkin hale getirmek 
için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük 
işlemlerini hızlandırmalıyız. Her 3 ülkenin taşıyıcıları 
için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin 
kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, 
vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin 
uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma 
ve gümrük alanında az sonra imzalanacak 

metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. 
Türkmenistan programı kapsamında liderlerle ikili 
görüşmelerde yapan Erdoğan dün akşamüstü 
saatlerinde Türkmenistan’dan ayrıldı. Erdoğan’ı, 
Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı’ndan 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, 
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve 
diğer ilgililer Ankara’ya uğurladı.

GENÇLERE TATİL PROGRAMI
 Genç nesillerin dili, tarihi ve kültürü 
daha iyi tanıması amacıyla dayanışmanın 
artırılması gerekir. Bu konuda dar 
kapsamlı görüşmede adımlar attık. 
Öncelikle gerek Gebele’de her yıl 
gençlerimizin orada belli bir süre 
tatil yapması, eğitim alması gerekse 
Avaza’da yine her yıl belli bir süre -bu 
bir ay olabilir- burada göndereceğimiz 
yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte 
eğitim- öğretim almaları hem Gebele’yi 
tanımaları hem Avaza’yı tanımaları, 
dolayısıyla Türkiye’ye de gelecek olan 
gençlerimizin ufku, dil itibarıyla din 
itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla 
çok daha farklı bir zemine oturacaktır. 
Eğitim ve kültür alanında işbirliği 
çerçeve programını bu bakımdan faydalı 
buluyorum.
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VİZONTELE 
MUHALEFETİNİ 
KENDİ CAHİLLİĞİ 
İLE BAŞ BAŞA 
BIRAKIYORUM

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 

Türkiye İnovasyon Haftası 
İnovalig Şampiyonları 

Ödül Töreni’nde 
konuştu. CHP Genel 

Başkanı Kılıçdaroğlu’na 
tepki gösteren 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan , “TOGG’un 

fabrika açılışına gelmeyip, 
10 bin kilometre öteye 

hamburger yemeye giden 
vizontele muhalefetini 

kendi cahilliği ile baş başa 
bırakıyorum. Hamburger 

burada çok ama TOGG 
yok.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası 
İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde 
önemli açıklamalarda bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
ABD ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan , “TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip, 
10 bin kilometre öteye hamburger yemeye 
giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği 
ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada 
çok ama TOGG yok. Türkiye’nin meselelerine 
yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal 
ekonomi komiserlerinden medet umanları bir 
an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan 
uyanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan  ayrıca, önümüzdeki 
dönemde günlük petrol üretimini 100 bin varile 
çıkartmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ’ın 
konuşmasından öne çıkanlar:

“Yenilikçilik alanında öne çıkan isimleri bir 
araya getiren bu etkinliğe katkı sunan herkese 
şimdiden teşekkür ediyorum. TİM ve Ticaret 
Bakanlığımızı da kutluyorum. Etkinliklerin 
önümüzde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. 
Her bir başarı hikayesiyle milletimizin çelikten 
iradesine bir kez daha şahit oluyoruz. Meselenin 
sadece kaynak değil bir yürek meselesi olduğuna 
da şahit oluyoruz.

“SAVUNMA PROJELERİMİZİN 
BÜTÇESİ 75 MİLYAR DOLARIN 
ÜZERİNDE”

Ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı 
birçok alanda artık yakından takip edilen bir ülke 
olduk. Savunma Sanayii’nde Şampiyonlar Ligi’ne 
yükseldik. Savunma Sanayii, ihracatıyla ülkemizin 
lokomotif sektörlerinden biri haline dönüştü. 
1600’den fazla firmamız bulunuyor.

62 savunma projesi yürütülürken bugün 
bu sayısı 757’ye geçti. Savunma projelerimizin 
bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların 
üzerine çıkardık.

Bunları gizli açık ambargolara, şantajlara, 
baskılara rağmen başardık. Tabloyu tamamen 

tersine çevirdik. Benzerlerinin birçok sektörde 
yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde adeta 
iflasın eşiğinde olan THY, şimdi yolcu sayısında 
rekordan rekora koşuyor.

“PETROL ÜRETİMİNİ 
GÜNLÜK 100 BİN VARİLE 
ÇIKARTACAĞIZ”

Karadeniz Gazı’nı milli sisteme dahil etme 
çalışmalarımız devam ederken, petrolle ilgili 
de çeşitli illerimizden güzel haberler geliyor. 

Önümüzdeki dönemde günlük petrol üretimini 
100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

 TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini 
daha gerçeğe dönüştürüyoruz. TOGG’un en son 
teknolojiye sahip ürewtim üssünü 29 Ekim’de 
açtık. TOGG’un testleri şu anda devam ediyor. 
Birkaç ay içinde TOGG’u yollarımızda göreceğiz. 
Bunlara mesajımızı Gemlik’ten Devrin Otomobili 
ile verdik.

TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin 
kilometre öteye hamburger yemeye giden 
vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş 
başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama 
TOGG yok. Türkiye’nin meselelerine yerli ve 
milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi 
komiserlerinden medet umanları bir an önce 
içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya 

davet ediyorum. 

