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

  Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Dolmabahçe Sarayı’nda 

düzenlenen İslam Dünyası 
Anayasa Yargısı Konferansı 
Açılış Kongresi’nde önemli 

açıklamalarda bulundu. 
Başkan Erdoğan, “Terör 

örgütleri besleyenler 
bize nutuk çekiyor.” 

diyerek Batı’nın çifte 
standartına tepki gösterdi. 

ABD’ye “FETÖ elebaşı” 
eleştirisinde bulunan 

Erdoğan, “Gönderdiğimiz 
dosyalara rağmen kapısını 

çalan olmadı.” dedi.
 

ABD’YE  

TEPKİSİ
FETÖ  



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

BU SENARYOLAR TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAYACAK
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
büyüme ve gelişmeye devam 
ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi’de 
Cumhurbaşkanımızla buluşmak 

için coşkulu bir kabalalıkla meydanları 
dolduran Dadaşlar diyarı Erzurum ilimizin 4 
ilçesi daha doğal gazla buluşturuldu.

Başta 10 yılda tamamlanan,  20 
kilometrelik yol, 3 tünel ve 1 köprüden 
oluşup Rize - İspir kesimini 10 dakikaya 
indiren İspir-10. Bölge Hududu Devlet Yolu 
olmak üzere birçok devlet ve özel sektör 
yatırımının açılışı yapıldı.

Yerli savunma sanayiimize katılan ve 
uzun yıllar boyunca hayali kurulan yeni 
askeri uçak ve silahları saymak bile hatırı 
sayılır bir zaman alıyor artık.

Türkiye’nin bir enerji merkezi olma 
yolunda attığı dev adımlar dünyanın dilinde.

Yerli doğal gaz ve yerli petrol 
üretimlerimizde çığır açıyoruz. 
Yine geçtiğimiz hafta asgari ücret, Temmuz 
2002’ye oranla yüzde 54.66, Ocak 2022’ye 
oranla ise yüzde 100 artırılarak 8506 liraya 
yükseltildi.

Şimdi sırada emeklilerimiz var.
Onlar için de en ideal sonucun ortaya 

çıkarılması adına titiz ve yoğun bir çalışma 
yürütülüyor.

Küresel salgın ve Rusya - Ukrayna krizinin 
bütün dünyayı etkileyen yakıcı sorunlarına 
rağmen, Türkiye alternatifli çözümler, 
bölgesel iş birlikleri, yeni denge arayışları 
ve yerli bir kalkınmayla hem içeride 
büyümesini hem küresel alandaki verimli 
etkinliğini en dinamik şekilde sürdürüyor.

Düşünün ki, Türkiye’nin büyüme ve 
gelişme yolunda kat ettiği büyük mesafe ve 
görkemli başarılar, bundan rahatsızlık duyan 
batılı çevrelerin iş ilanlarına bile sirayet etmiş 
durumda.

Gördünüz işte; İngiltere’nin dünya 

çapındaki bir haber ajansı, eleman aramak 
için yayınladığı iş ilanında “Türkiye’yi 
Kafkaslardan Kuzey Afrika’ya kadar geniş 
bir alanda iddialı bir diplomatik ve askeri 
varlığa dönüştüren Erdoğan aleyhinde 
hikâye ve raporlar yazacak kalemi güçlü 
bir büro şef yardımcısına ihtiyacımız var” 
diyebiliyor!

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 
inandığı yolda, hak ettiği sevdayla ve çok 
daha büyük hedefleri kollayarak “kendi 
yüzyılını inşa etme” yolunda geceli gündüzlü 
hummalı bir çaba yürütürken…

Bizim muhalefet de bazı Brezilya 
dizileriyle yarışan entrika, yalan, ayak 
oyunları ve birbirlerine karşı manevralarla 
bildik hallerini sürdürüyorlar. 
Önce süreci bitmemiş bir yargı kararı 
üzerinden mağduriyet oyunu oynadılar, 
tutmadı. Sonra birbirlerine girdiler. Sonra 
kimisi olanları mızrağa sığdırmak adına 
“baba-oğul hikâyeleri” okurken, kimisi 
de kendisini eleştirenlere “O belediye 
Başkanları bizim oylarımızla seçildiler. 
Miting için izin mi alacaktık? Bunu diyeni 
çarparım. Ahmaklar…” türü sözlerle en üst 

perdeden tepkisini gösterdi.
Tabii, hesaplar ve ayak oyunları bunlardan 

ibaret değil.
CHP’nin son haftalık bilgilendirme 

raporunda “Kol kırılır yen içinde kalır” 
atasözü hatırlatılıp CHP’lilere televizyon ve 
röportajlarda dini konularda konuşmamaları 
söylenerek adeta bir “düşünsel sıkıyönetim” 
ilan edildi.

Kendilerince haklılar tabii.
Bir yandan “Helalleşme ve değiştik” 

masalları okuyup diğer yandan da her 
vesile ile dine ve dini değerlere saldırmanın 
seçim sürecinde “akıllı” bir eylem olmadığı 
belli.

CHP bu uyarısıyla kendi milletvekili ve 
sözcülerine “Her şeyin bir zamanı var, 
hele Erdoğan’ı bir devirelim, sonra gerçek 
kodlarımızı zaten harekete geçiririz. Biraz 
daha dişimizi sıkıp seçmene takiye yapalım. 
Az sabır” demek istiyor. Ama bu ucuz 
numaralar feraset ve basiret dolu milletimize 
sökmeyecektir.

Bu millet, içlerinden taşan rövanş 
duygusunu bu tür uyarılarla örtmeye 
çalışanların “kolunu da, yenini de, yeninin 
içindekileri de” çok iyi biliyor.

Çünkü CHP zihniyeti konusunda engin, 
derin ve acı bir tecrübenin sahibi.

Çünkü az çile çekmedi, az darbe 
görmedi, az gözyaşı dökmedi, “öz yurdunda 
garip öz vatanında parya” görülmenin 
acılarını az yaşamadı.

Kimileri içeriden kimileri dışarıdan istediği 
kadar durdurmaya engellemeye çalışsın…

İsteyen istediği kadar entrikal dizilere 
ucube “senaryolar yazmayı” sürdürsün…

Başkanımız Erdoğan liderliğindeki Türkiye 
de kendi yüzyılında, milletin iradesi ve 
gücüyle “tarih yazmaya” devam edecektir.

İstiklal de istikbal de Türkiye’nindir, 
milletimizindir!  

     
Kimileri içeriden kimileri dışarıdan 

istediği kadar durdurmaya 
engellemeye çalışsın… İsteyen 

istediği kadar entrikal dizilere ucube 
senaryolar yazmayı sürdürsün… 

Başkanımız Erdoğan liderliğindeki 
Türkiye de kendi yüzyılında, milletin 

iradesi ve gücüyle tarih yazmaya 
devam edecektir. İstiklal de istikbal 

de Türkiye’nindir, milletimizindir!
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İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, 2004 
- 2019 yılları arasında 
görev yapan İBB 
Meclis Üyelerimizle 
buluştu.

İl Başkanımız Kabaktepe, 
vefa buluşmalarına aralıksız 
devam ediyor. Göreve 
geldiği ilk günden beri 
teşkilat faaliyetlerine özen 

gösteren İl Başkanımız Kabaktepe öte 
yandan önceki dönemlerde partimize 
katkı sağlayan teşkilat mensuplarımızı 
ihmal etmiyor. Onlarla hem yakından 
ilgileniyor hem de çeşitli programlar 
vesilesiyle bir araya geliyor.

Bu kapsamda İBB Meclisi’nde 
daha önce hizmet vermiş olan 
meclis üyelerimizle bir araya geldi. 
İl Başkanımız Kabaktepe, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; “Biz 
milletimizin derdini derdimiz, 
umudunu umudumuz olarak kabul 
ediyoruz. İnsanımız için her seçimi 
önemli görüyoruz. 2023 seçiminde 
de bu şuurla hareket edecek azim ve 
kararlılıkla daima çalışacağız.”

İBB MECLİS 
ÜYELERİMİZLE 

BULUŞTUK
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SANCAKTEPE 
TEŞKİLATIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİK

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe 
İlçe Başkanlığı Eğitim Kampı’nda 2023 seçim 
hazırlıklarını sürdüren Sancaktepe Teşkilatımızla 
buluştu.
İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerine giden 
süreçte teşkilat çalışmalarını yakından takip ediyor. Saha 
çalışmalarının yanı sıra her fırsatta ilçe teşkilatlarımızla da buluşmaya 
gayret gösteren İl Başkanımız Kabaktepe, Sancaktepe İlçe Başkanlığı 
Eğitim Kampı’nda bulunan Sancaktepe Teşkilatımızla bir araya geldi.

ALGI OYUNLARIYLA DEĞİL SANDIKTA 
MÜCADELE EDİYORUZ 

Sancaktepe teşkilatımıza hitap eden İl Başkanımız Kabaktepe, 
“Siyasi söylem üretemeyenlere karşı kendi doğrularımızı inşa 
edeceğiz. Her zaman demokrasiden, hukuktan ve adaletten yana 
olduk. Rakiplerimizle algı oyunları ile değil, milletimizin desteği ile 
sandıkta mücadele ettik.” dedi.
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ÇEVRE ŞEHİR KÜLTÜR 05

İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen ‘‘Okullar Yeşillendiriliyor’’ projemiz 
kapsamında Kağıthane İlçemizde bulunan ‘’Aşık 
Veysel İlkokulunun’’ bahçesinde ve 4 Okulumuzda 

fidanlarımızın dikimlerini gerçekleştirdik. İstanbul’umuzda 
okullarımızı yeşillendirmeye devam ediyoruz.