“SALGINA RAĞMEN 
EKONOMİK BÜYÜME 
GÖSTEREN SAYILI 
ÜLKELERDEN BİRİYİZ”
O sancılı, sıkıntılı günlerde ekonomide 
kontakt kapatmadık. Biz projelerimiz 
dahil yatırımlarına yenilerini ekledik. 
Şirketlerimize istihdamı devam 
ettirmeleri konusunda teşvik sağladık. 
Şirketlerimiz Krizi fırsata çevirme yolunda 
takdire şayan bir başarı yakaladılar. 
Salgına rağmen ekonomik büyümesini 
sürdüren sayılı ülkelerden birisiyiz.

“HAYAT PAHALILIĞINI 
ÇÖZÜME 
KAVUŞTURUYORUZ”
Düşük faizin enflasyondaki olumlu 
etkilerini hissedeceğiz. Rusya-Ukrayna 
Savaşı sürecinde izlediğimiz dengeli 
politika, Türkiye’ye ilgiyi artırmıştır.”
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan  yaptığı 
açıklamada “13 yaşında nişan 14 
yaşında evlilik kabul edeceğimiz bir 
durum değildir. Mağdur, Bakanlığımız 
başvurduğu andan itibaren 
kurumlarımız konuyu sahiplenmiştir. 
Her şeyden önce böyle bir hadiseyi 
milletimizin inancıyla irtibatlandırmak 
ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet 
İşleri Başkanımızın kınamasını yaptığı 
bir meseleyi hala dinimizle ilişkili hale 
getirmek art niyettir” dedi.  

 Cumhurbaşkanımız Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine 
Toplantı’nın ardından açıklamalarda bulundu.  

 ‘CUMHURİYETİMİZİN KENDİ 
AYAKLARI ÜZERİNDE DURMA SORUNU 
KALMAMIŞTIR’

Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere enerjiden 
tarıma çok sayıda projeyi, milletin ve devletin emrine sunma 
tarihi olarak 2023’ü belirlemelerinin gerisinde böyle bir saik 
olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak 
tarihi bir dönüşüme girdiği dönemde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu 
çok daha hayati önem kazanmıştır. Tabi bunun için önce 
kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar 
bulunuyor. Birincisi, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında vaktimizi 
ve enerjimizi boşa tüketen ortak geçmişimize haksızlık 
mahiyetindeki tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Sürekli aynı 
şeyleri yaparak her seferinde farklı sonuçlar ummak sağlıklı 
bir zihnin hayata ve siyasete bakış tarzı olamaz. Yönetim 
sistemi tartışmalarından, ülkemizi bugüne getiren ve geleceğe 

İDDİALAR 
TAM BİR FACİA

KABUL ETMEMİZ
MÜMKÜN DEĞİL
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taşıyacak olan büyük projelere yaklaşıma kadar bu 
sağlıksız bakış açısının örneklerini hala görmek bizi 
üzüyor. Yokluk ve yoksulluk içinde kurduğumuz 
Cumhuriyetimizin meşruiyet kaygısı da kendi 
ayakları üzerinde durma sorunu da kalmamıştır. 
Bunun için yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel 
görüşlerimiz ne olursa olsun artık hep birlikte 
ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi ve 
enerjimizi bu doğrultuda seferber etmeliyiz” dedi.

‘İSTİSMAR İDDİALARI  
TAM BİR FACİADIR’

Erdoğan, küçük yaşlarda istismar iddialarını 
‘facia’ olarak değerlendirdiği konuşmasında şunları 
söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı 
şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta 
evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar 
hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum ve şu ana kadar arkadaşlarım gereken 
gayretleri gösterdiler. Gereken çalışmaları ilgili 
bakanlarımız yaptılar ama bunları görmezden 
gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce 
günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında 
evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla 
mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki 
istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğundan 
itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. 
İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen 
soruşturmanın ardından konu yargıya intikal 
etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, 
hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları 
tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak 
iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilk duruşmanın 
yakında yapılması bekleniyor. Konu tüm bu 
süreçlerin ardından kamuoyunun gündemine 
gelmiştir. Bir başka ifadeyle mesele medyada 
yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın 
tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken 
her türlü işlemi bir hakkın yerine getirmiştir. 

Geçmişteki ihmaller ve eksiklerde soruşturma 
kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır. 
Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, 
reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki 
hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. 
Türkiye’de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve 
fiili reformlar bizim hükümetlerimiz döneminde 
hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan 
anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok’’

‘BAY KEMAL DİYARBAKIR 
ANNELERİNİ KAÇ KERE 
ZİYARET ETTİN?’

Cumhurbaşkanımız Erdoğan , CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini dile 
getirerek, “Son hadisede de aynı hissiyatla 
hareket ettik. Aynı tutumu ortaya koyduk. İlk 
günden itibaren aynı kararlılıkla davrandık. Ancak 
bu konudaki tartışmalarda gördüğümüz bir 
riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı da burada 
ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce böyle 
bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın 
temsilci kurumlarla irtibatlandırmak en hafif 
ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü 
dile getirdiği, yanlışını belirttiği, kınamasını 
yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hala 
getirmek ancak art niyet ürünü olabilir. Esasen 
biz niyet okumasını doğru bulmayan bir anlayışa 
sahibiz. Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği 
ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı 
genellemeler bizi mecburen niyetleri sorgulamaya 
itmektedir. Şayet niyet mağdurun hakkını 
savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna 
kadar da yapacağız ama biz bu çevrelerden 
mesela; PKK’nın annelerinin kucağından kaçırıp 
dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerinin her 
türlü istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki 
kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay 
Kemal Diyarbakır Annelerini kaç kere ziyaret 
ettin? Kızları, 12-13 yaşındaki yavruları evlerinden, 
ellerinden alıp kaçırılan bu gözü yaşlı anneleri 
acaba kaç kere ziyaret ettin?’’ ifadelerini kullandı.

‘HERKES HESABINI 2023’TE 
YÜZDE 20’LER SEVİYESİNDE 
ENFLASYONA GÖRE YAPSIN’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 
milyon vatandaşın her birinin ortak geleceğinin 
ve ortak menfaatinin kendileri için her bir ferdin 
kişisel kazanç hırsından daha önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 
2023 sonunda yüzde 20’ler seviyesine, 2024’te 
tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa 
yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum herkes 
hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde 
enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket 

‘PEK ÇOK EKİPMAN 
ARTIK TÜRK MALI İMZASI 
TAŞIYOR’
“İleri teknoloji su altı robotu, yerli sondaj 
kulesi, milli yazılım platformu ve daha 
pek çok ekipman artık Türk Malı imzası 
taşıyor” diyen Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Enerji sepetimizi nükleer güç 
sepetinden güneş ve rüzgara kadar 
tüm imkanlarla genişleterek kendi 
kendimize yeterliliğimizi en üst seviyeye 
çıkartmakta kararlıyız. Kurulu enerji 
gücümüzü 3 kat artışla 100 megavatın 
üzerine çıkartarak bunun yüzde 54’ünü 
de yenilebilir kaynaklara dayandırarak 
kendi kendimize yetme yolunda önemli 
bir mesafe kat ettik. Bu tablodaki her 
bir puanlık artışın 600 milyon dolara 
tekabül ettiğine dikkatlerinizi çekmek 
isterim. Küresel krizlerin dünyada 
zaten bozuk olan sosyal adaletsizliği 
büyüttüğü bir dönemde biz her alanda 
olduğu gibi bu hususta da diğer 
ülkelerden ayrışıyoruz”
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edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, 
milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak 
gereken cevabı verecektir. Ülkemizin bunca 
fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı 
vizyonunu bir avuç muhterisin kazanç hırsına 
kurban etmeyeceğiz. Bir kez daha altını çizerek 
söylüyorum; biz hiç kimsenin işine, gücüne, alışına, 
kazancına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey 
sadece ekonomik kuralların değil akıl ve vicdan 
sınırlarının da dışına taşan niyetler ve eylemlerdir” 
dedi.

CHP’Lİ VEKİLLERE TEPKİ
Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Derya Yanık’ın TBMM Genel Kurulu’nda 
bütçe görüşmeleri sürerken yaptığı konuşma 
esnasında sırtlarını dönen CHP milletvekillerine 
tepki göstererek, “Öyle sırtınızı parlamentoda 
dönmek suretiyle siz benim bakanıma 
ders veremezsiniz. Siz sırtınızı dönmekle 
aslında başka şeyler yaptığınızın da farkında 
değilsiniz. Biz PKK’nın istismar ettiği 
çocuklarımıza parlamentodaki uzantılarına, 
kendi bünyelerindeki taciz, tecavüz olaylarına, 
sosyal medya ve benzeri mecralarındaki 
rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden 
insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırarak 
onlara linç uygulamaya kalkışmasına rıza 
göstermiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. 
Her türlü haksızlık, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi 
bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve 

neticelendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘BORU HATLARIMIZI, GAZ 
DEPOLAMA TESİSLERİMİZİ 
GELİŞTİRDİK’

Erdoğan, enerjinin her alanında son 20 
yılda çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini 
belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi 2020 yılında uzun zamandır 
hasretle beklenen müjdeyi Fatih Sondaj 
Gemisi’nin Tuna 1 kuyusunda yaptığı keşifle 
verdik. Ardından gelen yeni keşiflerle birlikte 
bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve 
ulaştık. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri 
çalışmalar nihayete erdiğinde kamuoyu ile 
paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda bütün 
dikkatimizi yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında milletimizle buluşturmaya 
haretmiş durumdayız. Günlük 10 milyon 
metreküp gaz üretimi ile başlayacak, inşallah 
bunu 40 milyon metreküpe kadar çıkartacağız. 
Halihazırda Karadeniz’de Fatih, Yavuz ve Kanuni 
ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. Ayrıca 
karada ve denizde 8 bin kişi kesintisiz çalışıyor. 
Denizin 2 bin 200 metre altına 170 kilometrelik 
boru yerleştirme işlemini tamamladık. İlk 
keşfimizi yaptığımız Tuna 1 kuyusundan itibaren 
15 arama tespit ve üretim kuyusunun sondajını 
bitirdik. Gazı karada işleyecek Filyos Doğalgaz 
İşleme Tesisi’nin yüzde 85’ini tamamladık. Batı 
Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu ile gazı ulusal 
şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru 
hattının inşasını bitirdik ve testlere başladık. 
Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik. Boru 
hatlarımızı gaz depolama tesislerimizi de 
geliştirdik. Bugün 7 uluslararası petrol ve 
doğalgaz boru hattına 2’si kara 2’si deniz; 4 
LNC tesisine, 2 yer altı doğalgaz depolama 
tesisine sahibiz.”