OKULLAR YEŞİLLENDİRİLİYOR
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Silivri
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın 
öncülüğünde başlatılmış olan Yüz Yüze 100 

Gün programları kapsamında Silivri İlçemizde 
İstanbul Milletvekillerimiz Fatih Süleyman 

Denizolgun, Rümeysa Kadak ve Tülay 
Kaynarca ile sahaya inerek vatandaşlarımızla 

bir araya geldik.
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İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
İlçe Başkan Yardımcılarımız, 3 kademe İlçe Yönetimlerimiz ile 
birlikte cadde cadde, sokak sokak gezerek 2001’de bu yana her 
zaman olduğu gibi çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmadık. 

İstanbul Milletvekillerimizle birlikte hane ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve 
seçmen buluşmaları gerçekleştirdik. İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarını 
da ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledik.
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın başlattığı Yüz Yüze 100 
Gün programları kapsamında Zeytinburnu ilçemizde İstanbul 
Milletvekillerimizle beraber mahallelerimizde vatandaşlarımızla 
buluştuk. Öncelikle İlçe Başkanlığımızda sabah vekillerimizle 
buluştuk ve ardından sahaya çıktık.

YÜZ YÜZE 100 GÜN
Zeytinburnu
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İstanbul Milletvekilimiz İffet Polat; Veliefendi 
Mahallesi ve Sümer Mahallesinde ev sohbetlerine 
katıldı. Vekilimiz Polat yaşlı ziyaretlerinde ve esnaf 
ziyaretlerinde de bulundu.

İstanbul Milletvekilimiz Canan Kalsın; Telsiz 
Mahallesi ve Merkezefendi Mahallesinde ev sohbetlerine katıldı 
ve hasta ziyaretleri yaptı. Ayrıca vekilimiz Kalsın, Zeruj Pert 
Avm’de de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İstanbul Milletvekilimiz Serap Yaşar; Telsiz Mahallesinde 
esnaf ve seçmen ziyareti ile şehit ailemize ziyarette bulundu. 
Mahalle Muhtarımızla da görüşen vekilimiz Gençlik Merkezinde 
gençlerle buluştu.

İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir; Veliefendi 
Mahallesinde Bağ Camii’de öğle namazına müteakip cemaatle 
çay sohbetinde bulundu. Çat kapı seçmen ziyaretleri yapan 
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vekilimiz Esnaf ziyaretleri ve gençlik lise buluşmalarına 
katıldı. Ardından Diyarbakırlı hemşerilerimizle Çernik 
Çüngüş Derneğinde bir araya geldi.

İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan; Beştelsiz 
Mahallesinde Zeytinpark seçmen ziyareti, esnaf 
ziyaretti, Giresun Arpacık köyü derneğinde hemşehri 
buluşması ve çat kapı seçmen ziyaretleri gerçekleştirdi. 
Öğle namazının ardından Beştelsiz Camii cemaatiyle 
çay sohbetinde buluştu.

İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı; 
Telsiz Mahallesi ve Merkezefendi Mahallesinde Esnaf 
ziyareti, Pazar ziyareti, çat kapı seçmen ziyareti, aile 
ev sohbetlerinde vatandaşlarımızla ve cami cemaati 
ile namaz çıkışında buluştu. Vekilimiz Çamlı Yeni Yüzyıl 
Derneği ve İzcilik kulübünü de ziyaret etti. 

İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal ise; Nuripaşa ve 
Sümer Mahallelerinde AK Nokta’da seçmenlerimizle 
buluştu. Esnaf ziyaretleri yapan vekilimiz Sümer Seçim 
İrtibat Bürosunda kadın seçmenlerimizle de bir araya 
geldi.
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SEÇİM İŞLERİ 11

İl Seçim İşleri Başkanımız 
Av. Şengül Karslı, Beykoz 
ve Esenyurt ilçelerimizde 
gerçekleştirilen Seçim 
İşleri toplantılarına katılım 
sağladı. Toplantılarımız İl 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile İl Seçim İşleri Komisyon 
Üyelerimiz ve 3 Kademe İlçe 
Seçim işleri Başkanlarımızın 
katılımları ile gerçekleştirildi.

2023 Seçimleri için yapılan 
planlamalar ve sandık 
eğitimlerinin ele alındığı 
toplantılarda Seçim İşleri 
Başkanlığımız bünyesinde 

devam eden projeler hakkında bilgi 
verildi. Sandık Güvenliği eğitimleri 
değerlendirildi. Seçim günü görev 
yapacak olan Sandık Kurulu üyelerinin 

güncellenmesi çalışması ve okul- kat 
sorumlularının belirlenmesi hakkında 
istişarelerde bulunuldu. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı konuşmalarında; “Bildiğiniz 
üzere 2023 seçimlerine giden kritik 
bir sürece girmekteyiz. Bugün erken 
değil ama yarın geç olabilir. Seçim 
günü telafisi imkânsız bir gündür. Bu 
süreçte zorlu olduğunu bildiğimiz, 
dikkatli ve sorumluluk almaktan 
çekinmeyeceğimiz takdirde aynı ölçüde 
engelleyebileceğimize inandığımız 
yollardan hep birlikte geçeceğiz. 
Sizlerden istirhamım bu döneme son 
derece hazırlıklı olarak girebilmenizdir. 
Öngörülü davranarak bu süreci en 
sağlıklı ve en demokratik şekilde 
atlatmak hepimizin bu vatana borcudur.” 
dedi. 

Toplantıların kapanış kısmında ise 
Başkanımız Karslı, 3 Kademe İlçe Seçim 
İşleri Başkanlarına söz vererek görüş ve 
önerilerini dinledi. Dilek ve temennilerin 
ardından toplantıya katılımları sebebiyle 
kendilerine teşekkür etti.

BEYKOZ VE ESENYURT İLÇELERİMİZİN SEÇİM 
İŞLERİ BİRİM TOPLANTILARINA İŞTİRAK ETTİK
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HER OKULDA BİR AVUKAT 
HEDEFİ İÇİN ZİYARETLERE 
DEVAM EDİYORUZ

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.
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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 üyelerimiz 
Erol Bulut, Güller Yıldız, Hüseyin 
Eroğlu, Aydoğan Ahıakın, Onur 
Yalçınkaya ve Semiye Öztürk; Esenler, 
Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, 
Beyoğlu 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.
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39 SORU 
39 CEVAP 
İLE SEÇİME 
HAZIRIZ

Yüz Yüze 100 Gün programları 
kapsamında İstanbul Seçim 
İşleri Başkanlığı olarak 3 
kademe tüm teşkilatlarımızla 
seçime hazırlanıyoruz. 
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AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanlığımız koordinesinde, 
seçimin baş mimarı, isimsiz kahramanlarımızla sandık 
eğitimleri 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 gerçekleştirdiğimiz 39 Soru 39 Cevap Sandık 
Eğitimlerimiz, tüm ilçelerimizde gerçekleştirildi.

Sandığın ve seçimin güvenliğini temin etmek için gösterdikleri 
gayret, özen ve ihtimam için tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz.
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İl Seçim İşleri Başkanlığı 
olarak, Esenyurt ilçemizdeki 
avukatlarımızla bir araya 
geldik. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Şengül 
Karslı başkanlığında gerçekleşen 
programımıza ilçelerimizde 
seçim günü görev yapacak 
avukatlarımızın yanı sıra İl Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz Tarkan Burçak Uygun, 
Servet Yazıcı, Esenyurt İlçe Başkanımız 
Harun Özer, İlçe Başkanlarımız ve 3 
Kademe İlçe Seçim İşleri Başkanlarımız 
katılım sağladılar. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı, 2023 seçimlerinin öneminden 
bahsederek, “Bu zorlu görevi üstlenen 
siz değerli meslektaşlarıma desteğiniz 
ve emeklerinizden dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Gerek Seçim 
Kurullarında gerekse sandıklarda çıkabilecek 
muhtemel sıkıntılar karşısında hukuka 

uygun olarak üzerimize düşeni bir milletin 
sorumluluğunun gerektirdiği ciddiyetle ve 
hep birlikte yine yapacağımıza inanıyorum. 
Seçmenin tercihinin yerine ulaşması için 
gereken çalışmaları sizlerin desteğiyle 
gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile 2023 
seçimlerinde bir kez daha tarih yazacak ve 
seçmen iradesine sahip çıkacak olan yol 

arkadaşlarım, siz değerli meslektaşlarıma 
sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Katılımcıların konuşmalarını 
gerçekleştirmesinin ardından görüş ve 
önerilerini dinlendiğimiz programımız, 
katılımcılarımıza iştiraklerinden ve 
desteklerinden dolayı teşekkürlerimizle sona 
erdi. 

AVUKATLARIMIZLA BİR ARAYA GELİYORUZ
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Teşkilatlanmadan sorumlu İl 
Başkan Yardımcımız İsmet Öztürk 
öncülüğünde, Fatih ve Pendik 
teşkilatımızda 3 kademe mahalle 
başkanlarımız ile bir araya geldik.

ÜÇ KADEME MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZ  
İLE BULUŞTUK 
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İl Teşkilat Başkanımız İsmet Öztürk bu programlarla 
2023 hazırlıklarımızı tamamlamayı amaçladıklarını 
ifade etti. Programa, Fatih İlçe Başkanımız Orhan 
Narin, Pendik İlçe Başkanımız Ali Şirin, İl Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz,  İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile üç kademe mahalle başkanlarımız katılım 
sağladılar. 

İl Teşkilat Başkanımız İsmet Öztürk öncülüğünde, Ümraniye 
ilçe teşkilatımızın Armağanevler, Site ve Finanskent 
mahalle irtibat bürolarının açılışını gerçekleştirdik. Açılış 
programlarımıza Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet 

Yıldırım, İlçe Başkanımız Mahmut Eminmollaoğlu, İlçe Yönetimimiz, 
Mahalle Başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve vatandaşlarımız 
katılım sağladılar.