“TÜRKİYE AİLE DESTEKLERİ 
İLE 2.8 MİLYON HANEMİZE  
9.2 NAKDİ KAYNAK AYIRDIK”
Yaşanan gelişmeler bizi sosyal yardımları 
sadece en temel ihtiyaçlarına ulaşamayan 
vatandaşlarımızla sınırlı olmaktan çıkartıp daha 
kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele almaya 
yöneltmiştir diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan  
“Sosyal yardım politikamız, yoksulluk sınırının 
altına düşenleri kollama yanında günümüz 
gerçeklerine uygun şekilde insanlarımızın hayat 
standartlarını daha yüksek bir seviyede tutmayı 
amaçlıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 
ve sürekli geliştirdiğimiz son sosyal yardım 
projemiz Türkiye Aile Destekleridir. Temmuz ve 
kasım ayları döneminde Türkiye Aile Destekleri 
kapsamına giren 2 milyon 800 bin hanemize 
toplam 9,2 milyar lira nakdi kaynak aktardık” 
açıklamasını yaptı. 
‘Hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal faaliyeti 
de şimdi gençlerimize, öğrencilerimize 
sesleniyorum’ Başarı teşvik programı’ diyerek 
açıklayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan  “Devlet 
okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve 
orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 
oranına varan tutarda destek verilecek. Yine 
aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe 
girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, 
spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını 
biz karşılayacağız. Bu program için 1.5 milyar 
liralık bütçe ayırdık. Ayrıca Düzce depreminde 
doğrudan zarar görüp görmediğine 
bakılmaksızın bu bölgedeki esnafın 
Halkbank’tan kredi ödemeleri 3 ay ertelenecek. 
Erteleme kararımızın Düzce’deki hak sahiplerine 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘BU YIL 150 KUYUDA 
SONDAJ PROGRAMI 
YAPTIK’
Cumhurbaşkanımız Erdoğan , doğalgazdaki 
gelişmelerin yanında karada da petrol arama 
faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, 
“Daha önce ‘petrol yok’ diye beton dökülen 
kuyulardan da terör nedeniyle terk edilmek 
zorunda kalınan bölgelerden de petrol 
üretmeye başladık. Türkiye Petrollerinin 5 yıl 
önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi 
bugün 65 bin varile çıktı. Özel sektörü de 
dahil ettiğimizde bu rakam yaklaşık 80 bin 
varili buluyor. Daha fazla sismik araştırma, 
daha fazla sondaj ve verimliliği artırıcı 
yöntemlerle cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 
günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı 
hedefliyoruz. Salgın döneminde pek çok petrol 
ve doğalgaz şirketi havlu atarken Türkiye 
Petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız 
verdi. Sadece 2021 yılındaki 34 yeni keşifle 
mevcut rezervimize 71 milyon varil daha 
ekledik. Bu yıl 95’i arama ve 55’i üretim olmak 
üzere 150 kuyuda sondaj programı yaptık” dedi.
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BU İŞİN ADRESİ VE  
TARİHİ VERİLMEZ

Operasyon Mesajı:  

Cumhurbaşkanımız Erdoğan , Suriye’nin kuzeyine 
olası kara operasyonuyla ilgili olarak, “Bu işin 

adresi ve bu işin tarihi verilmez. Ülkemiz sürekli 
olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi 

altında. Bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün 
değil. Kimseden izin alacak değiliz” dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan 
Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne 
katılmak için dün Türkmenistan’a 
giden Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, hareketinden önce Esenboğa 
Havalimanı’nda yaptığı açıklamada özetle şu 
mesajları verdi:

ANTALYA’YA AFET  
BÖLGESİ KARARI

“Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 
devlet nerede sorusunu sordurtmamışsak 
Antalya’daki sel sonrasında da tüm imkânlarımızı 
insanlarımız için seferber ettik. Olayın ilk anından 
itibaren iyileştirme çalışmalarını başlattık. Toplam 
13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar 
meydana gelmiştir. Konut, işyeri ve araçlarla ilgili 

zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 
Toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi 
görev yapmaktadır. Kumluca, Finike ve Demre’de 
genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. 
Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk 
etapta toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir 
destek bölgeye gönderilmiştir. KOSGEB’ten 
afetten zarar gören her bir esnafımız için 
250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi 
imkanı sağlandı. Devletimiz tüm kurumlarıyla 
afetzedelerin yanında olmayı sürdürecektir. 
(Türkmen gazının Türkiye üzerinden sevkıyatı) 
Avaza Zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğalgaz 
konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle 
beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. 
İlham Bey’in de olması süreç için önem arzediyor. 
Bunları orada 3’lü olarak konuşacağız. İstiyoruz ki 
Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim.

KİMSEDEN İZİN ALACAK 
DEĞİLİZ

(Sınır ötesi kara operasyonu) Her zaman 
söylediğim gibi, bu işin adresi ve bu işin tarihi 
verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı’nda Putin’le 
vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar 
hatırlattım. Özellikle sınırdan güneye bizim 
30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. 
Buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef 
teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son 
zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı. Bunlara 

karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil. 
Pençe-Kilit’te neyse attığımız adımlar aynı 
şekilde Suriye’nin kuzeyinde zaman zaman 
topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız 
mümkün değil. Bunu da hatırlatıyoruz ve 
uyarıyoruz. Ve Rusya ile atacağımız adımlarla 
birlikte karar ve belki de uygulamayı yapma 
noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu 
konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü terör tehdidi 
altında olan ülkemdir. Ülkemin terör tehdidi 
altında olması için de kimseden de izin alacak 

değiliz.” 