ÜMRANİYE’DE ÜÇ MAHALLEMİZDE 
İRTİBAT BÜROLARIMIZI AÇTIK
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN 
KATILIMLARIYLA İLÇE SOSYAL 
POLİTİKALAR BAŞKANLARI 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal 
Politikalar Başkanımız Jülide 
Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla 
İlçe Sosyal Politikalar Başkanları 
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Birim Başkan Yardımcılarımız 
İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle ve 
MKYK Üyemiz Tuba Köksal, İl Başkanımız 

Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak, İl Kadın Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanı Çiğdem Çavdar Çelebioğlu ve İl 
Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz katıldılar.

Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu 
2023 seçimlerinin önemini hatırlatırken, bu 
süreçte yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanlarımıza da söz verilerek 
istişareler gerçekleştirildi.
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ESENYURT AİLE DESTEK 
MERKEZİNİ (ADEM) ZİYARET ETTİK

ESENYURT SAHA ÇALIŞMALARIMIZ

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim 
Sayım Madak, İl Sosyal Politikalar 
Komisyonu üyemiz Mercan Koç 
ve Esenyurt İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanımız Emine Tekgöz Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 
hizmete açılan Aile Destek Merkezi’ne 
ziyarette bulundular. Merkezde eğitim 
gören vatandaşlarımız ile sohbet edilerek 
duygu ve düşüncelerini dinlediler. Aile 
Destek Merkezlerinde birçok alanda ve 
konuda verilen eğitimlerle kadınlara fırsat 
eşitliği sağlanarak sosyal devlet olmanın en 
önemli örneği sergilenmektedir. 

Aile Destek Merkezleri (ADEM)
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
kapsamında, kadınlarımızın Devlet ve 
Millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, 
psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve 
kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal 
entegrasyonlarını sağlamaya yönelik 
faaliyet gösteren merkezlerdir. Büyük 
ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal 
hizmet içerikli bir projedir.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve 
İlçe Sosyal Politikalar Başkanımız Emine Tekgöz 
vatandaşlarımıza hane ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Ziyaretlerde ailelere Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek sosyal 
destekler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Esenyurt saha 
çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Füsun Kümet, İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 

Madak, İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyemiz Mercan Koç ve İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Emine Tekgöz Tokat Turhal Samurçay Köyü Cemevi 
Kültür Ağası Badegül Çetin ve dernek üyelerine ziyarette bulundular.
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İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, İl Sosyal Politikalar 
Komisyonu üyemiz Mehmet Yalçın ve Ümraniye İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanımız Emine Çetin engelli çocukları bulunan annelerle bir araya 
geldiler. Ümraniye İnkılap Mahallesi’nde ikamet eden ailelerimizle, 

Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek AK Parti olarak engellilere sağlanan devrim 
niteliğindeki haklar ve hizmetler üzerine sohbet gerçekleştirildi.

KIYMETLİ ANNELER İLE BULUŞTUK

ROMAN KANAAT ÖNDERLERİ VE 
STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTUK

Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal 
Politikalar Başkanımız Jülide Sarıeroğlu’nun 
katılımlarıyla Roman Kanaat Önderleri ve 
STK temsilcileri ile buluştuk.

İstişare toplantısına Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Birim Başkan Yardımcılarımız İzmir 
Milletvekilimiz Cemal Bekle ve MKYK Üyemiz Tuba 
Köksal, İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 

Madak, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç 
ve İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz katıldılar. 
Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu, AK Parti’nin 
ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük önem ve değer verdiği 
roman vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak, Roman Kanaat Önderleri ve 
STK temsilcilerini dinledi. 
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İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 
Aile ve Çocuk Komisyonu 
Başkanımız Songül Demirci, İl 
Sosyal Politikalar Komisyonu 
üyemiz Yunus Köroğlu ve El 
Ele Vakfı Berlin Şubesi Başkanı 
Tülay Demircan Koyuncu’nun 
katılımlarıyla Beyoğlu 
ilçemizde çocuklarımıza kıyafet 
hediye edildi.

Beyoğlu İlçe Sosyal Politikalar 
Komisyonu üyelerimiz ve Yahya 
Kahya, Camikebir ve Bedrettin 
mahalle başkanlarımızın 
mihmandarlığında belirlenen 

ihtiyaç sahibi hanelere ziyaret 
gerçekleştirildi. 

Bu ziyaret çalışmasına destek olan 
El Ele Vakfı Berlin Şubesi Başkanı 
Tülay Demircan Koyuncu ve teşkilat 
mensuplarımız çocuklarımıza hediyelerini 
vererek mutluluklarına ortak oldular.

ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRDİK



AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı olarak 
ilçemizin 11 mahallesinde eş zamanlı olarak sokak 
sokak ev ev dolaşarak hizmetlerimizi anlatıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarıyla gittiğimiz evlerde kapılar güler yüzle 

açılıyor. Hizmetlerimizi anlattığımız, talep, öneri ve şikayetlerini 
dinlediğimiz vatandaşlarımızdan 2023 seçimleri için sözümüzü 
alıyoruz. Bu haftaki ziyaretlerimizde 250 vatandaşımızı 
partimize üye yaparak AK ailemize katılımını sağladık. 
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11 MAHALLEMİZDE 
EŞ ZAMANLI 
ZİYARETLER

SU
LTANGAZİ BAYRAMPAŞA



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan milyonlarca çalışanı 
ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. 
Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira 

oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret 
brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 
olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına 
göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 
Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama 
artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.

Erdoğan “Beklenmedik bir tabloyla 
karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara 
düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, 
emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini 
artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının 
zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz 
için varız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamaları 
şöyle:

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki 
yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan 
ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde 

bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı 
sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef 
ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. 
Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve 
gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen 
görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, 
hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya 
çıkmasını sağlamaktır.

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar 
arasında makul noktada uzlaşma sağlanması 
için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz 
çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını 
isterdi ancak taraflardan herhangi biri 
katılmadığı için çalışanların alacakları en az 
Maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri 
belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. 
Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe 
sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi 
vardır.

Açıklayacağımız asgari ücret rakamı 
ülkemizin genel ekonomik ve sosyal 
görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, 
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ARA DÜZENLEME MESAJI

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, 2023 yılı 

asgari ücretini açıkladı. 
Asgari ücret 2023 yılında 

8506 lira oldu. 2023 yılı için 
uygulanacak asgari ücret 

brüt 10.008,00 TL, net 
olarak da 8.506,80 olarak 

belirlendi. Buna göre; 2022 
Ocak ayına göre net asgari 

ücret artış oranı % 100, 
2022 Temmuz ayına göre % 

54,66, yıllık ortalama artış 
oranı ise % 74,43 olarak artış 

gösterdi.
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üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme 
gayretlerimizin en somut sonuçlarını 
çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk 
istihdamla tarihin en yüksek çalışan 
rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş 
ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında 
Türkiye’nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi 
tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 
milyon vatandaşımızın tamamının hayat 
kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin 
ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya 
geçirilmesine kadar anlayışla çözüme 
kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak 
artış oranlarını da bu şekilde tespit 
edeceğiz.

Bilindiği gibi ülkemizde 2002 
yılında 184 lira olan asgari ücret bizim 
dönemimizde nominal olarak 30 
kat, reel olarak yüzde 142 oranında 
artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında 
asgari ücrete o günlerin şartlarını 
dikkate alarak yüzde 50 oranında artış 
yaparak net4253 liraya yükseltmiştik. 
Bununla kalmamış asgari ücretten 
alınan gelir ve damga vergisini 
kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni 
düzenlemeyle asgari ücreti 5500 
liraya çıkardık. Bütün bunları yaparken 

unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi 
var. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 
80, kümülatif yüzde 95 oranında artış 
sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon 
cenderesinden çıkarma mücadelemizin 
meyvelerini toplamaya başladığımız bu 
kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan 
süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar 
atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok 
hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 
86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları 
düşünmek zorundayız.

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının 
hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. 
Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30’lu, yıl 
sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte 

kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan 
hesabını bu hedefe göre yapmasını 
istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla 
karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara 
düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, 
emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini 
artırmış yönetim olarak hiç kimsenin 
hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. 
Milletimiz için varız.

Asgari ücretle ilgili adımları da bu 
hissiyatla atıyoruz. Net asgari ücret 2023 
yılında inşallah 8506 lira olarak aramızda 
mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene 
yansıması olduğu gibi bize de yansıması 
var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık 
ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde 

gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan 
ve işverenler başta olmak üzere ülke ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir 
girişin içinde. Biraz sonra Bitlis’te yeni 
bir açılışı videokonferansla yapacağım. 
Bu açılışta yine ciddi bir bedel ödeyerek 
adım atıyoruz. Batıda ne varsa doğuda ve 
güneydoğuda da o olacak demiştik. Ben 
bu vesileyle tüm basın mensuplarımıza 
ortaya koyduğu performanstan ötürü 
teşekkür ediyorum. Asgari ücret hayırlara 
vesile olsun diyorum, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi 
kendi sorunlarını çözmüş 
olarak önce bölgesel liderliğe 
yükselttik. Şimdi de küresel 
öncülüğe çıkarıyoruz. Dünyada 
yaşanan her kriz bu vasfımızı 
daha da güçlendiriyor, daha 
da derinleştiriyor. Siyasi, 
diplomatik ve güvenlik 
başarıları yanında yatırımla, 
istihdamla, üretimle, ihracatla 
büyüttüğümüz ülkemizi 
Türkiye Yüzyılı’yla zirveye 
çıkarmakta kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 
canlı bağlantı ile ‘Bitlis Çayı 
Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış 
Töreni’ne katıldı. Erdoğan, 900 

metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü 
ile 2 bin 100 metre uzunluğundaki bağlantı 
yollarının şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı 
olmasını dileyerek yaklaşık 1,5 milyar liralık 
bir yatırımla hayata geçirilen projenin şehre 
kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

‘ENGELLERİ ORTADAN 
KALDIRIYORUZ’

Erdoğan, Bitlis’in kuzey-güney 
istikametindeki ulaşımını sağlayan Baykan 
yolunun 45,5 kilometrelik kısmını daha 
önce bölünmüş yol olarak tamamladıklarını 
hatırlatarak, “Bugün açılışını yaptığımız 
viyadük sayesinde, Bitlis-Baykan arasındaki 
ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini 
daha çözdük. Yolun bu kısmında daha önce 

kullanılan güzergah, heyelan sebebiyle güvenli 
ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. İnşallah 
son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl 
bitirerek, toplamda 50 kilometrelik bu projeyi, 
bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı 
sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. 
Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur 
gibi önemli sınır kapılarına giden önemli bir ana 
güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi, Bitlis’le 
birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu’nun 
kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş 
yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla, hak ettiği 
ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım 
daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin 
üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru 
tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma 
hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan 
kaldırıyoruz. Türkiye’nin gündemi gibi, Bitlis’in 
gündemi de artık gelişen üretim, artan istihdam, 

yükselen refah etrafında şekillenecek” dedi.

‘MİLLETİMİZ, TERÖR 
YANDAŞLARINA GEÇİT 
VERMEYECEK’

Birilerinin hala sınırları taciz ederek, 
terör örgütlerini Türkiye’nin üzerine salarak, 
eski günleri yeniden hortlatma peşinde 
koştuğunu, ancak bu senaryonun artık 
işlemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Milletimiz, 
yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla 
unutmayacak; terör yandaşlarına kesinlikle 
geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda 
ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve 
kalkınma altyapısını, daha büyük atılımların 
başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye 
Yüzyılı’nı başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, 

sanayiden tarıma her alanda 
ülkemizin bugün geldiği seviye 
istikbalimize umutla bakmamızı 
temin ediyor. Hizmete açtığımız 
her yatırımı evlatlarımıza 
bırakacağımız büyük ve güçlü 
Türkiye’nin yeni bir tuğlası 
olarak görüyoruz. Yıllarca suni 
kavgalar ve çekişmelerle bu 
ülkenin vaktini ve enerjisini 
heba edenlere inat eser ve 
hizmet çıtasını sürekli daha 
yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi 
kendi sorunlarını çözmüş 
olarak önce bölgesel liderliğe 
yükselttik. Şimdi de küresel 
öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada 
yaşanan her kriz bu vasfımızı 
daha da güçlendiriyor, daha da 
derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik 
ve güvenlik başarıları yanında 
yatırımla, istihdamla, üretimle, 
ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi 
Türkiye Yüzyılı’yla zirveye 
çıkartmakta kararlıyız” diye 
konuştu.

 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 26

ÜLKEMİZİ 
ZİRVEYE 

ÇIKARMAKTA 
KARARLIYIZ
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Cumhurbaşkanlığı  Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün yapıldı. Ödülleri 
sahiplerine takdim eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

AYIBI TENZİH EDİYORUZ
“Asırlardır kültürümüzü yaşatan, gönüllerimizi ilimle, sevda ile dokuyanlar 

aşıklarımızdır. Aşıklarımızın dilinden ve sazından dökülen her türküde 
Anadolu insanımızın çığlığı, duyguları, irfanı vardır. 1973 yılında ebedi 
aleme irtikal eden Aşık Veysel, Anadolu halk ozanlarının yakın tarihimizdeki 
en önemli kişilerindendir. Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir 
değerin yaşadığı dönemde, sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara’dan atılması 
hafızalarımıza kazınmıştır. Aynı zihniyet, Türk müziğini tezek kokuyor diyerek 
yasaklamış, radyolarda çalınmasına engel çıkarmıştır. Millete ait ne varsa, 
kültür sanat hayatımızda açtıkları tahribatları ortadan kaldırmak kolay 
olmadı.

 DESTEĞİ 
SÜRDÜRECEĞİZ

Bu seneki vefa ödümüzü Aşık 
Veysel’e vererek bir ayıbı tenzih 
ediyoruz. Hangi inanca ve kökene 
sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk 
kültürüne katkı sağlayan herkesin 
başımızın üstünde yeri var. Tiyatrodan 
operaya kadar her alanda sanatın 
ve sanatçılarımızın yanında olduk. 
Eğlence vergisi oranlarının tamamen 

sıfırlanmasını sağladık. Bu görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye’yi 
eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan 
alan, ülkesi, milleti ve dünya için eser üreten herkese destek olmayı 
sürdüreceğiz.” Aralarında küslük olan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşler, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından sahnede barıştırıldı. Erdoğan, “Artık 
dargınlık yok” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri 
Töreni’nde konuşan 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Hangi 
inanca ve kökene 
sahip olursa olsun, 
Türkiye’ye ve Türk 
kültürüne katkı 
sağlayan herkesin 
başımızın üstünde 
yeri var” dedi.

TÜRKİYE’YE 
KATKISI 
OLAN 
HERKES 
BAŞIMIZIN 
ÜSTÜNDE



Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 
partisinin grup toplantısında konuştu. 
Erdoğan, Katar’da yapılan FIFA 2022 
Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’i 

tebrik etti.
 Erdoğan, “Geçtiğimiz cuma günü geç 

saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın 21 
Ekim’deki sunuşuyla başlayan bütçe müzakereleri 
komisyonlarda 36 gün, genel kurulda 12 gün 
boyunca sürdü. Bu süreç boyunca söz alan 
262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe 
görüşmelerinde bir fiil yer aldı. Bu bütçeyi de 
milletin bütçesi olarak hazırladık ve inşallah öyle 
de uygulayacağız. Vizyon, program ve proje 
yoksunu muhalefet partileri bu bütçe görüşmeleri 
boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam 
etmiştir.

Erdoğan, millete verdikleri sözlerinin baki 
olduğunu belirterek, “Eğitimde anaokulundan 
liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 
bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi 
faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak 
kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki 
dönemde her seviyede eğitimin kalitesini 
daha da artıracağız. Evlatlarımıza geleceği en 
iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz. Sağlıkta 
kapsamlı ve etkin reformla her bir insanımızı 
kucaklayan bir sağlık sistemi kurduk. Şehir 
hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi 
dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. 
Önümüzdeki dönemde ülkemizi bölgesinin ve 
dünyanın sağlık merkezi yapacağız. Adalette 
temel kanunların yenilenmesinden hakim-savcı 
sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan 
verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan 
düzenlemelere kadar pek çok adım attık. 
Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk 
sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz. 

Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, 
istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye 
kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör 
örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. 
Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel 
tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız” 
diye konuştu.

 “ENERJİDE DIŞA 
BAĞIMLILIĞIMIZI KALDIRANA 
KADAR ÇALIŞACAĞIZ”

Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, 
çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden 
garip gurebaya, her vatandaşın yanında yer 
aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kimseyi sahipsiz 
bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki 
dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal 
destek şemsiyemizin altına alacağız. Ulaştırmada 
bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 
kilometreye, otoyolu bin 714 kilometreden 3 bin 
633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla 
ilgili sözlerine yönelik, “CHP’nin 
başındaki zat birbirlerinin neredeyse 
gözünü oyma derecesine gelen 
şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor; 
‘Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları 
duyunca doğrusu biz de içimizden 
‘Bay Kemal oğluna sahip çık, o 
kendisine başka ebeveynler arama 
peşinde’ demeden duramadık. Şaka 
bir yana 6’lı masanın da yanında 
yöresinden kendisine yol açmak 
için dolananların da ne yaptıkları, 
ne dedikleri, nereye gittikleri bizi 
ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize 
bakacağız” ifadelerini kullandı.

OĞLUNA 
SAHİP ÇIK
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trenle tanıştırdık. Şehirlerimizi raylı sistemlerle 
ördük. Dünya çapında dev projeleri hayata 
geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı 
geliştirmeye devam edeceğiz. Enerjide kurulu 
gücümüzü üç katından fazla artırdık. Yerli ve 
yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 
65 seviyesine yükselttik. Doğal gazı 81 ilimize 
yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide 
dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana 
kadar çalışacağız. Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 
11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 
2 milyon 300 bine çıkardık. Savunma sektörü 
ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü 
kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi 
orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da 
güçlendireceğiz” dedi.

  “MİLLETİMİZE OLAN 
GÜVENİMİZ TAMDIR”

Erdoğan, muhalefete tepki göstererek, 
“Varsın birileri kendi içerisindeki kavgayı, itişmeyi, 
kakışmayı, hırsı, rekabeti sürekli bize saldırarak 
örtmeye, gizlemeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz 
o engin ferasetiyle herkesi hakkın ve hakkaniyetin 
tartısına çıkartmayı, oradaki okkasına göre 
davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti 
faşizmine, vesayetin cenderesine, darbecilerin 
nobranlığına, terör örgütlerinin vahşetine, 
emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan 
milletimize olan güvenimiz tamdır. Milletimizden 
başkasına ram olmadık. Milli iradenin üzerinde güç 
tanımadık. İnsan için ‘ancak çalıştığı kadarı vardır’ 
emri ilahisinden başka rehber edinmedik. ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ düsturundan şaşmadık. 
Mazlumların ve mağdurların duasından daha 
etkili bir destek aramadık. Gençler; özgürlük ve 
hak mücadelesinden öte gaye taşımadık. Eser 

ve hizmet yarışından asla kopmadık. Yönümüz 
hep geleceğe dönük olarak kararlılıkla ilerledik. 
İnşallah 2023’de milletimizin desteğini bir kez 
daha alarak, 20 yılda attığımız temellerin üzerinde 
evlatlarımıza layık büyük ve güçlü Türkiye’nin 

inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız” dedi.