DİĞER PARTİLERİN  
DESTEĞİ ÖNEMLİ
“(MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşme) 
Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey’le 
etraflıca birçok konuyu görüştük. Şu 
bir gerçek, ikimizin oyu Parlamento’da 
Anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu 
konularla ilgili olarak gerek başörtüsü, 
gerek aile konusu bu konularda Anayasa 
değişikliği konusunda Parlamento’daki 
diğer partilerin destek vermesi işimizi 
kolay kılacaktır. Temennimiz odur ki, 
Meclis’teki diğer partilerin vereceği 
destekle bu Anayasa değişikliğini 
yapabilecek sayıya ulaşalım.”

EYT’Yİ 2023’TE MASADAN 
KALDIRACAĞIZ
“EYT konusunda ay sonuna kadar bu işi 
neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan 
arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyorlar. 
Ay sonuna kadar bunu karara 
bağlayacağız ve 2023’e masamızdan 
bunu kaldırarak girmiş olacağız.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mardin Derik Ovası 
Sulaması”, “Midyat-Nusaybin Yolu”, “Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz 
Verme” ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde 
açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan ’ın açıklamalarından satır başları:

  “MARDİN’İ SAHİP OLDUĞU GÜZELLİKLERDEN 
KOPARMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR”

Biliyorsunuz, kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden 
koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. 
Biz de Mardin’i hiç bir zaman unutmadık. Hep bağrımıza bastık. Bununla 
kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin’i kalkındırdık, 
geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini 
harekete geçirdikçe Mardin’in de bu alt yapının hakkını verdiğini görmekten 
memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. 
Yüz yerden yaralı da olsak Mardin’e hizmet etmekten, eser kazandırmaktan 
asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin’e 
kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar 
liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

 “3 PETROL KUYUSUNUN AÇILIŞINI 
YAPIYORUZ”

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca 
şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı 
kütüphane ile kültür projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin 
dört bir yanında Mardin’de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını 
hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. 
Mardinimizdeki doğal gaz alt yapısını 
genişlettik. Ömerli, Dargeçit, 

Midyat, Savur ve 
Mazıdağı 

ilçelerimize 

SİYASİ TARTIŞMA YOK  
BİR ŞAHSIN YSK’YA HAKARETİ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’na verilen hapis cezası 
tartışmasıyla ilgili, “Bu tartışmanın ne 

bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle 
bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın 

hakimlere hakaret ettiği iddiası 
ile aldığı mahkumiyet kararından 

ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, 
ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet 

mücadelesi mevcuttur” dedi.
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getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan 
gerçekleştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli 
ile 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce 
alt yapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı 
şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, 
Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli 
belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında 
çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye 
yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. 
Mardin Organize Sanayi Bölgemizde güncel 
tutarı ile yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla 
faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın şehrimizde 
açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
çeşitli birimlerinin destekleriyle faaliyete geçen 
çok sayıda işletme ve tesisi de buradan hizmete 
açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin’e, 
Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında 
katkısı bulunan Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 
belediyelerimizi, özel sektörümüzü, 
hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Sadece bu 
kadar da değil geçtiğimiz 20 yılda Mardin’i 
yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her 
alanda destekledik, geliştirdik.

MARDİN HAVALİMANI’NIN 
ADI DEĞİŞİYOR

Şimdi, Mardin Havalimanı’na 3 milyon 
yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. 
Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin 
Havalimanı’nın adını Mardin Aziz Sancar 
Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin’in 
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı 
bundan sonra aynı zamanda Mardin’e girerken 
Mardin Havalimanı’nın gönderinde de görülecek. 
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.

 KANDİL’E BİR LAF 
EDEMEZSİN

Aslında bunlara en güzel cevabı evlatlarını 
terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen 
Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal, 6 yaşındaki 
çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O 
bir felaket ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 
yaşında, 13, 14 yaşında Kandil’e kaçırılan o yavrular 
için bugüne kadar bir kelime ettin mi? O terör 
örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle 
kullandın mı? Diyarbakır annelerini bir ziyaret 

ettin mi? Onlarla bir helalleştin mi? Ah cambaz, 
ah...Ne diyor helalleşmeye geldik. Nereye? 
Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır’a git. 
Oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle dirsek 
temasındasın HADEP ile HADEP ne iş yapıyor 
Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil’e karşı senin 
ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin. 

Hep birlikte ülkemize dört elle sarılarak 
ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bunun 
için demokrasimizin eksikleri varsa onları 

tamamlayacağız. Bunun için eser ve hizmet 
alt yapımızın eksikleri varsa onları gidereceğiz. 
Bunun için kardeşliğimizi güçlendirmenin önünde 
engeller varsa onları kaldıracağız. Bunun için 
coğrafyamızdaki bin yıllık dayanışmamızı tahkim 
edecek aramızı kimseyi sokmadan işimize 
bakacağız. Biz işte bunun için, tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, 
iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız.

“ MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI”
Şimdi son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist 
zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü 
konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiası ile aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada 
ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur. Mahkeme kararının 
açıklanmasının ardından söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir 
taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini 
gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden 
yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. 
Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun 
şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, anayasanın 138. maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz 
gibi, mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz.
Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. 
Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim 
demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. 
Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette bulduk. Milli iradede bulduk. Milli 
iradenin gücünün dışında hiç bir yerde çözüm aramadık.
Bugün de yaklaşan seçimler için kendimize milletin önünde vizyonlarımızı, programlarımızı, 
projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Cumhur İttifakı olarak aylardır bunun çağrısını 
yapıyoruz. Buna karşılık kendilerine 6’lı masa diyen ama yanındaki yöresindekilerle kaç tane 
oldukları belirsiz olan muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadı.
 



AK GENÇLİK 32AKBÜLTEN

 www.akpartiistanbul.com                 

AK PARTİ İSTANBUL 
GENÇLİK KOLLARI 
1 MİLYON 250 BİN 

GENCE ULAŞIYOR
AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları Başkanlığı’nın ev 
sahipliğinde, 39 ilçede eş 
zamanlı olarak İlk Oyum 
Erdoğan’a İlk Oyum AK 
Parti’ye programı düzenlendi. 
Programlar 17-23 yaş 
aralığında yer alan İlk Defa 
Oy Kullanacak gençlerle 
gerçekleşti. 
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Programda konuk ve 
moderatör eşliğinde AK 
Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonu 
ile Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Politikaları, 
Gençlerle soru ve cevap eşliğinde anlatıldı.

İstanbul genelinde ilk defa oy 
kullanacak 1 milyon 250 bin genci 
Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye 
Başkanları ve parti yetkilileri ile buluşturan 
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanlığı, gençlerin hem günümüz ve 
geleceğe dair fikirlerini almayı hem de 

merak ettikleri soruların cevap bulmasını 
sağlayacak.

Programda ayrıca hatıra fotoğrafı 
köşesi oluşturuldu. Gençlere hediyeler ve 
çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“GENÇLERİN 
TALEPLERİNİ 
CUMHURBAŞKANIMIZA 
İLETİYORUZ”

Programın startını AK Parti İstanbul 
Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek, Üsküdar’dan verdi. 
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Başkanımız Çekerek, “Bu program Türkiye’nin her tarafında icra 
edildiği gibi bizler İstanbul’un tüm ilçelerini, teşkilatlarının çok 
yoğun verdiği çabalar sonucunda bugün eş zamanlı olarak Bismillah 
diyoruz. Bundan sonra da sayıları artarak devam edecek çünkü 2023 
seçimlerinde Türkiye’de ilk defa oy kullanacak gençlerimizin seslerini 
en fazla duyurabilecekleri teşkilat olan AK Gençlik Teşkilatı ve en fazla 
gençlerimizin siyasete dahil olduğu AK Parti’nin 2023 vizyonunda ve 
sonrasıyla alakalı Türkiye Yüzyılı markasının altını dolduracağımız hangi 
değerleri ve Türkiye’nin yarınlarında biz gençler olarak hangi konuları 
önemsiyorsak onları konuşacağımız bir program olan “İlk Oyum 
Erdoğan’a İlk Oyum Ak Parti’ye” programının sayılarını artıracağız. 

Bu program sayesinde biz hem İstanbul’daki ilk defa oy kullanacak 
1 Milyon 250 bin gencimizi, hem de İstanbul’da yaşayan 4 milyona 
yakın gencimizin tamamının siyasetten beklentilerinin ne olduğunu, 
eğitim politikalarımızla, sağlık politikalarımızla, sanayi ve kalkınma 
politikalarımızla tüm gençlerimizin aklını kurcalayan meselelerle alakalı 
ciddi bir istişare ortamı ve sonuç raporlarıyla buradan çıkan beklentileri 
Sayın Cumhurbaşkanımıza iletecek şekilde program dizayn ettik.” 
Ifadelerini kullandı.
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Bahçelievler Gençlik 
Kollarımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
karşılamanın heyecanını 
yaşayan Mardin İl 
Başkanlığımızı ziyaret etti. 
Ardından Diyarbakır’a giden 
teşkilatımız, evlat nöbeti tutan 
ailelerin umut dolu bekleyişine 
ve terör örgütü PKK ile 
siyasi uzantısı HDP’ye karşı 
direnişlerine ortak oldu.

Diyarbakır HDP İl 
Başkanlığı binası 
önündenki umut 
dolu bekleyişin 1200. 

gününde Bahçelievler Gençlik 
Kolları teşkilatımız evlat nöbeti 
tutan aileleri ziyaret etti.

HDP İl Başkanlığı binası 
önündeki evlat nöbetinin 1200. 
günündeki ziyaret, Bahçelievler 
Belediye Başkanımız Dr. Hakan 
Bahadır, Bahçelievler Gençlik Kolları 
Başkanımız Furkan Şentürk ve 
beraberindeki heyetin katılımıyla 
gerçekleşeti. 

Diyarbakır Anneleri’nden 
CHP’li İmamoğlu’ya tepki

Nöbetine devam eden ailelerden biri 
ziyarette bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı 
Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Gençlik Kolları 
Furkan Şentürk ve beraberindeki heyet için “Siz 
bizim sesimizi duydunuz ve geldiniz. Ziyaretiniz 
bizi umutlandırdı fakat sizin aracılığınız ile CHP’li 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na bir şey iletmek istiyorum. Gelip 
buradan geçtiniz de, bu anneleri gelip bir ziyaret 
etmediniz. Ne biçim bir utanç!” diyerek seslendi. 