“BAY KEMAL  
OĞLUNA SAHİP ÇIK”

Erdoğan, 6’lı masayı eleştirerek, “Daha 
‘Bismillah’ demeden 6 kafadan 6 ayrı sesin 
çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, 
kimsenin kimseye itimadının olmadığını, 
kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka 
yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini 
teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere 
hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, 
bireysel eylemi nedeniyle ceza alan şahıs, 
bu konuda sergilenen tuhaf tavırlar bile tek 
başına masa efradının perişanlığını göstermeye 
yeterlidir. Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle 
kucaklaşarak, ‘çak’ yaparak, bayram havasında 
kutlayanları mı ararsınız, bu konuda yapılan 
mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen 
genel başkanlar mı ararsınız, daha bitmemiş 
bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik 
hesapları yapanları mı ararsınız, yine hakimlere 
hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı 
ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan 
yabancılar mı ararsınız. Maşallah tekmili 
birden ortaya döküldü. CHP’nin başındaki zat 
birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine 
gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor; ‘Biz 
baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu 
biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık, 
o kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ 
demeden duramadık. Şaka bir yana 6’lı masanın 
da yanında yöresinden kendisine yol açmak için 
dolananların da ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye 
gittikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize 
bakacağız” dedi.

“HAKKIMIZI TESLİM 
ETMEYE BAŞLADILAR”
Erdoğan, küresel krizlerin yansımaları 
sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların 
yavaş yavaş hafiflediğini gördüklerini 
ifade ederek, “Gelişmiş ülkeler 
dahil tüm dünya kriz dalgalarıyla 
boğuşurken biz ısrarla ülkemizin 
istihdam, yatırım, üretim, ihracat, cari 
fazla yoluyla büyüme noktasındaki 
hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu 
kararımızın ne kadar doğru olduğu 
her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 
Ekonomi programındaki tercihimiz 
nedeniyle bizi kıyasıya eleştirenler 
bile artık söylemlerini değiştirmeye, 
yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı 
teslim etmeye başladı” dedi. “ENFLASYONUN 

TEPETAKLAK İNECEĞİNE 
ŞAHİT OLACAĞIZ”
Erdoğan, yüksek enflasyonun ve 
hayat pahalılığının maliyet artışları 
dışındaki fırsatçılığa ve psikolojik 
saiklere dayalı sebeplerini ortadan 
kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını 
vurgulayarak, “Yılbaşından itibaren 
işçi, memur ve emekli maaşlarına 
yapılacak artışların, fırsatçıların aç 
gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip 
gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık 
hep birlikte önceliği milletçe ortak 
geleceğe vermek mecburiyetindeyiz. 
Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının 
önünde, enflasyonu hızla belirlediğimiz 
seviyelere düşürme dışında bir engel 
kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki 
aylarda enflasyonun adeta tepe 
taklak aşağıya ineceğine beraber 
şahit olacağız. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı 2023’ü, diğer sevinçlerin 
yanında hayat pahalılığı belasından 
kurtuluşumuzun da dönüm noktası 
haline getirelim istiyoruz. Bunu da 
ancak işvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla, 
üreticisi ve tüketicisiyle 85 milyon hep 
birlikte göstereceğimiz dirayetli ve 
sabırlı duruşla yapabiliriz. Bir olarak, iri 
olarak, diri olarak, kardeş olarak hep 
birlikte Türkiye olarak ülkemizi dünyada 
hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine 
geldik. Geçmişte darbelerle, vesayetle, 
terörle, nice kirli oyunlarla milletçe 
hep ertelemek zorunda kaldığımız 
hayallerimizle aramıza bu defa kimseyi 
sokmayacağız” dedi.
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NE İSLAMİ 
NE İNSANİ 
OLARAK 
KABUL 
EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi’nde 
konuştu. 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar 
edilmesi hakkında konuşan Erdoğan, “Çocuk yaşta 
cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul 
edilebilecek bir davranış değildir” dedi. CHP’ye tepki 
gösteren Erdoğan, “Kandil’in hesabını bugüne kadar 
sordunuz mu? Kandil’de o kız çocuklarımızı kaçıranlar 
kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz 
partinin mensupları değil mi?” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı’nın, 
81 ilde gerçekleştirdiği 
‘Kadın Emeği Türkiye’nin 

İstikbali’ programlarının finali  İstanbul 
Bahçelievler’deki bir otelde ‘Kadın Emeği 
Zirvesi’ ile yapıldı.  Zirvede açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Bir fikri olan, çalışan, üreten, yaşamak 
için olduğu kadar yaşatmak için de emek 
veren her kadının yanındayız diyerek 
başlattığımız programın bir kez daha 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Arkadaşlarımız, proje kapsamında 
ülkemizin dört bir yanında iş kurmak, işini 
geliştirmek, meslek edinmek isteyen 45 
binden fazla kadınımızla bir araya gelerek 
onlara moral verdi, yol gösterdi, destek 
oldu. Bu çerçevede yapılan toplantılarda 

öyle hikâyeler ortaya çıktı ki insanımızın, 
özellikle de kadınlarımızın azmine, 
gayretine, kararlılığına hayran olmamak 
elde değil. Kadınlarımızın ülkemizin 
demokrasi ve kalkınma atılımlarının 
hepsinde olduğu gibi son 20 yılda hayata 
geçirdiğimiz reformların tamamında 
emeği vardır. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da 
sizlerle birlikte kuracağız. 

MÜJDE VERMEK 
İSTİYORUM

Bizim malum 5 temel ilkemiz var; 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve 
cari fazla yol ile büyüme. Bunun için 
kadınlarımıza daha fazla destek vermekte 
kararlıyız. Girişimcilik destekleri ve kırsal 
kalkınma hibeleri gibi programların önemli 
bir bölümünü kadınlarımızın kullandığını 
görmekten memnuniyet duyuyoruz.
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Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüze 

müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet 
desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar 
liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni 
bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan 
sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin 
etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama 
kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında 
hazine destekli kefalet sağlıyoruz.

Elbette kadınlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda 
kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 
2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden 
projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden 
konuta kadar geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek 
paketimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde uyguladığımız 
Türkiye Ekonomi Modeli’ni sürekli yeni adımlar ve 
açılımlarla güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Görüldüğü gibi, 
kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak onların 
enerjilerini ve emeklerini hayalleriyle buluşturmaya da özel 
önem veriyoruz.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN 
İSTİSMARI: NE İNSANİ NE DE İSLAMİ 
OLARAK ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, 
uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin 
gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz, hiçbir zaman kız 
evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki 
olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, 
tasvip etmiyoruz. Kendi aile hayatımızda da bunun bir 
örneği yok. Böyle davrandık. Hele hele çocuk yaşta cinsel 
istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek 
bir davranış değildir. Gündeme gelen hadise konusunda 
da en başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri 
yapmış, gerek süreçleri hassasiyetle işletmiştir. Ülkemizde 
küçük yaşta evlilikle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden 
beri yaşanıyor. Son dönemde her alanda olduğu gibi bu 
hususta da çok istisnai örnekler dışında sorun önemli 
ölçüde çözülmüştür. Sosyal medya başta olmak üzere 
internet mecralarının televizyonlardaki kimi programların 
etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın görünüşlerinden 
diğer insanlarla ilişkilerine kadar her alanda ciddi 
savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz. Üstelik bu sancılı 
durum sadece İstanbul gibi büyükşehirlerimizde sınırlı 
kalmayıp ülkemizin her köşesine yayılıyor.

KANDİL’İN HESABINI BUGÜNE 
KADAR SORDUNUZ MU?

Çocuk gelin, sorununu çözen Türkiye, çocukların daha 
büyük felaketlerin kucağına itildiği bir başka tehditle karşı 
karşıyadır. Buradan muhalefetin geneline sesleniyorum. 
Kandil’in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır 
Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı 
olarak bunca süredir ağlıyor ve gözü yaşlı olarak birine 
lanetler okuyorlar. Kandil’de 10,11,12,13,14,15 yaşındaki o 
kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Sizin dirsek dirseğe 
yürüdüğünüz, seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz 
partinin mensupları değil mi? PKK’nın parlamentodaki 
uzantıları değil mi? Bay Kemal, senin bunlara bugüne 

kadar söyleyecek bir sözün oldu mu? Bir kere, vicdansızlık 
yapma da git de Diyarbakır Anneleri’ne ‘geçmiş olsun’ 
de. Diyemez, dediği anda seçim ortağını kaybeder. Bunu 
biliyor. Meclis kürsüsünden devamlı bir malum partiden 
milletvekili ‘biz olmasaydık siz şu an parlamentoda 
olmayacaktınız’ diye onlara meydan okuyor. Çünkü 
Kandil’den sinyali alıyor. Kandil’dekiler ne diyor? Sayın 
Kılıçdaroğlu’na methiyeler düzüyor. Onların methiyesiyle 
yürüyorlar. Ankara’dan İstanbul’a onlarla beraber yürüdün. 
Önce sen oradaki bütün hasarı bir gider. Ondan sonra 
konuş.

SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE
Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına 

ve değerlerine saldıranlar, meclis kürsüsünden 
gönüllü kuruluşlarımızı alenen tehdit edenler, vakıf 
ve derneklerimize alçakça iftira atanlar, esasen 
çıkardıkları gürültüyle gerideki vahim tabloyu gizlemeye 
çalışmaktadır. Bu kesimlerin terör örgütlerinin istismar 
ettiği çocuklarla ilgili tek kelime ettiklerini ben duymadım. 
Taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, parti 
teşkilatlarının Türkiye’nin değişik yerlerindeki illerinde 
yönetimlerinde olan, bunların hesabını verdiniz mi ya? 
Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Aile Bakanım 
hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. 
Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. 
Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları 
meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki 
rezaletleri bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil. 

 

LGBT DENİLEN 
OLAY, BİZİM 
KİTABIMIZDA YOK
Bunca rezalete sırtını 
dönenlerin hep birlikte 
kınadığımız bir hadise 
üzerinden yürüttükleri kirli 
kampanyanın gerisindeki 
gayenin farkındayız. 
Ne kız çocuklarımızın 
istismarına izin vereceğiz 
ne de kin ve nefret kokan 
hezeyanlarla milletimizin 
rencide edilmesine göz 
yumacağız.Ülkemizde 
kadınların, gençlerin, 
çocukların sorunlarıyla 
ilgilenenlerin asıl üzerinde 
durmaları ve çözüm 
aramaları gereken 
mesele, evlatlarımızı 
topyekün tehdit eden 
sapkın akımlardır. LGBT 
denilen olay, bizim 
kitabımızda yok. Fakat 
CHP’nin kitabında var 
mı? Var. Diğer yavru 
muhalefetin kitabında 
var mı? Var. Onlarla 
beraber yürüyorlar mı? 
Yürüyorlar. Bizim böyle 
bir şeye ihtiyacımız yok. 
İnşallah önümüzdeki 
dönem bakanlıklarımızla, 
STK’larımızla bu büyük 
tehlikelere karşı daha 
müteyakkız şekilde 
mücadele edeceğiz.



Dolmabahçe Sarayı’nda İslam Dünyası 
Anayasa Yargısı Konferansı Açılış 
Kongresi düzenlendi. Konferansın açılış 
konuşmasını Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
yanı sıra programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
anayasa mahkemesi üyeleri, farklı ülkelerden 
temsilciler de katıldı.

 ‘İSLAM DÜNYASI İNSAF 
SINIRLARINI AŞAN 
ELEŞTİRİLERE MARUZ 
KALIYOR’

Erdoğan, “Özgürlük, güvenlik, bu dengeler 

üzerinde hak ve özgürlükleri ilgilendiren her 
meselede tavrımızı insan öncelikli olarak 
belirliyoruz. Bu süreçte önümüzü açan bizlere 
ufuk kazandıran hizmet standardını yükselten her 
eleştiriye, her fikre de kulak veriyoruz. Milletimizin 
hayrına olduğuna kanaat getirdiğimiz hiçbir 
konuda komplekse kapılmadık, kapılmayız. 20 
yılı geride bırakan iktidar yıllarımızın en önemli 
alameti farikası hak ve özgürlük odaklı reform 
iradesini asla kaybetmemiş olmamasıdır. Bunca 
yıldır bize rehberlik eden, reformcu ruhu hep diri 
tutmakta sürekli güçlendirmekte kararlıyız. İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na üye kardeşlerimizin de hukuk, 
adalet, demokrasi ve özgürlükler alanında samimi 
bir gayretin içinde olduğunu biliyorum. Pek çok 
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ABD’YE 
FETÖ 
TEPKİSİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlenen İslam Dünyası Anayasa 
Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’ne 
katıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Adları suç dosyaları ayyuka çıkan birçok 
firarı darbeciyle ilgili taleplere rağmen 
Batı ülkeler hiçbir hukuki adım atmadılar. 
Gönderdiğimiz bütün klasör, belgeler 
ortada ama barındıkları ülkede FETÖ 
elebaşınının kapısını çalan olmadı.” 
dedi. Ayrıca Erdoğan, “Batı komşumuz 
Yunanistan’ın göçmenlere karşı 
sergilediği tavır artık vahşet boyutuna 
varmıştır” diyerek tepki gösterdi.
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ülkede hayata geçirilen reformlara bizzat şahitlik 
ediyoruz. Birçok başlıkta İslam dünyasındaki 
dost ve kardeş ülkelerin batılı devletlerden çok 
daha iyi bir konumda olduğunu görüyoruz. İslam 
alemine ve Müslümanlara yönelik oryantalist 
yaklaşımlar bu gayretleri, atılan kritik adımları 
çoğu zaman perdelemektedir. İslam dünyası 
bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, 
temelsiz ve insaf sınırlarını aşan eleştirilere maruz 
kalıyor. Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan 
oryantalizm sadece akademide değil, uluslararası 
siyaset ve hukuk camiasında da mevcudiyetini 
koruyor. Kendi sömürgeci geçmişleriyle 
yüzleşme erdemini gösteremeyenler ağızlarını 
her açtıklarında bize insan haklarından, hukukun 
üstünlüğünden bahsediyor. Dünyanın birçok 
ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemek 
de hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının 
kutsallığına dair nutuk çekiyor. Söz konusu 
kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş, baş 
üstünde baş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet 
sistemimize laf söylüyor. Oysa hukuk ve insan 
hakları meselesinin devletler arası rekabetin aracı 
haline getirilmesi yanlış olduğu kadar tehlikeli de 
bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

BATIYA SERT ELEŞTİRİ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Doğrudan 

insanı, insan oğlunu, milletlerin geleceğini 
etkileyen konularda çifte standart uygulamak 
insan hakları mücadelesine zarar vermektedir. 
Uluslararası kuruluşların ve kimi batılı devletlerin 
söylemleriyle eylemleri arasındaki uçurumun 
ceremesini ise mazlumlar, temel hak ve 
özgürlükleri hunharca gasp edilenler çekmektedir. 
Neredeyse 12’nci yılını tamamlamak üzere 
olan Suriye krizi bunun en acı örneği olarak 
karşımızda duruyor. Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın 
Suriyeli’nin hayatına mal olan bu kriz karşısında 
maalesef insanlık iyi bir imtihan veremedi. 
Suriyeli mazlumların arşa yükselen feryatları, 
Türkiye’nin arasında bulunduğu bir avuç ülke 
ve kuruluş dışında kimsenin umurunda olmadı. 
Aylan bebeğin dramı, bombalar altında can veren 

çocukların acısı vicdanları harekete geçirmeye 
yetmedi. Batılı ülke ve kurumlar Suriye’deki 
insanlık trajedisine ancak mülteciler kapılarına 
dayandığı zaman tepki göstermişlerdir. Bu tepki 
de sorunun kaynağı olan krize çözüm bulmak 
yerine, göçmenleri dikenli tel örgülerin ardına 
kapatmak şeklinde tezahür etmiştir. Sınırlarının 
dışındaki mazlumları görmezden gelenlerin, konu 
kendi güvenlik ve refahları olunca faşizmin en ilkel 
reflekslerini sergilemelerini ibretle takip ediyoruz” 
dedi.

‘YUNANİSTAN’IN 
GÖÇMENLERE KARŞI 
SERGİLEDİĞİ TAVIR VAHŞET 
BOYUTUNA VARMIŞTIR’

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Müslümanlara 
yönelik arızi bakış açısının ürünü kin ve nefret 
dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda 
bugün de devam ediyor. Batı komşumuz 
Yunanistan’ın göçmenlere karşı sergilediği tavır 
artık vahşet boyutuna varmıştır. Mülteci botlarının 
denizin ortasında batırılmasında göçmenlerin 
işkence edilerek ve sorularak geri itilmesine 
varan zulümlere her gün bir yenisi ekleniyor” diye 
konuştu.

ABD’YE FETÖ TEPKİSİ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Verdiğimiz klasörler, bütün bu klasör 
dolusu belge ortada ama barındığı 
ülkenin güvenlik birimlerinden FETÖ ele 
başının malikanesinin kapısını çalan hala 
olmadı. Türkiye’nin 252 evladını şehit 
verdiği darbe teşebbüsü sonrasında 
attığı hukuki adımları eleştirenlerin 
bugün darbe söylentileri karşısında 
aldığı sert tedbirleri hepimiz görüyoruz. 
Daha düne kadar darbeyle mücadelede 
bizi hukukun sınırlarını zorlamakla 
suçlayanlar, mesele kendi demokrasileri 
olunca neredeyse hukuku rafa 
kaldırma aşamasına geldiler. Elbette 
ülkemizi hedef alan terör ve darbe 
suçlarına karşı sergilenen bu ikircikli 
tavrın arka planındaki zihin yapısının 
farkındayız. Biz kimin ne dediğine 
bakmadan, mücadelemizi hukuk içinde 
ve meşruiyet temelinde kararlılıkla 
yürütüyoruz. Türkiye’yi güvenlikle 
birlikte, özgürlükte ve adalette de 
dünyada ilk sıralara çıkarana kadar 
çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “İnsan 
onuru yerine sadece kendi refah ve 
menfaat düzenlerini gözetenlerin bu 
çarpık sistemlerini ilanihaye sürdürme 
şansı yoktur. Er ya da geç bu adaletsiz 
sistem çatırdayacak, inşallah yerini 
tüm insanlığın saadetine hizmet eden 
kuşatıcı bir nizama bırakacaktır. Bizlere 
düşen görev insan için, kardeşlerimiz 
için, halkımızın huzuru ve esenliği için 
tek yürek, tek bilek olarak omuz omuza 
çalışmayı sürdürmektir. İslam Dünyası 
olarak yarınlarımızın bugünlerimizden 
çok daha aydınlık olacağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 34

YENİ MÜJDE 
VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli 
sistemimize bağlamak için gece gündüz 
çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda 
yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı 
şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan 
sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler 
olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye’nin 
imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak 
adım adım refahımız yükseltecek, güvenliğimizi 
güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte 
inşa edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da 
Gürcükapı kentsel dönüşüm projesi, İspir-Rize yolu, Çat 
Afet Konutları ile kamu ve özel sektör tarafından yaptırılan 
projelerin toplu açılışını yaptı. Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan yeni miting alanında 

düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Erzurum’un 
Malazgirt’ten de önce 1048 yılında Pasinler Zaferi ile Anadolu’yu 
ebedi yurt haline getirdiğini söyledi.