Diyarbakır annelerine ziyarette bulunan 
Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan 
Bahadır, Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanımız 
Furkan Şentürk ve teşkilatımız anneleri dinleyerek 
dertlerine 

ortak oldu. Ziyaret sonunda Şentürk, ailelerin 
duygularına ortak oldukları için mutluluk 
duyduğunu, aynı zamanda ailelerin bu denli 
üzülmesi sebep olan PKK terör örgütünü 
kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımızın 
ziyaretinin heyecanını 

yaşayan Mardin’e 
ziyaret 

MKYK üyemiz Cüneyt Yüksel, 
Bahçelievler Belediye Başkanımız 
Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler 
Gençlik Kolları Başkanımız Furkan 
Şentürk ve beraberindeki heyet 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Mardin’e ziyareti öncesi  
Mardin İl Başkanlığımızı ziyaret etti.

Bahçelievler Gençlik Kolları 
Başkanımız Furkan Şentürk, Mardin 
İl Gençlik Kolları Başkanımız Tarık 
Atlı ile hazırlık değerlendirmelerinde 
bulunarak, hem vatandaşlarımızın 
hem de teşkilatımızın heyecanlarına 
ortak oldu.

BAHÇELİEVLER GENÇLİĞİNDEN 
GÜNEYDOĞU ZİYARETİ
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ANKARA 
TEŞKİLATIMIZI 
ÜSKÜDAR’DA 
AĞIRLADIK
AK Parti Ankara Yeni Mahalle İlçe Başkanımız ve 
ekibi, Üsküdar Gençlik Kollarımızı ziyaret etti.

Üsküdar gençliği, Ankara Yeni Mahalle teşkilatımızı, Üsküdarımızın tarihî 
ve kültürel mekanlarını gezdirerek ağırladı.

Ziyaret ettikleri mekanları anlatan Üsküdar Gençlik Kolları Başkanımız 
İbrahim Hakkı Gündoğan, “Kardeş  teşkilatımızla beraber Üsküdar 
Belediyesini, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Atölye Üsküdar, Üsküdar 

Bilim Merkezi, Nakkaştepe Millet Bahçesi ve güzide Üsküdarımızı gezdik. Genç 
kardeşlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.” Ifadelerini kullandı.



 www.akpartiistanbul.com                 

AK KADIN 37AKBÜLTEN

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

KADIN İBB MECLİS ÜYELERİYLE BULUŞTUK

İl Kadın Kolları Başkanlığımızca başlatılan ve 
her ay düzenlenen geçmişten bugüne kadın 
Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımızın 
Eşleri ve İlçe Başkanlarımızın Eşlerinin katılımıyla 

tekrarlanan toplantımızı icra ettik. Toplantıda konuşan İl Kadın 
Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan birlik ve beraberliğimizle 
sahada 2023 için durmadan çalışmamız gerektiğini vurguladı. 
Katılımcılara teşekkürlerini iletti. 

İl Kadın Kolları 
Başkanlığımızca 
başlatılan ve rutin 
şekilde yaptığımız 

kadın meclis üyelerimizle buluşma 
programlarımıza devam ediyoruz. 
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanımızın Eşi Neziha Usta’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıda İl Kadın Kolları 
Başkanımız, meclis üyelerimizin 
çalışmalarını dinledi. Genel siyasi 
gündem üzerine istişarelerde 
bulundu. 
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia 
İlhan bu hafta gündemdeki meseleleri enine 
boyuna değerlendirmek üzere Ülke Tv’de 
yayınlanan İnce Fikir programına konuk 

oldu. Programda kadın siyaseti ve kadın çalışmaları 
üzerine genel değerlendirme yapan İl Kadın Kolları 
Başkanımız İlhan, davet için teşekkürlerini iletirken 
kadının sorununu her yerde anlatmaya ve sahada 
olmaya devam edeceklerini ifade etti. 

ÜLKE TV’DE İNCE 
FİKİR PROGRAMINA 

KONUK OLDUK

İl AR-GE birim başkanlığımızın öncülüğünde 
ilçelerimizde eğitim programı devam ediyor. 

Kartal ilçemizde yapılan sosyal medya bilgilendirme 
programına ilçe yönetimlerimiz, mahalle başkanları ve 
yönetimleriyle katılım sağladılar

Üsküdar ilçemizde ise “En iyi Narkotik Polis anne” 
konulu bağımlılık seminerimizi gerçekleştirdik. Seminerde 

annelerimizin bilinçlenmesi, erken teşhis ve bilgilendirilmesi amaçlandı. 
İlçe Yönetimi ve mahalle teşkilatlarımızın katılım sağladığı seminer son 
derece verimli geçti.

Arnavutköy ilçemizde de teşkilatımız ile birlikte Arnavutköy 
Belediyesi Afet Eğitim Merkezi’nde İlk Yardım Eğitim Programımızı 
gerçekleştirdik. Yapılan yanlış müdahaleler ve bilinçsiz ilk yardım 
uygulamaları hayati risk yaratmaktadır. İlk yardım hayat kurtarır!

AR-GE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
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Avrupa’nın denizlerdeki 
en büyük yer altı doğal 
gaz depolama tesisi, Silivri 
Doğal Gaz Depolama 

Tesisinin açılışında kadın kollarımız 
tüm ilçelerimizin katılımıyla yerini 
aldı. Türkiye Yüzyılı’na bir eser 
daha kazandırdığımız bu özel ana 
şahitlik etmek için AK Kadınlar 
alanda Cumhurbaşkanımızın 
yanında olduğunu tekrar vurguladı.

İl Kadın Kolları Halkla ilişkiler birim başkanlığımızın 
öncülüğünde ilçelerimizde Memleket Buluşmaları 
programları kapsamında Sarıyer İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Şükran Soylu Demiralp, Halkla İlişkiler ve 

Sivil Toplum Birim Başkanımız Kadriye Küçükosman, Sorumlu 
Komisyon Başkanımız Reyhan Ortakçı ile Kastamonulu 
üyelerimizle bir araya geldik. Programda memlekete has 
kıyafetlerle, yörenin lezzetleriyle karşılanarak Kastamonu özü 
konuşuldu istişareler yapıldı.

SİLİVRİ 
DOĞALGAZ 
DEPOLAMA 
AÇILIŞINDA 
YERİMİZİ ALDIK

MEMLEKET BULUŞMALARI
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Birlik irade zafer inancıyla 
sokak sokak, cadde 
cadde İstanbul’umuzun 
39 ilçesinde 
vatandaşlarımızla 

buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
selamını ileterek vatandaşlarımızı 
dinleyerek gönül köprüleri kuruyoruz. 
Bu hafta Beyoğlu, Üsküdar, 
Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, 
Kadıköy, Küçükçekmece, Avcılar, 
Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Adalar 
ilçelerinde vatandaşlarımız ile 
buluşup gönül kapılarını çaldık. Kadın 
Kolları olarak sahadayız, 2023’e 
hazırız.

Cumhurbaşkanımızın 
hedeflediği Türkiye Yüzyılı 
vizyonu doğrultusunda 
çalışmalarımız devam 

ediyor. Bayrampaşa ilçemizde İstanbul 
Milletvekilimiz Canan Kalsın ile değişik 
kesimlerde ilçe kadın kollarımızla 
birlikte ziyaretlerde bulunarak 
gönüllere dokunmaya çalıştık.

SAHA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM

MİLLETVEKİLİMİZ CANAN 
KALSIN İLE HANE ZİYARETLERİ
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“Dünya Çay Haftası” 
münasebetiyle 
Beyoğlu İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız 
Şengül Kazanır, 

Üsküdar İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Maide Bükem Abay, 
Arnavutköy İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Sevilay Ezer Kırbaş, 
Ümraniye İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Hülya Taşçı kendi 
ilçelerinde yürütme ve yönetim 
kurulu olarak çayın sıcaklığı 
ile gönüllerimizin sıcaklığını 
birleştiren muhabbetlerimize 
ara vermeden mahalle 
bürolarımızda bu güzel günü 
komşularımız ve üyelerimizle 
birlikte hasbihal ederek geçirdik. 
Keyifle geçen sohbetlerimizde 
yaşadığımız siyasi ekonomik 
süreci sorunlarımızı ve 2023 
hedeflerimizi konuştuk. 
Misafirlerimizi dinledik. Gelen 
misafirlerimize teşekkür ettik.

Bakırköy İlçe Sosyal Politikalar birimimiz Engelliler Haftası münasebetiyle üyelerimizden 20 
engelli kardeşimizi ve ailelerini Üsküdar Belediyesi’nin yardımlarıyla, Valide Sultan gemisiyle 
boğaz turuna çıkardı. 150 kişiyi bulan katılımcılar havanın da yardımıyla çok güzel bir gün 
yaşadı. Engeller engeli olmayan yüreklerle aşıldı.

ENGELSİZ BİR HAYAT MÜMKÜN

ÇAY BEREKETTİR, 
SAMİMİYETTİR, 
KARDEŞLİKTİR
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Üsküdar ilçemizde yürütme, Yönetim ve 
mahallerimizde teşkilat mensuplarımızın 
evlatları ile kutlarken, Büyükçekmece 
ilçemizde büyüklerimiz ile bir araya gelip 

hayır dualarını aldık. 
Küçükçekmece ilçemiz ilçe binasında 

ekonomimize can veren “Tutum, Yatırım ve Türk 
Malları Haftası”nı Kadın Kolları olarak kutladı. 
Ayrıca en son teknolojileri Silahlı kuvvetlerimize 
ve emniyet güçlerimizin kullanılmalarına sunmaya 
kendini adamış olan Kale Kalıp Makina ve Kalıp 
Sanayi şirketini ziyaret ettik.

Avcılar ilçemizde ise Ambarlı Anaokulundaki 
yavrularımızı ziyaret ederek hediyeler takdim ettik.

YERLİ MALI 
TOPRAĞA CAN 
GELECEĞE 
UMUT VERİR

39 İlçemizde Sivil 
Toplum ve Halkla 
İlişkiler birimi ve Sosyal 
İşler birimlerimizin 
ortaklaşa düzenlediği 
her toprağı hazine olan 
yurdumuzun yöresel 
lezzetlerinin sergilendiği 
yerli malı haftası çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.