  “PAZARTESİ GÜNÜ  
YENİ MÜJDE VERECEĞİZ”

 Miting alanındaki vatandaşların ellerinde taşıdıkları Kızıl Elma 
maketlerini gören Erdoğan, “Maşallah uçaklar ellerinizde. Kızıl Elma’yı 
almışsınız ve Kızıl Elma ile beraber uçuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Erzurum’un kışının ve soğuğunun meşhur olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, “Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp 
sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, 
Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. 
Böylece Erzurum’un 20 ilçesinin 19’u doğal gazın rahatlığına ve 
ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum’da yaptığımız doğal 
gaz yatırımları değerli kardeşlerim yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor. 
Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece 
gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri 
milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma 
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sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz 
yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi 
Türkiye’nin imkânlarını milletimizin her 
kesimine sunarak adım adım refahımız 
yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek 
huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa 
edeceğiz” diye konuştu.

HIZLI TREN PROJESİ
Erzurum’a son 20 yılda 50 milyar lira 

tutarında kamu yatırımı yaptıklarını belirten 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Erzurum’u dünyaya açıyoruz. O Ovit’i 
geçebiliyor muyduk? Ama şimdi Ovit 
bizim için ne oldu? Karayolu oldu, dümdüz. 
Tamamı bittiği zaman zaten tamamıyla 
rahatlayacak ve buradan Karadeniz’e 
ulaşacağız. Bitmedi, şimdi bir şey daha 
oluyor. Bayburt- Gümüşhane-Zigana oradan 
da ineceğiz Trabzon’a. Erzurum’a bunlar 
yakışıyor. Şehrimiz için planladığımız 13 millet 
bahçesinden 8’ini tamamladık. Ulaştırmada 
49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol 
mesafesini 49 kilometreden nereye çıkardık 
biliyor musunuz? 620 kilometreye çıkardık. 
İnşası süren tünel ve yol projelerimizin önemli 
bir kısmını önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. 
Erzurum’a toplam 19 istasyondan oluşacak 
kent içi tramvay hattı kurmak için çalışmalara 
başladık. Erzincan- Erzurum- Kars Hızlı Tren 
Hattı Projemizin etüt çalışmalarını önümüzdeki 
yıl bitiriyor, ardından ihale ve inşaat aşamasına 
geçiyoruz. Erzurum Havalimanı’nı modernize 
edip, büyüttük. Tarım ve ormanda Erzurum’a 7 
baraj, bir içme suyu tesisi, 13 gölet, 20 sulama, 
2 arazi toplulaştırma, 298 taşkın koruma tesisi, 
28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Bugüne 
kadar inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 421 
bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya 
açtık. Bu yıl inşaatına başlanan Söylemez 
Barajı 350 bin dekar, önümüzdeki yılın yatırım 
programına koyduğumuz Pasinlerdeki Alvar 
Barajı da 10 bin 500 dekar araziyi sulayacak. 
Güncel bedeliyle Erzurum için toplam 11,5 
milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe 
desteği verdik. Erzurum’da iki yeni organize 
sanayi bölgesi kurmak için çalışmalara devam 
ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde 
Erzurum’u hep birlikte Türkiye Yüzyıl 
hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak daha 
büyük yatırımlara kavuşturacağız.”

“BU MEYDANDA HERKESLE 
KAPIŞMAYA VARIZ”

“Türkiye ne zaman bir hamle yapsa, bir 
atılım içine girse önüne hep engeller, dizilmiş 
tuzaklar kurulmuştur” diyen Erdoğan, “Sanayi 
atılımının önü böyle kesilmiştir. Rahmetli 
Menderes’in başlattığı demokrasi ve kalkınma 
yatırımlarının önü böyle kesilmiştir. Rahmetli 

Özal’ın yeniden canlandırdığı sürecin önünü 
böyle kesilmiştir. Bizim hükümetlerimiz 
döneminde de vesayetle, terörle, darbeyle 
defalarca önümüz kesilmek istenmiştir. 
Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm 
bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere 
getirdik. Ataların ‘makam adamı bozmaz, 
ayarını ortaya çıkartır’ diye bir sözü var. Biz 
belediye başkanlığından başbakanlık ve 

cumhurbaşkanlığına kadar üstlendiğimiz 
görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet 
etme konusundaki ayarımızı ortaya koyduk. 
Şimdi birileri çıkmış bizimle eser, hizmet 
siyasetinde beceremedikleri rekabeti istismar, 
yalan ve iftira üzerinde seçim yarışına çevirmek 
istiyor. Hep söylediğimiz gibi siyaset meydanı 
er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle 
kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı 
olacak, karşımıza çıkanlar da er olacak. Er 
olacak ki bu kapışmadan ülkenin ve milletin 
hayrına neticeler doğsun.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Siyasi müktesepleri darbecilere, 
vesayetçilerde, içerde ve dışarda arkası 
karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu 
aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir 
yarış yapılamıyor. Hatırlayın; 2007’de 
cumhurbaşkanını bize seçtirmemek için ne 
dolaplar çevirdiler. 2013’te Gezi olaylarından 
itibaren ülkeyi karıştırarak milleti birbirine 
düşürerek ne oyunlar oynadılar. 2016’da 15 
Temmuz gecesi milletten alamadıkları iktidarı, 
darbecilerden televizyon başında nasıl 
heyecanla beklediler.” dedi.

“BİZİM YAPTIKLARIMIZI YIKACAKLAR,  
HER ŞEYİ ESKİYE DÖNDÜRECEKLER”
Erdoğan, “Bay Kemal Atatürk Havalimanı’ndan FETÖ’cülerin yardımıyla tankların 
arasından geçerek belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Biz de 
Atatürk Havalimanı’nda bizi bekleyen on binlere geldik. On binlerle beraber oradan 
tüm milletimize haykırdık. Şimdi önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında 
aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yapıyorlar. Amaç ne, Erdoğan’ı, onun şahsında Cumhur 
İttifakı’nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar? Belli değil, hadi bunu başardılar. 
Gelince ne yapacaklar, söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımız yıkacaklar, her şeyi 
eskiye döndürecekler. Bunun için yırt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme 
sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara 
teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına kadar gidip güvenlik 
kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma 
sanayimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz 
dikenlere geri çekilme, yeniden içe kapanma sözü verdiler.” ifadelerini kullandı.
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39 ilçemizde eş zamanlı 
gerçekleştirdiğimiz İlk Oyum 
AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a 
programımız ulusal ve yerel basında 
geniş yankı buldu.

İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a 
programımız, A Haber, CNN Türk, 24 TV, Ülke TV, 
Tvnet, Sabah Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Posta 
Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi, Anadolu Ajansı, İhlas 

Haber Ajansı gibi birçok TV, gazete ve internet sitesinde 
haberleştirildi.

İLK OYUM AK PARTİ’YE İLK OYUM ERDOĞAN’A 
PROGRAMIMIZIN BASINA YANSIMALARI
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GENÇLERİN YANINDAYIZ

Beylikdüzü Gençlik Kollarımız, 
öğrencilere okul çıkışında 
yemek ikramında bulundu.

Genç Nüfusa sahip Beylikdüzü 
ilçemizde İlçe Gençlik Kollarımız 
liseli öğrencilerimizin yanlarında 
olmaya devam ediyor.

Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Ömer Tüncel ile 
birlikte teşkilatımız, lise çıkışlarında öğrenci 
kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyor 
ve onlarla gönül bağı kuruyor. Teşkilatımız, 
öğrencilere Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Ömer Tüncel’in 
selamını da ulaştırıyor. 
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Bahçelievler gençliği, 
ilçe binamızda bir araya 
geldi. Hoş sohbet ve 
renkli etkinlikler sırasında 
Bahçelievler Belediye 
Başkanımız Dr. Hakan 
Bahadır, gençleri ziyaret 
ederek sürpriz yaptı. 
Beylikdüzü’nde de gençler, 
‘Mahalle Sohbetleri’ 
programında buluştu.

AK Parti Bahçelievler Gençlik 
Kolları Başkanımız Furkan Şentürk 
ve yol arkadaşları, saha çalışması 
sonrası ilçe binasında muhabbet 

ettikleri sırada Bahçelievler Belediye 
Başkanımız Dr. Hakan Bahadır sürpriz ziyaret 
gerçekleştirdi.

Gençlerin isteği üzerine Başkan 
Bahadır ile siyasi tabu oynandı. Bahadır 
oyun sonunda “Skor önemli değil, maksat 
eğlenmek, oyunlarımızın sonunda daima 
dostluk kazanmalı” diyerek gençlere nasihat 
verdi.

GENÇLERLE MAHALLE 
SOHBETLERİ

Pendik Gençlik Kollarımızın, mahallelerde 
gerçekleştirmeye başladığı ‘’Mahalle 
Sohbetleri’’ etkinliğinde yeni bir buluşma 
daha gerçekleştirildi.

5. Bölge mahalle buluşmasında Güzelyalı, 
Esenyalı,Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi 
Mahallelerindeki gençler bir araya gelerek 
eğlenceli bir akşam geçirdi. Gençlerin keyifli 
sohbeti saz ve türküler ile taçlandırıldı.

GENÇLİK BULUŞMALARI
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GENÇLİK BULUŞMALARI AK GENÇLER 
GÖNÜLLERE 
GİRİYOR

AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları olarak her fırsatta 
İstanbullu komşularımızın 
kapısını çalmaya devam 
ediyoruz.

AK Parti Bahçelievler 
İlçe Gençlik Kollarımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “çalmadık 
kapı, girilmedik gönül 

bırakmayacağız.” sözünden aldığı 
enerjiyle kapı kapı dolaşıp gönüllere 
giriyor. Her kapının ardında farklı 
fikirler, farklı öneriler ve farklı sevgiler 
ile karşılaşıyor. Çalınan her kapıya 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, İstanbul İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe’nin, İstanbul İl 
Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek’in, Bahçelievler İlçe 
Başkanımız Fatih Tuna’nın ve 
Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan 
Bahadır’ın selamlarını iletiyor. Gençlik 
Kollarımız komşularının önerilerini, 
taleplerini dinleyerek gerekli mercilere 
iletmekte köprü oluyor.

AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik 

Kollarımız da çalınmadık kapı, girilmedik 
sokak bırakmıyor. İlçe Yönetimimiz ve 
Mahalle Yönetimlerimiz gece gündüz 
demeden hane ziyareti yapmaya, 
vatandaşlarımızla hasbihal etmeye 
devam ediyor. AK Gençlerimiz, 
Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek 
komşularımıza hediye takdiminde 
bulunuyor, Partimize yeni üyeler 
kazandırarak 2023 yolunda “Birlik, İrade, 
Zafer“ sloganıyla çalışmaya devam 
ediyor.

AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik 
Kollarımız ise İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız İbrahim Hakkı Gündoğan ile 
birlikte İcadiye ve Salacak Mahallesinde 
seçmen taraması gerçekleştirdi. İki 
mahallemizde sokak, hane ve esnaf 
ziyaretlerinde bulunarak istek ve 
şikayetlerini dinledi. Komşularımıza 
hediyelerini teslim edip, 2023 
seçimlerinde kendilerinden desteklerini 
istedi. 2023 seçimi öncesi AK Genç 
Üsküdar teşkilatımız azmi ve coşkusuyla 
Üsküdar’ın 33 mahallesinde çalınmadık 
kapı bırakmayacağının sözünü verdi.

Kartal Gençlik Kollarımız da ziyaret 
edilmedik hane bırakmıyor. Teşkilatımız, 
“Birlik, İrade, Zafer” diyerek tüm 
vatandaşlarımızla kucaklaşıyor.
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AK GENÇLİK 
“SENSİZ 
OLMAZ” DEDİ

AK Parti İstanbul İl 
Gençlik Kolları olarak 
“Sensiz Olmaz” 
projemiz kapsamında 
18 yaşına giren genç 
kardeşlerimizin 
doğum gününü 
kutluyoruz.

Sultangazi 
Gençlik Kollarımız, 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın selamlarıyla 
“Sensiz Olmaz” diyerek 
yaptıkları çalışma kapsamında 
Sultangazi ilçesinde doğum 
günü olan gençlere bir dizi 
ziyaret gerçekleştirerek doğum 
günlerini kutladı.

Şaşkınlıkları ve sevinçleri 
gözlerinden okunan gençler 
yapılan ziyaretten oldukça 
memnun kaldıklarını belirttiler.

AK Parti Kartal İlçe Gençlik 
Kollarımız da başta ilk defa oy 
kullanacak genç arkadaşlarımız 
olmak üzere ilçede yaşayan 
vatandaşlarımızı doğum 
günlerinde yalnız bırakmadı.

Teşkilatımız genç 
kardeşlerimizi, götürdükleri 
ikramlarla ziyaret edip, hayırlı 
bir ömür diledi. Teşkilatımızı 
ellerinde doğum günü pastasıyla 
gören kıymetli gençler hem 
şaşırdı hem de mutlu oldu.

İstanbul’un AK Gençleri 
çalınmadık kapı, girilmedik gönül 
bırakmayana dek çalışmaya 
devam edecek.
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
teşrifleriyle Genel 
Merkez Kadın Kolları 
Başkanımız Ayşe 
Keşir öncülüğünde 
gerçekleştirilen 
“Kadın Emeği 
Zirvesi” programını, 
İstanbul İl Kadın 
Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan’ın 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik.

KADIN  
EMEĞİ 
ZİRVESİNE 
EV SAHİPLİĞİ 
YAPTIK
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Hanımefendi Emine 
Erdoğan’ın katıldığı programa 
Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve 

siyasi büyüklerimiz de katılım sağladılar. “Kadını 
dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin 
yarısından vazgeçmiş demektir” diyen bir 
liderin öncülüğünde düzenlenen ve Kadın 
emeğinin merkeze alındığı Kadın Emeği Zirvesi 
Programında iş dünyasından, çeşitli sektörlerden 
konuşmacıların başarı ve zorluk hikâyeleri 
girişimci kadınlarımıza ilham kaynağı oldu. 
Türkiye’nin üreten kadınları İstanbul’da “Kadın 
Emeği Zirvesi”nde bir araya geldi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, iktidara geldiğimiz günden beri kadını 
destekleyen çok sayıda çalışmalarının olduğunu, 
bu çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade 
etti. 

Tüm ilçelerimizin yoğun katılım gösterdiği 
programda ev sahibi olmanın gururunu yaşadık.
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Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca 
düzenlenen Kadın Emeği Zirvesinin 
Açılış programı istanbul da düzenlendi. 
81 İl Kadın Kolları Başkanlarının ve devlet 
desteği ile iş kuran, işini büyüten girişimci 

kadınların katılımıyla düzenlenen programın açılışı 
yine ilimizde gerçekleşti.  Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Derya Yanık’ın da katıldığı ve konuşmasını 
gerçekleştirdiği programda kadın alanında yapılan 
düzenlemeler hakkında bilgiler aktardı. Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir‘de programda 
misafirlere seslendi. Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın 
emekleriyle taçlanıyor. 

Güngören Kadın Kolları olarak 
ilçemizde bulunan anaokullarında 
minik yavrularımıza ziyaretler 
gerçekleştirdik. Yapılan ziyaretlerde 

ilçe kadın kolları yönetimimizce evlerde yapılan 
ikramlarımızı takdim ettik. Okul yöneticilerimize, 
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik.

KADIN EMEĞİ 
ZİRVESİ AÇILIŞ 
PROGRAMI

MİNİKLERLE 
BULUŞTUK
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“Memleket Buluşmaları” 
kapsamında, Bağcılar 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığımızın 

düzenlediği Sivas Hemşeri 
buluşması programda, İl Kadın 
Kolları Başkanımız Rabia İlhan, 
Sivas Milletvekilimiz Semiha Ekinci, 
Başkan Yardımcılarımız Yeşil 
Aytulum, Nurten Gezer, Sivaslılar 
Komisyonu Başkanımız Tülay Taştan 
ve İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz 
ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız ile 
ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Esenyurt ilçemizde Trabzon, Samsun 
ve Sinop illerimizin buluşması vardı. 
Program İl Yürütme Kurulu sorumlumuz 
Songül Sarı Gündoğdu, UİD (Uluslararası 
Demokratlar Birliği Kurucusu) Güleser Topuz, 
İl Koordinatörümüz Fatma Doruk, Samsun 
Komisyon Başkanı Meryem Tekbıyık ve İl 

Yönetim Kurulu 
Üyemiz Zeynep 
Solmaz’ın 
katılımıyla yapıldı. 
Program ev sahibi 
Esenyurt Kadın 
Kolları başkanımız 
Harika Yıldırım 
Öztürk ve ekibinin 
de katılımıyla 
gerçekleşti.

Şişli 
ilçemizde ise 
Güneydoğulular 

Memleket buluşması programı kapsamında 
Siirt, Şirvan, Batman, Bitlis illerini ağırladık. 
Programa Şişli İlçe Başkanımız Gökhan 
Yüksel, Sorumlu Milletvekilimiz Şirin Ünal, İlçe 
Kadın Kolları Başkanımız Nurdan Özavcı, İl 
Koordinatörümüz Elif Bıçak, İlçe Yönetimi ve 
mahalle teşkilatlarımız katılım sağladı.

MEMLEKET BULUŞMALARIMIZ
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EŞ ZAMANLI SAHA 
ÇALIŞMALARIMIZLA 
2023’E YÜRÜYORUZ 

Birlik ve beraberlik içinde hane 
hane komsularımızı ziyaret 
ederek 2023 hedeflerimize 
emin adımlarla yürümeye 
devam edeceğiz.

39 ilçemizde İl Kadın Kolları 
Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan’ın 
talimatı ve programlamasıyla 
tüm ilçelerimizde eş zamanlı saha 
çalışlarımız ve üye çalışmalarımız 

devam ediyor. Öncelikle üyelerimizin ziyaretleri 
ve bunun yanında tüm komşu ve esnaf 
ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.  
Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece, 
Çekmeköy, Tuzla, Güngören, Kadıköy, Arnavutköy, 
Kartal, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Fatih, 
Eyüp, Adalar Kadın Kolları olarak sahada gönülleri 
fethederken Cumhurbaşkanımızın selamlarını 
iletiyoruz.
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İl Sosyal Politikalar 
Birimimiz öncülüğünde 
gerçekleştirilen İlk Yardım 
Eğitimlerimiz devam ediyor. 
Ümraniye, Bakırköy, Avcılar 
İlçemiz, İlçe Yönetimi ve 
Mahalle Başkanlarının 
katılımıyla iki gün süren 
ilk yardım eğitimlerini 
tamamladılar. İlk Yardım 
herkesin sorumluluğudur.

“En iyi narkotik polisi annedir.” 
Gençlerin uyuşturucu kullanımının 
önüne geçilmesi, anne ve anne 
adaylarının bilinçlendirilmesi, 
farkındalığımızın arttırılması 

amacıyla Bahçelievler ve Küçükçekmece 
ilçelerimizde programa hanımlar olarak 
katılım sağlandı. Programda, ailelerin 
gençlere yaklaşımı onların davranış ve 
çevresini izleme konusunda doğru yöntem 
seçilmesi bu zehrin bir çocuğumuza daha 
bulaşmadan önlenebilmesinin yolları 
gösterildi. Annelerin kafasındaki soru 
işaretleri giderildi.

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR



İSTANBUL'UN SÖZÜ:


