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TÜRK MİLLETİ 2023’E 
MÜJDELERLE GİRDİ
“Fatih Sondaj Gemimiz, 
Çaycuma-1 sondajında 
denizin 3 bin 23 metre 
altında 58 milyar 
metreküplük doğal 
gaz rezervini keşfeti. 
Gübre ve yem fiyatları 
nisan ayına kadar 
sabitlenirken, Tarım 
Kredi’nin 2 bin 170 
hizmet noktasında 600 
çeşit ürün en ucuz fiyatla 
satışa sunulacak.

58 MİLYAR METREKÜPLÜK 
DOĞALGAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, emeklilik 
hakkının kullanılması 
hususunda herhangi bir yaş 
sınırı uygulanmayacaktır. 
Hak sahibi vatandaşlarımızın 
bir kısmı hizmet birleştirme 
ve borçlanma işlemlerini 
zaten başlatmıştır. 
Diğer vatandaşlarımızın 
işlemlerini de kısa sürede 
tamamlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanımız Tayyip 
Erdoğan, 1 Milyon İstihdam 
Projesi’ni açıklarken bilişim 
sektörüne verilecek 7 destek 
paketini de duyurdu. Erdoğan 
teknolojiye 4 milyar liralık 
destek ayırdıklarını, kamuda 
görev yapan bilişim personeli 
sayısını 2023’te çok ciddi 
oranda artıracaklarını söyledi.

EYT’DE YAŞ SINIRI 
UYGULANMAYACAK

TEKNOLOJİYE  
7 DESTEK PAKETİ



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

TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLIYOR
Bir yılı daha geride bıraktık.
2022 yaşanan küresel 
krizlere rağmen Türkiye’nin 
her anlamda çok daha 

büyüyüp geliştiği bir yıl oldu.
Konut kampanyalarımızdan, 

vatandaşlarımızı enflasyona 
ezdirmemek için verdiğimiz büyük 
desteklere ve vergi muafiyetlerine…

Doğalgaz ve petrolde yeni 
enerji kaynakları keşfi ve doğal gaz 
depolama tesislerinden, 2.5 milyon 
evin elektriğini üretecek ve dünyanın 
en yüksek üçüncü barajının ve 
daha sayısız hidroelektrik santralin 
inşasına…

İlk yerli otomobilimizden, ilk 
insansız savaş uçağımız Kızılelma ve 
ilk uzun menzilli füzemiz Tayfun’a…

Şehirleri yakınlaştıran sayısız yol, 
köprü ve tünelden, havayollarını 
her şehirde halkın yolu yapan yeni 
havaalanlarına…

1990’lardan beri milyonlarca 
vatandaşımızın çözüm beklediği 
EYT sorunun hallinden, sayısız 
fabrika, okul, hastane, Millet Bahçesi 
açılışına…

Denizlerimizin temizlenmesinden, 
milyonlarca ağaç dikimiyle ülkemizin 
nefes alanlarının çoğaltılmasına…

İhracat rekorlarından, sayısız 
madalyanın ülkemize kazandırıldığı 
sportif başarılara…

Türkiye’yi küresel ölçekte saygın 
bir güç haline getiren diplomatik 
başarılardan, küresel sorunların 
çözümünde dünyaya nefes aldıran 
girişim, çaba ve sonuçlara…

Doğal afetlerde mağdur olmuş 
yurttaşlarımızın yaralarının süratle 
sarılıp yeniden doğal yaşamına 
kavuşturulmasından, bir zamanlar 

terör yüzünden nefes alamayan 
şehirlerimizin her anlamda gelişip 
kalkınıp birer cazibe merkezi haline 
getirilmesine…

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında 
tarihi ve kültürel mirasımız olan 
eserlerin ihyasından, daha saymakla 
bitmeyecek nice eser ve hizmete 
kadar… Türkiye’nin yeni bir yüzyıla 
girişinin alt yapısını oluşturduk.

Hiç kuşku yok ki, tüm bu başarılar 
salt parayla yapılacak işler değil.

Öyle olsa petrol zengini her ülke, 
örneğin yerli sanayide ürettiklerimizi 
üretip içeride ve dışarda Türkiye’nin 
ulaştığı çizgiye ulaşırlardı.

Bu yapılanların arkasında 
elbette geceli gündüzlü ve ancak 
bir sevdayla izah edilebilecek 
çalışmalar ancak bundan da önemlisi 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
vizyon, tecrübe, bilgi, kararlılık ve 
cesaret dolu liderliği var.

Ama Başkanımız Erdoğan’ın 
da sıklıkla vurguladığı gibi, bizim 
geçmişin başarılarıyla övünecek, 
oralara takılıp kalacak zamanımız yok.

Çünkü daha yapacak çok işimiz, 
daha ulaşacak çok hedefimiz var.

Dahası, yeni yılla birlikte 
cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 
girdik.

Türkiye yüzyılına girdik.
Şimdi kadınıyla erkeğiyle, genciyle 

yaşlısıyla, yeni ufuklara, yeni hedeflere, 
yeni bir geleceğe koşma vaktidir.

Şimdi yüreklerdeki heyecanı milyon 
kat, gönüllerdeki sevgiyi insanlık 
kadar, umudu, coşkuyu ve kardeşliği 
hiç olmadığı kadar kuşanmanın 
vaktidir.

Şimdi “hiç kimsenin 
kaybetmeyeceği bir zaferi” 
kazanmanın vaktidir.

Haydi, bir kez daha ilk günkü aşkla 
ve taptaze bir başlangıçla sıvansın 
kollar!

Sevgiyle, umutla, inançla, 
gönülden ta gönülden çekilsin 
besmeleler!

Ve gözlerde ışıl ışıl parlasın o 
heyecan!

Gözünüz aydın ayaklarının altı 
öpülesi analarımız!

Gözünüz aydın Büyük Türkiye’nin 
inşasında her zaman büyük pay sahibi 
olmuş kadınlar!

Gözünüz aydın en güzel umudumuz 
gençler!

Gözün aydın tohuma duran toprak, 
meyveye duran dallar!

En doğusundan en batısına gözün 
aydın Türkiyem!

Ve gözün aydın insanlık, barış, 
adalet!

Türkiye yüzyılı başlıyor!

     
Türkiye yüzyılına girdik. Şimdi 
kadınıyla erkeğiyle, genciyle 
yaşlısıyla, yeni ufuklara, yeni 
hedeflere, yeni bir geleceğe 

koşma vaktidir. Şimdi hiç kimsenin 
kaybetmeyeceği bir zaferi 

kazanmanın vaktidir. Haydi, bir kez 
daha ilk günkü aşkla ve taptaze 
bir başlangıçla sıvansın kollar! 

Sevgiyle, umutla, inançla, gönülden 
ta gönülden çekilsin besmeleler! Ve 
gözlerde ışıl ışıl parlasın o heyecan; 

Türkiye yüzyılı başlıyor!
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DOĞAN HIZLAN 
KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE AÇILDI
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Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet 
Nuri Ersoy ve İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe’nin katılımlarıyla 
“Doğan Hızlan Kütüphanesi” 
hizmete açıldı.

Gazeteci Yazar Doğan Hızlan adına bir 
kütüphane açıldı. Bakırköy’de açılan 
kütüphanenin açılış törenine Kültür ve 
Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 
İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Gazeteci Yazar Doğan 
Hızlan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan İl Başkanımız 
Kabaktepe, “Okumak, toplumların zihinlerindeki 
karanlığı fecir gibi aydınlığa çıkaran eylemdir. 
Sayın Doğan Hızlan’ın eserleri kendi ismini taşıyan 
modern kütüphanemizin raflarında kitapseverlerle 
buluşacak.” dedi.
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Kağıthane
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu Yüz Yüze 
100 Gün programları kapsamında İstanbul Milletvekillerimizle 
birlikte Kağıthane ilçemizde vatandaşlarımızla buluştuk.
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Genel Merkez MKYK Üyemiz 
İstanbul Milletvekilimiz Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya, 
Merkez Mahallesi muhtarımızı 
ziyaretinin ardından Kadın 

Kolları Mahalle Başkanları toplantımıza 
katıldı. İlçemizdeki hazır giyim 
firmasını ziyaret ederek firma sahibi ve 
çalışanlarıyla sohbet etti. Ardından ev 
ziyaretlerine katılan Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya’ya İlçe Başkanımız Dr. 
Serkan Cantürk, Belediye Başkanımız 
Mevlüt Öztekin, İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Nuran Sevinç ve teşkilat 
mensuplarımız eşlik ettiler.                      

İstanbul Milletvekilimiz Eyüp 
Özsoy, Gültepe Mahalle teşkilatımızı 
ziyaret edip hasbihal ettikten sonra 
Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam 
Hatip Lisesini, Gültepe İmam Hatip 
Ortaokulunu ziyaret ettiler. Öğle 
namazı ardından camii cemaati ile 
sohbet eden milletvekilimiz, Gültepe 
Mahalle muhtarını ve mahalle esnafını 
ziyaret edip taziye ve geçmiş olsun 
ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretleri 
sırasında ilçe Başkanımız Dr. Serkan 
Cantürk, Belediye Başkanımız 
Mevlüt Öztekin ve 3 kademe teşkilat 
mensuplarımız Milletvekilimize eşlik 
ettiler.
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İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir, öğle 
namazını Ortabayır Merkez Camiinde kıldıktan 
sonra camii cemaatimiz ile sohbet etti. Ardından 
ortabayır mahalle esnafımızı İlçe Başkanımız Dr. 
Serkan Cantürk, Belediye Başkanımız Mevlüt 
Öztekin ve teşkilat mensuplarımızla beraber 
ziyaret ettiler.

Çalınmadık kapı girmedik gönül bırakmamak 
için İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal 
Harmantepe Mahallemizde, mahalle muhtarımızı 
ve esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler 
dilediler. İlçe Başkanımız Dr. Serkan Cantürk, 
Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin ve 
teşkilat mensuplarımız ile gönül kapılarını açan 
komşularımıza misafir oldular.  

İstanbul Milletvekilimiz Akif Çağatay 
Kılıç, İlçe Başkanımız Dr. Serkan Cantürk ve 
teşkilat mensuplarımız ile birlikte Samsun 
Terme Bazlamaçlılar Derneğinde Samsunlu 
komşularımızla hasbihal ederek güne başladı. 
Ardından Telsizler Mahallemizde esnaf ziyareti 
yapan vekilimiz öğle namazını Gültepe Camiinde 
eda ederek camii cemaati ile sohbet ettiler.             

İstanbul Milletvekilimiz Osman Boyraz, Yahya 
Kemal Mahalle İrtibat Büromuzu ziyaret ederek 
teşkilat mensuplarımız ile hasbihal ettiler. Esnaf, 
hane, muhtarlık ve STK ziyaretleri gerçekleştiren 
Milletvekilimize İlçe Başkanımız Dr. Serkan 
Cantürk, Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin ve 
teşkilat mensuplarımız eşlik ettiler. 

Vatandaşlarımıza ilgileri ve güler yüzleri 
için teşekkür ediyoruz. Daha güzel yarınlar için 
milletimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz.



İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak düzenlediğimiz 
‘’Okullar Yeşillendiriliyor’’ projemize hız kesmeden devam 
ediyoruz. Silivri İlçemizde Bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde 
ve 4 Okulumuzda Fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik.
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OKULLAR 
YEŞİLLENDİRİLİYOR



Esenler
YÜZ YÜZE 100 GÜN
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AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığımızın başlattığı 
“Yüz Yüze 100 Gün” 
programları aralıksız devam 
ediyor. Bu hafta İstanbul 
Milletvekillerimiz Esenlerde 
vatandaşlarımızla buluştu.



AK Parti Esenler İlçe 
Başkanlığımızda, Esenler 
İlçe Başkanımız Av. Umut 
Özkan beraberinde İl 

Başkanvekilimiz Av. Adem Yıldırım, 
İstanbul Milletvekillerimiz Ravza Kavakçı 
Kan, Hasan Turan, Tülay Kaynarca, Hulusi 
Şentürk, Ahmet Hamdi Çamlı, Serap 
Yaşar, İffet Polat, Yürütme ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerimiz ile 
teşkilatımız bir araya geldi. 

Yüze yüze 100 gün programı AK Parti 
Esenler İlçe Başkanımız Av. Umut Özkan’ın 
konuşması ile başladı. “Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi bizler de Esenlerimiz de, 2023 
seçimlerini rekor oy oranıyla kazanmak 
için canla başla çalışıyoruz. Yeni hizmet 
destanlarının önünü açmak, insanımızın 
yüzünü bir kez daha güldürmek için aşk ile 
durmadan, yorulmadan koşmaya devam 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Milletvekillerimiz de 
motivasyon konuşmalarını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Milletvekillerimiz 
saha çalışmalarında bulundu. Hulusi 
Şentürk Nenehatun Mahallesi, Ravza 
Kavakçı Kan Davutpaşa Mahallesi, 
Hasan Turan Tuna Mahallesi, Serap Yaşar 
Turgutreis Mahallesi, Tülay Kaynarca 
Orucreis Mahallesi, Ahmet Hamdi Çamlı 
Fatih Mahallesi ve İffet Polat Havaalanı 
Mahallesi’nde yoğun bir program 
gerçekleştirdi. Her bir milletvekilimiz, 
ilçe yönetiminden ekipler ile farklı 
mahallelerde çalışma yürüttü. Ev ve 
iş yerlerini ziyaret etti. Vatandaşların 
sorunlarını, talep ve beklentilerini dinledi. 
İş yerlerinde esnaflar ziyaret edilip 
görüşleri alındı. Vatandaşlara AK Parti 
iktidarları döneminde yapılan projeler 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 2023 
seçimlerine ve sonrasına yönelik AK 
Parti’nin vizyonu anlatıldı. Türkiye’ye 
kazandırılacak yeni eser ve hizmetler 
hakkında bilgiler paylaşıldı. Vatandaşların 
da dile getirdiği sorunlar, talep ve öneriler 
İl Başkanlığımıza ulaştırılmak üzere 
raporlaştırıldı.
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AK Parti İstanbul İl 
Teşkilat Başkanlığı 
olarak ilçelerimizde 
3 kademe mahalle 

başkanlarımızla buluşmaya 
devam ediyoruz. Bu 
kapsamda, İl Başkan 
Yardımcımız Teşkilat 
Başkanımız İsmet Öztürk 
öncülüğünde, Bakırköy, 
Eyüpsultan ve Ümraniye ilçe 
teşkilatlarımızda üç kademe 
mahalle başkanlarımızla bir 
araya geldik. Teşkilatlarımız 
hazır mahallelerimiz hazır 
İstanbul hazır diyerek 
yolumuza devam ediyoruz.

ÜÇ KADEME MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZLA 
BULUŞMAYA DEVAM
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Önceki dönem İl Seçim İşleri 
Başkanımız Değerli Av. Temel 
Başalan’ı, İl Seçim İşleri Başkan 
Yardımcımız Av. Erol Bulut 

ile birlikte ofisinde ziyaret ettik. Hoş 
sohbetinden ve tecrübelerinden istifade 
ettik. Temel Başalan Başkanımızın 
tecrübelerini dinleyerek; 2023 Seçimlerinde 
sandık güvenliği, sandık eğitimleri ve görev 
yapacak sorumlu okul avukatları gibi seçime 
dair birçok konuda değerlendirmelerde 
bulunup tavsiyelerinden yararlandık. 

Toplantılarımıza İl Seçim İşleri 
Komisyon üyelerimiz ve İl Hukuk 
Komisyonumuzun değerli üyeleri 
katılım sağladılar. 

Toplantılarımızda; seçim işleri birimi olarak 
sürdürülen çalışmalar, sandık kurulu üyelerimizin 
güncellenmesi, oy kullanılacak okullarımızda 
görevlendirilecek okul-kat sorumlularımızın 
belirlenmesi süreci, avukat ziyaretleri, teşkilat 
üyelerimizle gerçekleştirilmeye devam eden 

sandık eğitimleri ve Dijital Anket çalışması 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

Toplantıların kapanış kısmında ise İl Seçim 
İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı, gündemle 
ilgili olarak İl Seçim İşleri Komisyonu ve İl Hukuk 
Komisyonu üyelerimizin tavsiyelerini dinledi. 

Paylaşılan dilek ve temennilerin ardından 
gerçekleşen fotoğraf çekimi sonrasında sona eren 
toplantılarımıza iştirakları sebebiyle katılımcılara 
teşekkür edildi.

İL SEÇİM İŞLERİ VE  
İL HUKUK KOMİSYONU 

TOPLANTILARIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK  

ÖNCEKİ DÖNEM İL SEÇİM İŞLERİ BAŞKANIMIZ 
AV. TEMEL BAŞALAN’I ZİYARET ETTİK

İl Seçim İşleri ve İl 
Hukuk Komisyonu 
toplantılarımız İl Seçim 
İşleri Başkanımız 
Av. Şengül Karslı 
başkanlığında 
gerçekleştirildi.
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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. 



 www.akpartiistanbul.com                 

SEÇİM İŞLERİ 13

AK Parti İstanbul Seçim İşleri 
Başkanlığımız koordinesinde, 
seçimin baş mimarı, isimsiz 
kahramanlarımızla sandık 

eğitimleri toplantılarımıza başladık.
Seçim İşleri Başkanlığı olarak, 

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

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

Sandığın ve seçimin güvenliğini 
temin etmek için gösterdikleri 
gayret, özen ve ihtimam için tüm 
teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz.



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, 
Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe’nin selamlarını iletiyoruz. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı, 
İl Yönetim Kurulu üyelerimiz Bahar Çavuş, Akın 
Bayram ve Sabiha Uca ile birlikte; Büyükçekmece 
ve Arnavutköy ilçelerimizde avukat ziyaretlerinde 
bulundular.

İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Onur Yalçınkaya 

ve Osman Savul; Beylikdüzü ve Üsküdar 
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.

2023 SEÇİMLERİNDE HER OKULDA  
BİR AVUKAT HEDEFİ İÇİN 
ZİYARETLERE DEVAM EDİYORUZ
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Genel Başkan Yardımcımız Jülide 
Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Derya Yanık ile Tanıtım ve 
Medya’dan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Hamza Dağ’ın katılımlarıyla 81 
İl Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023’e doğru yapılması planlanan 
çalışmalar ile ilgili geniş değerlendirme ve 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık 
Devletimizin sosyal alandaki devrim niteliğindeki hizmetler 
hakkında, Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Hamza Dağ ise Partimizin tanıtım medya 
alanındaki faaliyetler ve stratejiler hakkında bilgilendirmede 
bulundular.

Sosyal Politikalar alanında birçok bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 
ilimizde uyguladığımız ‘’Gönül Bağı’’ projesini 81 İl Sosyal 
Politikalar Başkanlarımıza sunum yaparak detaylıca anlattı.

81 İL SOSYAL 
POLİTİKALAR 
BAŞKANLARI  
İSTİŞARE VE 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI
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İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve 
Üsküdar İlçe Başkanımız Erdem Demir Üsküdar 
ilçemizde bulunan Roman STK ve Kanaat 
önderleri ile bir araya geldiler.

Toplantılarda Roman vatandaşlarımıza her 
alanda sağlanan hak ve hizmetler ile ilgili istişareler 
gerçekleştirildi. STK temsilcileri ve Kanaat önderlerinin 
görüş ve önerileri not alındı.

İLÇELERİMİZDE ROMAN STK 
TEMSİLCİLERİNİ VE KANAAT 
ÖNDERLERİNİ AĞIRLADIK

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
koordinesinde Roman vatandaşlarımıza yönelik 
çalışmalar ve faaliyetlerde bulunan Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ve Kanaat önderleri ile 
ilçelerimizde buluşma toplantıları düzenlendi.
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Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcımız ve İzmir 
Milletvekilimiz Cemal Bekle, İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç Roman 
Kanaat Önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldiler.

İstişare toplantısında Cumhurbaşkanımızın çok büyük önem ve 
değer verdiği roman vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 2 gün süren istişare toplantılarında Kanaat 
Önderleri ve STK temsilcilerine söz verilerek görüş ve önerileri alındı. 

ROMAN STK TEMSİLCİLERİ 
VE KANAAT ÖNDERLERİ  
İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
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İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle, İl Başkan 
Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve 15 
Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’un 
katılımlarıyla İlçe Sosyal Politikalar Başkanları yıl sonu 

değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 2022 yılında 

yapılan çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede 
bulundu. 2023 seçimlerinde yapılması planlanan çalışmalarla 
ilgili ise istişareler gerçekleştirildi. Ayrıca İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlarımıza da önümüzdeki süreç ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini aktardılar.

İLÇE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLARI 
TOPLANTIMIZ YAPILDI
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Yeni Yıl nedeniyle bir video 
Mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan yayınladığı mesajda barış, 

huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde 
bulunarak, “Bugün sadece bir yılı bitirip yeni 
bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda 
Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni 
yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

“2023 MİLLETİMİZE 
VERDİĞİMİZ SÖZÜN DE 
MİLADIDIR” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Bugün sadece 
bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor 
aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını 
geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir 

döneme giriyoruz. Milli Mücadele’nin 100’üncü 
yıl anmalarına, 2019’da Samsun’la başladık. 
Esasen Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen 4 
yıllık dönemdeki her 100’üncü yıl anmasını 
hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit 
ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da 
yapmıştık ancak Covid-19 salgını çerçevesinde 
uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi sade anma 
törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki, 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılında 
dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda 
kaldık. Hamd olsun bu sıkıntılı günleri geride 
bıraktık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023’te hayal 
ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. 
Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz 
bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı 
demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 

2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup 
onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu 
sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz 
çalıştık” dedi. 

 “2023 HEDEFLERİMİZDEN 
ASLA GERİ ADIM ATMADIK”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Türkiye’nin 
2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra 
başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren 
hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar 
çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her 
ikisi de 2013’te yaşanan gezi olaylarında, 17-25 
emniyet-yargı darbe girişimine, PKK’nın çukur 
eylemlerinden, DEAŞ’ın sınırlarımızı tacizine, 
15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden, 
2018’de ekonomimizi hedef alan uluslararası 
sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya 

ERDOĞAN’DAN
YENİ YIL MESAJI

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yayınladığı 
yeni yıl mesajında, 
“Biz milletimizi hayat 
pahalılığı karşısında yalnız 
bırakmadık, kendi kaderine 
terk etmedik. 2022’yi de 
tıpkı son 20 yılımız gibi, 
sıkıntılarımızdan daha büyük 
kazançlarımızla kapattık. 
İnşallah 2023’te ülkemizde 
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 
Cumhuriyetimizin yeni asrına 
yakışır çok daha büyük bir 
atılımı başlatacağız. 2023’te 
milletimizin her bir ferdine ve 
tüm insanlığa, barış, huzur, 
refah, esenlik dolu bir yıl 
diliyorum” dedi.
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maruz kaldığımız bu kritik dönemde 
verdiğimiz çok yönlü mücadele 
yanında, 2023 hedeflerimizden 
de asla geri adım atmadık. Tam 
tersine, milli birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirerek terörle mücadele 
stratejimizi, tehditleri kaynağında 
yok etme yönünde genişleterek, 
teröristleri açtıkları çukurlara 
gömerek, darbecilerin başını 
ezerek, ekonomik tetikçileri kendi 
programlarımızla hüsrana uğratarak, 
küresel krizleri fırsata dönüştürmek 
için ülkemizin kaynaklarını tam 
kapasite harekete geçirerek, velhasıl 
beraberce, var gücümüzle mücadele 
ederek 2023 hedeflerimizin 
kılavuzluğunda yolumuza hep devam 
ettik” ifadelerini kullandı. 

“MİLLETİMİZİ 
HAYAT PAHALILIĞI 
KARŞISINDA YALNIZ 
BIRAKMADIK” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Hiç şüphesiz 2021’in son aylarında 
başlayıp 2022 boyunca süren 
ekonomik sıkıntılar, hepimizin 
canını sıkmıştır. Küresel salgını ve 
arkasından başlayan Rusya-Ukrayna 
savaşının yol açtığı ekonomik 
sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan 
dünyadaki olumsuz gelişmeler, ister 
istemez bizi de etkilemiştir. Ancak 
bu süreçte Türkiye’yi, gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere dünyadan ayıran 
en önemli özellik istihdamdan ve 
üretimden taviz vermeyen ekonomi 
modeli olmuştur. Evet, bu ülkede 
bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama 
vicdan sahibi herkes kabul edecektir 
ki aynı zamanda bu ülke tarihinin 
en yüksek istihdam oranına, en 
yüksek üretim gücüne, en yüksek 
ihracat rakamına da aynı dönemde 
ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, 
biz milletimizi hayat pahalılığı 
karşısında yalnız bırakmadık, 
kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, 
istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını 
sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek 
oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların 
durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli 
destekledik. Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca 
saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize 
rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz 
kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset 
ve ekonomi politikasına borçludur. Uluslararası 
krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve 

itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil 
herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini 
kimse inkar edemez” diye konuştu.  

“DÜNYA ENERJİ KRİZİYLE 
BOĞUŞURKEN BİZ KENDİMİZİ 
FARKLI BİR YERE TAŞIDIK” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Dünya enerji 
kriziyle boğuşurken bizim kendi keşiflerimizle 
uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi 
haline gelen konumumuzla, biz kendimizi farklı 
bir yere taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi 

hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj 
aracı haline getirildiği günlerden, sınırımızın 
onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde 
operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye 
geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim, 
yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, 
açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl 
harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde 
kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin 
en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu 
bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer 
fotoğraflar göreceksiniz” dedi.  

“2022’Yİ SIKINTILARIMIZDAN DAHA BÜYÜK KAZANÇLARIMIZLA KAPATTIK”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022’yi de tıpkı son 20 
yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023’te ülkemizde Türkiye 
Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 
Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en 
üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Geçtiğimiz 20 yılda 
ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, 
besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde 
yaparak gençlerimize Türkiye Yüzyılı’nı hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza 
uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. Bu duygularla geride bıraktığımız 
2022’yi uğurluyor, 2023’te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik 
dolu bir yıl diliyorum. Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla” diye konuştu. 
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yılın son 
kabine toplantısının ardından 
kritik açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 
sondajında denizin 3 bin 23 metre 
altında 58 milyar metreküplük doğal 
gaz rezervini keşfetti” dedi. Gübre 
ve yem fiyatları nisan ayına kadar 
sabitlenirken, Tarım Kredi’nin 2 bin 
170 hizmet noktasında 600 çeşit 
ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.

Kabine toplantısının ardından kameralar 
karşısına çıkan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“NET ASGARİ ÜCRET 
YILBAŞINA GÖRE 2 KAT ARTTI”

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna 
endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti 
kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 
lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020’de 2 bin 
825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 
bin 253 lira olarak belirledik.

Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında 
asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 
bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre 
yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. 
Net asgari ücret 2021’e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat 
artmış oldu.

“FIRSATÇILAR BİZİM GÖZÜMÜZDE 
HARAMZADEDİR”

Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna 
Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, 
ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu 
fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.

Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse 
mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek 
hak ettiklerini vermelerini bekliyoruz.

58 MİLYAR METREKÜPLÜK 
DOĞALGAZ KEŞFİ
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En etkili yaptırımın doğrudan milletin 

iradesi olduğunu biliyoruz. Yılbaşından itibaren 
hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda 
yüzde 30’un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 
2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon 
rakamlarına kavuşturmak amacımızdır.

 “ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINA 
SAHİP ÖĞRENCİ SAYIMIZI 5 
MİLYONA ÇIKARACAĞIZ”

Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet 
veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi 
kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak 
şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen 
bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli 
çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine 
yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler 
eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel 
unsurlarından biri haline getireceğiz.

Yetişkinlerin yüzde 25’ini halk eğitim 
merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. 
Okullarda ücretsiz yemek imkanından 
yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona 
çıkartacağız.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEK 
ALDIĞI TÜM KAYNAKLARI 
İMHA EDECEĞİZ”

Sınır dışı sayısını arttırarak gönüllü geri 
gidişleri teşvik ederek düzensiz göçle ilgili 
mücadelemizin çıtasını yükselttik. Asayiş 
suçlarında önemli oranda azalma temin ettik. 
KADES gibi uygumalarının katkısıyla kadın 
cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 10’un 
üzerinde düşüş sağladık.

Özellikle Suriye’de ülkemize yönelik 
tehditleri tamamen yok etmek için 30 
kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki 
boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. 
Terör örgütünün güç ve destek aldığı tüm 
kaynakları imha edecek yeni mücadele safhasına 
geçeceğiz.

Savunma sanayi projelerimizde herhangi 
aksaklığa meydan verilmemesini temin 
edeceğiz. İnsanlı ve insansız, milli muharip 
hava araçlarımızla sağlayacağımız ilerlemelerle, 
ülkemize uygulanan örtülü ambargoları 
parçalayıp atacağız.

Yeni düzensiz göçmen girişini önemli 
ölçüde engellediğimiz gibi ülkemizdeki mevcut 
göçmenlerin gönüllü dönüşlerini hızlandıracağız.

Organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirlerine 
kadar huzurumuza kast eden hiçbir yapıya göz 
açtırmayacağız.

En uygun bir anda ya önümüzdeki inşallah 
toplantıdan sonra belki de inşallah Meclis’teki 
toplantımızda bunları sizinle paylaşacağım.

Bugün sizlere verdiğimiz müjdeleri daha 
fazla geciktirmek istemiyorum.

 “KİMYEVİ GÜBREDE 
İNDİRİM YAPIYOR VE FİYAT 
SABİTLEMESİNE GİDİYORUZ”

Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize 
vermek istiyorum.

Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç 
peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdüyoruz. 
Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında 
gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha 
önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi 
en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma 
hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat 
sabitlemesine girdiyoruz.

İlkbahar döneminde yoğun olarak 
kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 
13’e varan indirim uygulayacak.

Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e 
varan indirim yapılacak. En az bunun kadar 
önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan 
sonuna kadar sabitliyoruz.

Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine 

gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni 
fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.

Tarım Kredi’nin 1520 kooperatif 400 mini 
kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 
hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz 
fiyatla satışa sunulacak.

Üretici tarım kredi-tüketici arasında 
doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin 
en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi 
mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine 
çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış 
noktalarındaki indirimler bugün itibariyle 
başlamıştır.

Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak 
sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek 
ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz. 
Yardımlar arasında yer alan barınma 
desteğini, prefabrik ev yapımında 200 bin 
liraya, betonarme ev yapımında 300 bin liraya 
çıkartıyoruz. Eve onarımları için verilen destek 
tutarlarını 35 bin ile 100 bin lira seviyesine 
çıkartıyoruz.”

“MÜJDEYİ VERİYORUM: ÇAYCUMA’DA 58 MİLYAR  
METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK”
Fatih sondaj gemimiz Çaycuma’da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.
Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. 
Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa 
zamanda yeni sondajlara başlayacağız.
Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv 
değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. 
Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 
milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 
milyar metreküpe ulaştı.
Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 
2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize 
kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Burhan 
Felek Salonu’nda düzenlenen 
3. Uluslararası İlahiyat Gençlik 
Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül 

Töreni’nde yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları 
en kalbi duygularıyla, hasretle ve muhabbetle 
selamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Uluslararası 
İlahiyat Gençlik Buluşması münasebetiyle 
istikbalin teminatı ve mimarı olan gençlerle bir 
araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduklarını 
vurgulayarak ‘’Ahde vefanız ve sevdanız için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
ifadesini kullandı.

 “Türkiye İlahiyatlar Derneğinin 
kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede 
teşkilatlanmasını tamamlayarak önemli 
hizmetlere imza attığını aktaran Erdoğan, 
ilahiyatlı gençlerin kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olma gayesiyle derneğin yürüttüğü 
çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

İlahiyat fakültelerinin kapısındaki zincirlerin 
kırılmasının ancak Türkiye’nin çok partili 
siyasi hayata geçmesiyle mümkün olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, “Biz kızlarımızı imam 
hatip okulunun kapısında maalesef kaçırmak 
zorunda kaldık. Neden dolayı? Başörtüsünden 
dolayı. Ben kızımı İstanbul’dan Trabzon’a 

gönderdim. Oradaki imam hatibin müdürü 
de benim sınıf arkadaşımdı. ‘Buraya gönder, 
ben burada okuturum.’ dedi. Bu çileleri çeken 
burada nice aileler var. Bu sıkıntıları yaşayan 
nice aileler var ama elhamdülillah bunların 
hepsi mazi oldu. Şimdi artık hep ileri, durmak 
yok ileri.” diye konuştu.

 “28 ŞUBAT ZİHNİYETİ 
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİ 
HEDEF ALDI”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, daha sonraki 
yıllarda özellikle vesayet süreçlerinde ilahiyat 
fakültelerinin de sıkıntılı günler yaşadığını, 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’da düzenlenen 
3. İlahiyat Gençlik 
Buluşmasında yaptığı 
konuşmada CHP lideri 
Kılıçdaroğlu’na başörtüsü 
için anayasal düzenlemeye 
ilişkin çağrıda bulundu. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan,”Eğer bu konuda 
samimiyse anayasal bir 
düzenleme yapalım bu işi 
bitirelim. Çünkü biz bir 
daha bu tuzaklara gelmek 
istemiyoruz. Anayasal 
düzenleme metnini Meclis’e 
gönderdik. Samimiyetlerini 
göreceğiz.” dedi.

ANAYASAL 
DÜZENLEME  
İLE BU İŞİ 
BİTİRELİM
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baskıya maruz kaldığını dile getirerek 
şunları kaydetti:

“Tek parti faşizmini yeniden 
hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, 
imam hatipler ve meslek liseleriyle 
birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef 
almıştır. İmam hatipler ve meslek 
liselerinin önü katsayı engeliyle kesilirken, 
ilahiyat fakültelerinin kontenjanları 
düşürülmüş, mezunlarının öğretmen 
olma hakları çeşitli bahanelerle 
gasbedilmiştir. Üniversitelerde uygulanan 
başörtüsü yasağı ilahiyat fakültelerine 
de teşmil edilmiş, dini eğitim veren 
kurumlara tesettürle girmek mümkün 
olmamıştır. Darbeciler, anti demokratik 
düzenlemeler yanında ülkemizin 
köklü ilahiyat fakültelerinin içlerini 
boşaltmak suretiyle de bu müesseselerle 
hesaplaşma yoluna gitmiştir.

İslami ilimlerde uluslararası 
itibara sahip saygıdeğer hocalarımız 
baskıyla, tehditle, sürgünle görevden 
uzaklaştırılırken, yerlerine darbecilerin 
her yaptığına kılıf uyduran şakşakçı 
tipler getirilmiştir. 28 Şubat’ın canlı 
şahitleri o meşum günlerde yaşanan 
hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ve hak 
gasplarını çok iyi hatırlıyor. Bizler de 
gerek siyasetçi gerek ebeveyn olarak 
milletimizin evlatlarına yapılan zulümleri 
yakinen biliyoruz. Rabb’im bir daha bu 
milleti tek parti faşizmi özentisi darbeci 
zihniyetin insafına bırakmasın diyoruz.”

“BUNLARIN DERTLERİ 
ÇOCUK İSTİSMARINA 
TEPKİ KOYMAK DEĞİL”

Türkiye’de, ne sebeple olursa olsun 
hiçbir gencin hak kaybına uğramadığı, 
gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi 
tahkim etmekte kararlı olduklarını 
kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bunu da birileri gibi sosyal 

medyadaki sahte demokrasi şovlarıyla 
değil, gerekirse anayasayı değiştirmek 
dahil hukuki yollarla gerçekleştireceğiz. 
Çetin mücadeleler neticesinde bedel 
ödeyerek elde ettiğimiz demokratik 
kazanımları, kendini hala vesayetin 
aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına 
kurban edemeyiz. Son haftalarda şahit 
olduğumuz kimi olaylar, bize tek parti 
zihniyetinin halen pusuda beklediğini 
göstermiştir. Hepimizin içini acıtan bir 
istismar vakası üzerinden 28 Şubat 
heveslisi kesimler, hemen içlerindeki kin 
ve nefreti kusmaya başlamışlardır.” diye 
konuştu.

Geriye doğru bakıldığında bugün 
ortalığı yıkanların geçmişinin ne kadar 
kirli, ne kadar çifte standartla dolu 
olduğunun görülebileceğini dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki bunların dertleri çocuk 
istismarına tepki koymak değil, kin ve 
nefret duygularını sergileyebilecekleri 
zemin hazırlamaktır. Çünkü bunlar 
tarihimizin hiçbir döneminde, terör 
örgütünün dağa kaçırdığı, iğfal ettiği, 
Kandil’deki terör baronlarına peşkeş 
çektiği 13-14 yaşındaki kızlarımız için 
gıklarını bile çıkarmadılar. Diyarbakır 
annelerini görmediler. Moda ve eğlence 
endüstrisinin meta haline getirdiği 
kızlar için seslerini yükseltmediler. LGBT 
denilen marjinal akımların sapıklıklarına 
alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklarla 
ilgili hiçbir tepki göstermediler. 
Muhalefet partilerinde ayyuka çıkan 

“SON SÖZÜ MİLLETİMİZ 
SÖYLEYECEK”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” 
çağrısını hatırlattı.
Erdoğan, “Ne dediler? ‘Helalleşme.’ 
Böyle çağrı yaptı. Ajans mahsulü 
kötü bir tiyatrodan, sadece bir 
göz boyamadan ibaret olduğu, 
bu vesileyle ortaya çıktı. Tek parti 
zihniyetinin değişmediğini ve asla 
değişmeyeceğini, 85 milyon olarak, 
hep birlikte yeniden görmüş olduk. 
Meclis’e sunduğumuz anayasa 
değişikliği teklifiyle işte tüm bu 
habis niyetlerin önüne set vurmayı 
hedefliyoruz. Böylece başörtüsüne 
anayasal güvence kazandırırken 
sapkın akımların hedefi haline 
gelen aile müessesesini de bu 
anayasa metnine inşallah koyacağız. 
Temennimiz, teklifimizin insanımızın 
beklentilerine uygun şekilde, en 
geniş mutabakatla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden geçmesidir. Şayet 
gereken çoğunluk sağlanamaz, 
bu süreçte bir yol kazası yaşanırsa 
elbette son sözü yine milletimiz 
söyleyecektir. İnşallah referanduma 
gerek kalmadan, Meclis’imizdeki 
akıl, vicdan, sorumluluk sahibi 
milletvekillerimizin de güçlü 
desteğiyle bu meseleyi kalıcı 
bir çözüme kavuşturacağımıza 
inanıyorum.” diye konuştu.
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taciz, tecavüz, istismar skandalları karşısında 
kıllarını bile kıpırdatmadılar. Kadınlarımızı 
aşağılayanlar, şehit bacısına, affedersiniz, 
ağız dolusu küfreden müptezellerle ilgili 
tek bir kınama cümlesi dahi kurmadılar. 
Ciğerpareleri zorla kendilerinden kopartılan 
Diyarbakır annelerinin kapısını bir kez olsun 
çalmadılar, acılarını paylaşmadılar, hallerini-
hatırlarını sormadılar. PKK’lı alçakların canice 
katlettiği kadın öğretmenlerimiz, çocuklarımız, 
kızlarımız, bebeklerimizle ilgili çıkıp tek bir 
eleştiri getirmediler. Hasılı temel insan hak ve 
özgürlükleri konusunda bugüne kadar ilkeli, 
onurlu, dürüst tek bir duruş sergileyemediler. 
Bunu yapmadıkları gibi ellerine geçirdikleri 
her fırsatı da millete, milletin inancına ve 
kurumlarına düşmanlık etmek için kullandılar.

“AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ 
ŞERİFİ’Nİ ASLİ KİMLİĞİNE 
YENİDEN KAVUŞTURDUK”

Gençlere seslenen Erdoğan, “Rabb’imiz ne 
buyuruyor? ‘Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer 
gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan 
sizsiniz.” Hazreti Mevlana da adeta bu müjdeyi 
tefsir edercesine şöyle diyor: ‘Ümitsizliğin 
ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice 
güneşler var.’” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gerek 
kendi siyasi mücadelelerine gerekse ilahiyat 
fakültelerinin bir asrı aşan serencamına 
bakıldığında, bu müjdelerin defalarca tezahür 
ettiğinin görüldüğünü vurgulayarak şöyle 
devam etti:

“Rabb’im bizlere, belediye başkanı, 
başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 25 yıl 
boyunca aziz milletimize hizmet etmeyi 
nasip etti. Rabb’im bizlere, her karışında bir 
şehidin yattığı bu cennet vatana sayısız eserle 
mührümüzü vurmayı nasip etti. Rabb’im 
bizlere, ecdadın hayalini kurduğu nice 
muhteşem projeyi, engellemelere rağmen 

hayata geçirmeyi nasip etti. Gençlik yıllarımda 
spikerliğini yaptığım Sultanahmet Meydanı’nda 
Üstat konuşuyor. Üstat orada konuşurken 
Ayasofya’yı gösteriyor. ‘Ayasofya açılacak, 
Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak.’ Ben de 
takdim yapıyorum. Ve elhamdülillah Ayasofya 
açıldı mı? Açıldı. Bize de nasip oldu mu? 
Oldu. Allah’ımıza hamdolsun. Rabb’im bizlere, 
darbeciler tarafından milli iradeye vurulan 
prangaları tek tek söküp atmayı nasip etti. 
Rabb’im bizlere, vatandaşlarımızın canına 
kasteden FETÖ’den PKK’sına kadar tüm terör 
örgütlerinin başını ezmeyi nasip etti. Rabb’im 
bizlere, Türkiye’nin şefkat ve merhamet 
sancağını dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı 
nasip etti. Rabb’im bizlere, komşularımızdan 
başlayarak Balkanlar’dan Kafkaslar’a, 
Afrika’dan Asya’ya tüm mazlum ve mağdurlara 
sahip çıkmayı nasip etti. Rabb’im bizlere, 
kendi öz yurdunda yıllardır parya muamelesi 
gören insanımıza öz güven aşılamayı nasip 
etti. Rabb’ime sonsuz hamdüsenalar olsun, 86 
yıl aradan sonra Ayasofya’nın, evet zincirlerini 
kırarak mührünü sökmeyi de nasip etti. Üstat 
öyle diyordu, ‘Aziz bir kitap gibi açmayı nasip 
etsin.’ diyordu. Hamdolsun, Ayasofya-i Kebir 
Camii Şerifi’ni dualar, niyazlar, gözyaşlarıyla, 
Fatih’in vasiyetine uygun şekilde asli kimliğine 
yeniden kavuşturduk.” 

“İLAHİYAT GENÇLİĞİNİN 
TERCİHİNİN TÜRKİYE 
YÜZYILI’NDAN YANA 
OLACAĞINDAN ŞÜPHE 
DUYMUYORUM”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ekonomide, 
savunmada, diplomaside, teknolojide, 
sporda ve bilimsel çalışmalarda Türkiye’yi 
dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacaklarını 
belirterek şunları söyledi:
“Yarın gece ‘Merhaba’ diyeceğimiz 2023’ü, 
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun dibacesi 
haline getirmeye var mıyız? Buna hazır 
mıyız? Bunun için 2023 seçimleri çok 
büyük önem taşıyor. Türkiye, bu seçimlerde 
sadece gelecek 5 yılının değil, gelecek 
25 yılının, 50 yılının hatta 100 yılının nasıl 
olacağına karar verecektir. Ülkemiz ya 
son 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü kutlu 
yürüyüşünü daha da hızlandıracak ya da 
sonu çıkmaz olan karanlık bir yola girecektir. 
Türkiye ya güçlü, vizyoner, dirayetli 
liderlik altında geleceğe yürüyecek ya da 
kavganın, entrikanın gırla gittiği arkaik bir 
yapının esiri olacaktır. Milletimiz ya 20 yıl 
öncesinin kaotik günlerine geri dönecek 
ya da aydınlık yarınlarına yürümeye devam 
edecektir. Özellikle gençlerimizden, sandığa 
gittiklerinde oylarını kullanmadan önce, 
sadece iki siyasi ittifak arasında değil, 
aynı zamanda iki Türkiye arasında da bir 
tercih yaptıklarını unutmamalarını istirham 
ediyorum. Cumhur İttifakı olarak şu anda 
Türkiye’yi dolaşıyoruz. İlahiyat gençliğinin 
tercihinin Türkiye Yüzyılı’ndan yana 
olacağından şüphe duymuyorum. Gözlerinin 
ışıltısında ülkemizin ve İslam dünyasının 
aydınlık yarınlarını gördüğüm siz genç 
kardeşlerime inanıyorum, güveniyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Mevla bizleri, mukaddes kitabımız Kur’an’ın, 
hayat rehberimiz Peygamber Efendimizin 
yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ 
Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile 
görüştü. İkili, görüşmenin ardından 

ortak basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, gelecek dönemlerde de ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarla Karadağ’ı desteklemeye devam 
edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Cukanoviç 
ise, dostane ve açık toplantı gerçekleştirdiklerini ve 
ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları 
takdir ettiklerini belirterek “NATO müttefikimiz 

Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını da 
samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.” dedi.

Karadağ Kralı Birinci Nikola’nın, Sultan 2. 
Abdülhamid’in davetlisi olarak İstanbul’u iki kez 
ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Karadağ’ın ilk 
büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul’da 
açtığını hatırlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini 
sürdürürken Yunus Emre Enstitüsünün de Türk 
sanat ve kültürünü Karadağlıların evlerine taşıdığını 
aktaran Erdoğan, “TİKA, Karadağ’da bugüne kadar 
toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400’den fazla 
proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine 
yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin 
sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı 
öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501’e ulaştı. 
Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla Karadağ’ı desteklemeye devam 
edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, mevkidaşı ile 
görüşmesinde, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel 
ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli 
değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduklarını dile 
getirerek şunları kaydetti:

“Güneydoğu Avrupa’da istikrarın korunmasına 
ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem 
atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa’nın önemli bir 
parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli 
katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını, 
temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla 
yürütüyor. Karadağ’ın Avrupa Birliği ve Avrupa 
Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı 
hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz 
Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını da 
samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.”

BALKANLAR’DA 
İSTİKRARIN 
KORUNMASINA ÖZEL 
ÖNLEM ATFEDİYORUZ

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Karadağ 
Cumhurbaşkanı Cukanoviç 
ile ortak basın toplantısında 
konuştu. Balkanlar’da 
istikrarın korunmasına özel 
önem atfettiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İlgili tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla Karadağ’ı 
desteklemeye devam edeceğiz. 
Uluslararası gelişmeler hakkında 
da çok önemli değerlendirmeleri 
yapma fırsatı bulduk. Karadağ’da 
barış ve istikrarı önemsiyoruz.”  
ifadelerini kullandı.
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EYT’lilere ilişkin düzenleme 
kapsamında Beştepe’de 
toplantı gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati’nin katıldığı zirvesi 
sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

“Bugün ülkemizin tüm tartışma 
alanlarını, milletimizin her kesiminin 
beklentilerini çözmüş olarak 2023’e 
girme kararlılığımızın son örneği olan, 
emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili 
düzenlemenin müjdesiyle sizlerin 
huzurundayım. Kamuoyunda emeklilikte 
yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen 
bu düzenleme uzun ve kapsamlı 
bir çalışmanın ardından nihai halini 

almıştır. Bilindiği gibi ülkemizde Sosyal 
Güvenlik Sisteminin sürdürülebilir, 
makul ve adil bir seviyeye getirilmesi 
hususunda çok önemli reformlara imza 
atmış bir hükümetiz. Geçmiş yıllardaki 
gerçeklerden kopuk uygulamalar 
sebebiyle kamu bütçesine büyük bir 
yük bildiren Sosyal Güvenlik Sistemimizi 
yönetebilir bir hale getirmek için çok 
çalıştık, çok uğraştık. Bizden önceki 

EYT’DE YAŞ SINIRI 
UYGULANMAYACAK
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a 
(EYT) ilişkin toplantı sonrası 
açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
EYT düzenlemesiyle ilgili 
detayları paylaşarak, ”Bugün 
sizlerle paylaşacağımız 
düzenleme ile yaklaşık 2 
milyon 250 bin vatandaşımız 
daha emekli olma hakkına 
kavuşuyor. Emeklilik hakkının 
kullanılması hususunda 
herhangi bir yaş sınırı 
uygulanmayacaktır. Hak 
sahibi vatandaşlarımızın 
bir kısmı hizmet birleştirme 
ve borçlanma işlemlerini 
zaten başlatmıştır. 
Diğer vatandaşlarımızın 
işlemlerini de kısa sürede 
tamamlayacağız” dedi.
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dönemde 1999 Eylül’ünde yürürlüğe 
giren düzenleme ile atılan adımları 
dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine 
uygun bir şekilde 2008 yılında daha 
ileriye taşıdık” dedi.

“Elbette her reform, her düzenleme 
beraberinde yeni tartışmaları da 
getirmiştir” diyen Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Bunlardan biri de 1999 
düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve 
prim günü şartını doldurduğu halde 
yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda 
kalan çalışanlarımızın epeydir dile 
getirdikleri talepleridir. Prensip olarak 20 
veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı 
süreden çok daha uzun bir dönem 
emekli maaşı alabileceği sistemin 
sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. 
Nitekim geçmiş yıllarda bunun acısı çok 
yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar 
vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine 
kaldıramayacağı yükler bindirmemek için 
uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye 
sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki 
amaç asla çalışanlarımızın haklarının 
tesliminin önüne geçmek değil, tam 
tersine 85 milyon hep birlikte ortak 
geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu 
derinlemesine incelemeden, ölçüp 
biçmeden, hesabını kitabını sağlamca 
yapmadan herhangi bir taaddüt altına 
girmek istemedik. Büyüyen, gelişen, 
kalkınan Türkiye’nin imkanlarının el 
verdiğini gördüğümüzde de hemen 
ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza 
talimatını vererek çalışmaları başlattık.”

“BU DÜZENLEMEYİ DE 
MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYOR, 
MİLLETİMİZE ADIYORUZ”

Erdoğan, küresel krizin Türkiye’ye 
etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit 
gelirli vatandaşların yanlarında olduklarını 
yüksek oranlı asgari ücret, memur 
maaşı ve emekli maaşı artışlarıyla zaten 
gösterdikleri ve halen de gösteriyor 
olduklarını vurgulayarak, “Geçtiğimiz 
hafta duyurduğumuz asgari ücret 
rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 
Bugün de 1999 öncesi işe başlayan 
çalışanlarımızın emeklilik yaşıyla 
ilgili beklentilerini karşılayan adımın 
müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez 
daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet 
için büyük bir fedakarlık anlamına gelen 
bu düzenleme ile birlikte artık sistemi 
her türlü tartışmadan arındırarak yerli 
yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. 

Ülkemizin genişleyen ve büyüyen 
imkanlarını vatandaşlarımızın her 
kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese 
dokunan alanlar öncelikli olarak bunları 
paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve 
her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi 
de milletimiz için yapıyor, milletimize 
adıyoruz” diye konuştu.

“BU DÜZENLEMEYİ 
MEVCUT YAPIDAKİ 
HERKES İÇİN GEÇERLİ 
KILIYORUZ”

Erdoğan, Türkiye’de emekli olabilmek 
için 3 şartın yerine getirilmesi gerektiğini 
hatırlatarak, “Prim ödeme gün sayısını, 
sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak 
gerekiyor. Yaptığımız düzenleme 
şartlardan ilk 2sini tamamlamış olup 
da sadece yaş sebebiyle emeklilik 
bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan 
emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi 
eski sistemdeki SSK, BAĞKUR, Emekli 

sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki 
herkes için geçerli kılıyoruz. Bu 
düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 
5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 
milyon emekliye hizmet veren bir 
Türkiye’ye ulaştık. Her yıl istihdamına 
1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak 
sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif 
dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli 
maaşlarında yıllar içinde yaptığımız 
yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu 
kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine 
imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. 
Bugün sizlerle paylaşacağımız 
düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 
bin vatandaşımız daha emekli olma 
hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının 
kullanılması hususunda herhangi bir 
yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak 
sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı 
hizmet birleştirme ve borçlanma 
işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer 
vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa 
sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

’EMEKLİ OLANLARIN  
EN AZINDAN BİR KISMININ 

ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEKLERİNİ BİLİYORUZ’

Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe 
girmesiyle sistemin mali yükünü 

dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını 
vurgulayarak şöyle konuştu:

“Taşerondan kadroya alınanlardan hemen 
emekli olmayı tercih etmeyecekler için 
ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. 

İşverenlerimizin kıdem tazminatı 
ödemede güçlük çekmemeleri için 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF 
destekli bir kredi paketini devreye 

alıyor. Emekli olanların en azından bir 
kısmının çalışmaya devam edeceklerini 
biliyoruz. İstihdamın 31 buçuk milyonu 

aştığı Türkiye’de her vatandaşımızın 
tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına 

ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli 
olduktan sonra sosyal güvenlik destek 

primi ödeyerek çalışmaya devam edecek 
vatandaşlarımız için Sosyal Sigorta Prim 
Teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik 
sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu 

kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. 
Emeklilikte Yaşı Bekleyenlerle ilgili 

düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde ‘TÜBİTAK ve 

TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde 
konuştu.

 Erdoğan, milli araştırma kurumu 
olan TÜBİTAK’ın da bilim ve teknoloji 
dünyasının değerli aktörü olarak pek 
çok başarılı çalışmaya imza attığını 
vurgulayarak, “Sadece son 1 yılda 
TÜBİTAK eliyle 174 üniversitenin, 3 
bin 734 araştırma geliştirme projesine 
1,5 milyar liradan fazla destek 
verdik. Bu projelerde yaklaşık 10 bin 
araştırmacı ve 12 bin bursiyer görev 
aldı” ifadelerini kullandı.

 “10 BİNLERCE PROJE 
YÜRÜTÜLÜYOR”

Erdoğan, sayıları 6’ya çıkan 
TÜBİTAK destekli araştırma-
geliştirme laboratuvarlarında 56’sı 
doktoralı 130 araştırmacının çalıştığını 
ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu merkezlerde katmanlı 
imalat, otonom sürüş, akıllı 5G 
ve 6G ağları, malzeme geri 
dönüşüm, yalıtım, yüzey, hijyen 
teknolojileri gibi konularda kritik 
araştırma faaliyetleri yürütülüyor. 
Türkiye tüm bu araştırmalarla 
geleceğin teknolojilerine 
hazırlanıyor. Hamdolsun ülkemiz 
artık modern, gelişmiş, nitelik ve 

nicelik açısından dünya ile yarışır 
bir bilim ve teknoloji ekosistemine 
sahiptir. Teknoparklarımızda 
araştırma, geliştirme ve tasarım 
merkezlerimizde 10 binlerce proje 
yürütülüyor. Bilim ve teknoloji 
atılımlarını kutuplara kadar ulaştıran 
bir Türkiye var. Bu yıl TEKNOFEST 
kapsamında düzenlediğimiz ‘Lise 
Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri 
Yarışmaları’ finalistleri arasında 
seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika 
Bilim Seferi’ne dahil ediyoruz. Beyaz 
Kıta’da kendi projeleriyle ilgili saha 
projeleri yürütecek öğrencilerimiz, 
geliştirdikleri tabiatta hızlıca 
çözülebilen biyoplastiği de yerinde 
test etme imkanı bulacak. Tabii bilim 

DÜNYA BİZİM 
BAŞARIMIZI 
MANŞETLERE 
TAŞIYOR

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK 

ve TÜBA Bilim Ödülleri 
Töreni’nde yaptığı açıklamada, 

“Dünya bizim insansız hava 
araçlarındaki başarımızı 

manşetlere taşıyor, şaşkınlıkla 
takip ediyor” dedi. Erdoğan, 

“Öncelikle genç beyinlerimizin 
kendilerini geliştirmek için 
yurt dışına çıkmasına karşı 
olmadığımızı, tam tersine 

bunu desteklediğimizi 
belirtmek isterim. Sadece 

kendi gençlerimizin yurt 
dışında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmasını sağlamakla kalmıyor, 

Türkiye’yi dünyanın her 
yerindeki bilim insanlarımız 

için cazibe merkezi yapmayı 
hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas 

ettiğimiz programlarla geri 
dönen araştırmacılarımız 

sayesinde bilim ekosistemimizi 
güçlendiriyor, beyin göçünü 

tersine çeviriyoruz” ifadelerini 
kullandı.
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ve teknolojideki tüm bu başarılarda 
Türkiye’de araştırma geliştirme 
harcamalarının milli gelirimize oranının 
binde 5’ten yüzde 1,13’e çıkmasının, 
araştırmacı sayısının 26 bin 222 bine 
yükselmesinin önemli katkısı var” dedi.

“BİLİM VE TEKNOLOJİDE 
YENİDEN ŞAHLANIŞA 
GEÇİYORUZ”

Erdoğan, bilimsel çalışma yapan, 
teknoloji geliştiren ve üreten insanlara 
verdikleri değerin ortada olduğunu 
anımsatarak, “Bilime ve teknolojiye 
yaptığımız yatırımların meyvelerini 
her alanda topluyor olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Bugün 
nerede durduğumuzu ve yarın nereye 
gideceğimizi doğru tespit etmek için 
önce nereden geldiğimizi bilmemiz 
şarttır. Bir dönem dünya çapındaki 
bilim insanları hep bizim gönül 
coğrafyamızdan çıkıyordu. El Ceziri, 
Ali Kuşçu, Hazarfen Ahmet Çelebi gibi 
bilim insanlarımız icraatlarıyla tarihin 
yönünü değiştirdiler. Aynı şekilde 
İbn-i Sina’dan Hayyam’a kadar etkileri 
halen devam eden bilim insanlarımız 
vardı. Ancak daha sonra bilim ve 
teknoloji çalışmalarında önemli bir 
durgunluk dönemi yaşadık. İnşallah 
artık bu fetret dönemini bitiriyor; 
bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa 
geçiyoruz. Allah’ın izniyle bu coğrafya 
tekrar bilimin ve teknolojinin önde 
gelen merkezlerinden biri olacaktır. 
Biz buna canı gönülden inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“DÜNYA BİZİ 
ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR”

Erdoğan, her daim TEKNOFEST 
kuşağına güvendiklerini belirterek, 
“Bilim insanlarımız ve gençlerimiz 
azimleriyle, öz güvenleriyle, 
başarılarıyla bize bu ümidi ziyadesiyle 
veriyor. Dene-yap teknoloji 
atölyelerinde daha 8 yaşlarında, 9 

yaşlarında yapay zeka, nesnelerin 
interneti, robotik projeleri geliştiren 
evlatlarımızı gördükçe bu inancımız 
güçleniyor. Yeni nesil yazılım 
okullarında kendilerini yetiştiren 
binlerce gencimiz sessiz sedasız 
yazılım dünyasındaki yerlerini 
alıyor. Teknoparklarda 2 kişi, 3 kişi 
bir araya gelerek, milyar dolarlık 
değerlemeye ulaşan, şirketler kuran 
parlak beyinlerle gurur duyuyoruz. 
Evlatlarımız daha orta okul, lise 
sıralarındayken TEKNOFEST 
yarışmalarında dikey roket, insansız 
hava araçları, kutup araştırmaları, 
biyo teknoloji gibi projelerde çalışıyor. 
‘Ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG’u 
niye geçmişte değil de bugün 
üretebildik?’ sorusunun cevabı 
işte burada gizlidir. Dünya bizim 
insansız hava araçlarındaki başarımızı 
manşetlere taşıyor, şaşkınlıkla takip 
ediyor. Adına şarkılar yazılan TB2 
ile başladığımız yolculukta önce 
Akıncı’ya, sonra insansız muharip 
savaş uçağımız Kızılelma’ya geldik. 
Ve şu anda oranın üretiminde 3 
bin gencimiz çalışıyor; bunların yaş 
ortalaması 25 ile 35 arasında. Demek 
ki bu millet Türk oğlu Türk; yapar mı 
yapar ve şu anda bunu yapıyor” dedi.

“BUNLAR DAHA 
BAŞLANGIÇ”
Erdoğan, yapılan bu teknolojik 
atılımların sadece Türkiye’nin kendi 
savunmasında eli ayağı olmakla 
kalmayıp, aynı zamanda savunma 
sanayini küresel düzeyde söz 
sahibi haline getiren bir vizyonu 
da ortaya koyduğunu belirterek, 
“Savunma sanayindeki bu topyekun 
dönüşümün anlamı, dünyanın 
güvenlik dengelerindeki sarsıntının 
artacağı önümüzdeki dönemde daha 
iyi kavranacaktır. Ayrıca savunma 
sanayinin diğer alanlardaki teknolojik 
gelişmelerin itici gücü olduğunu da asla 
unutmuyoruz. Yani bu alandaki birikime 
sadece gözüyle bakmıyor, meseleyi çok 
geniş bir perspektifte değerlendiriyor, 
ona göre destek veriyoruz. Bu tabloya 
bakıp umutlanmamak mümkün mü? 
TOGG banttan indiğinde hep beraber 
gururlandık. Orada da şu anda bin 400 
gencimiz çalışıyor. Tabii bunlar daha 
başlangıç. Bunlar Türkiye Yüzyılının 
ilk fotoğrafları. Ama bize bu kadarı 
yetmez. İstiyoruz ki bilim insanlarımızla, 
araştırmacılarımız, mühendislerimizle 
bu fotoğrafı her gün geliştirelim, 
zenginleştirelim” diye konuştu.
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Beştepe Millet Kongre ve Millet 
Merkezi’nde düzenlenen 1 Milyon 
İstihdam Projesi Kamuoyu 
Bilgilendirme Programı’nda 

açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanımız Tayyip 
Erdoğan, bilişim sektörüne yönelik 7 desteği 
açıkladı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları 
söyledi:“Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi’yle 
2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini 
kurma kararlılığımızı ilan ettik. Destekleyeceğimiz 
geleceğin mesleği sayısını 25’ten 100’e çıkardık. 5 
önemli unsur kalkınmamızın temelini teşvik ediyor. 
Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla 
yoluyla büyüme. 237 şirketimiz tarafından açılan 
500’den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz 
başvuru yaptı.

TEMELİNDE BİLİM VAR
Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanımız 

döneminde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı 
Programımıza destek veren özel sektörümüze, 
sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. 
Teknolojide yapacağımız tüm atılımların temelinde 
bilim vardır. Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz 
üniversitelerimizin rektörlerimize bilim ve 
teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağı 
yakalayamayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin 
ekonomik büyümesindeki önemini son yıllarda 
milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim 
şirketlerimize bakarak daha iyi görebiliriz.

Bugün yararlandığımız pekçok teknolojik 
hizmetin bize ülkenin veya dünyanın 
neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Ürünlerin 

geliştirilmesinde benzer süreç yaşadık. Eskiden 
tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. 
Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital 
göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte 
olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri 
yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını 
kolaylaştırıyor.”

Erdoğan yeni destek paketlerini açıklarken 
“Şimdi milletimizin heyecanını desteklemek için 
hazırladığımız bazı müjdelerimizi paylaşmak 
istiyorum” dedi:
Birinci müjdemiz Hazine Destekli Kefalet Sistemi 
kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık 
desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek 
paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı 
yazılım, blok zincir, yapay zeka ve akıllı şehir 
gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji 
firmalarımızı destekleyeceğiz.
İkinci müjdemiz 1 milyar lira kefalet limitini haiz 
Dijital Dönüşümü Destekleme Paketi ile KOBİ’lerin 
dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını 
hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ’lerimize 

personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve 
kiralanmasına ilişkin giderler donanım desteği 
ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek 
vereceğiz.
Üçüncü müjdemiz Veri Merkezi sektörümüzü 
geliştirmek, Uluslararası Veri Merkezi ve bulut 
işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali 
teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.
Dördüncü müjdemiz Ar-Ge merkezleri ve 
Teknoloji Geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim 
personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği 
sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz. 
Beşinci müjdemiz kamuda görev yapan bilişim 
personelinin sayısında 2023’te çok ciddi oranda 
artırıma gideceğiz.
Altıncı müjdemiz kamu bankalarımız vasıtasıyla 
bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri 
ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.
 Yedinci müjdemiz imalat ve Bilişim sektörlerinde 
ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 
bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 
sonuna kadar uzatacağız.” 

TEKNOLOJİYE 
7 DESTEK PAKETİ

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan,  
1 Milyon İstihdam Projesi’ni açıklarken 

bilişim sektörüne verilecek 7 destek 
paketini de duyurdu. Erdoğan 

teknolojiye 4 milyar liralık destek 
ayırdıklarını, kamuda görev yapan 

bilişim personeli sayısını 2023’te çok 
ciddi oranda artıracaklarını söyledi.



AK GENÇLİK 33AKBÜLTEN

 www.akpartiistanbul.com                 

YILIN SON GÜNÜNDE KIYMETLİ 
BÜYÜKLERİMİZLEYDİK
AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları teşkilatımız, yılın son 
gününde Darülaceze’de yaşayan 
vatandaşlarımızı ziyaret etti.

İstanbul Gençlik Kollarımız, 2023’ün 
arefesinde Darülaceze sakinlerini 
ziyaret etti. Darülaceze’de yaşayan 
vatandaşlarımızın yeni yıla mutlu 

girmesini isteyen gençler, tüm Darülaceze 
sakinleri ile yakından ilgilendi. 

Çoğunlukla ailelerinden uzakta yeni yıla girecek 
olan yaşlı vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak 
için gerçekleştirilen bu ziyarette, Darülaceze 
sakinlerine karanfil hediye edildi.

İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek, “Bugün burada kıymetli büyüklerimizi, 
dedelerimizi, ninelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla 

muhabbet ediyoruz. Yılın son gününü kıymetli 
büyüklerimizle geçiriyoruz. AK Parti’nin İstanbul 
teşkilatı olarak tüm ilçelerden arkadaşlarımız ve 
gönüllülerimizle buradayız. Ziyaretimizin amacı 
hem yaşlılarımızı mutlu etmek hem de gençlerin 
değerlerine bağlı olduğunu bir kez daha bu 
vesileyle göstermek.” ifadelerini kullandı.

Darülaceze sakinleri de ziyaretten çok 
memnun olduklarını dile getirdi.
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DARÜLACEZE  
ZİYARETİMİZİN  
BASINA YANSIMALARI

AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları teşkilatımızın 
Darülaceze ziyareti 
ulusal medyada geniş 

yankı buldu. İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek’in katılımıyla 
gerçekleştirilen program, A Haber, 
24 Tv, Tvnet, Sabah Gazetesi, Star 
Gazetesi, Yenişafak Gazetesi gibi 
birçok televizyon kanalı ve haber 
sitesinde yayınlandı.
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AK Parti İstanbul 
Gençlik Kolları 
teşkilatımız, Mehmet 
Akif Ersoy’un vefatının 
86. Yıl dönümüne 
özel anma programı 
düzenledi.

Sancaktepe’de 
düzenlenen programa 
İl Gençlik Kolları 
teşkilatımızın yanısıra 

Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK 
Üyemiz Yunus Çolak, Sancaktepe 
İlçe Başkanımız Turgut Akpınar ve 
Sancaktepe Belediye Başkanımız 
Şeyma Döğücü de katıldı.

Programda ilk olarak Şair 
Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna 
Kur’an-ı Kerim okundu. 

Ardından Üstad’ın şiirleriyle 
program devam etti. Tiyatro 
gösterisinin de olduğu program 
sonunda Mehmet Akif Ersoy’un 
şiirlerini okuyan öğrencilere hediye 
takdim edildi.

İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET 
AKİF ERSOY’U ANDIK
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Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıla girerken Tuzla Gençlik Kolları 
Başkanımız Yasin Kenesarı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tuzla’daki 
polis noktalarını, nöbetçi eczaneleri ve ilçemizdeki itfaiye merkezini 
ziyaret ederek sohbet eşliğinde çay ve lokum ikramında bulundu. 

Teşkilatımız, güvenliğimiz ve sağlığımız için yeni yılda görevinin başında olan 
polis, eczacı ve itfaiye erlerine mutlu seneler diledi.

Pendik Gençlik Kollarımız, 
ilçede yaşayan yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızı ziyaret 
ederek talep ve önerilerini 
dinledi.

Pendik Gençlik Kolları Sosyal 
Politikalar Birimimizin engelli genç 
ve ailelerini ziyaretleri devam ediyor.

 Kavakpınar Mahallesinde genç 
engelli ailelerimize ziyaretler gerçekleştiren 
Pendik Gençlik Kolları ailesi kalplerde 

güzel hisler bırakmayı amaçlayıp, engelli 
kardeşlerimizle evlerinde buluşuyor, onlarla 
sohbet ediyor, talep ve önerilerini dinliyor.

Pendik Gençlik Kolları Sosyal Politikalar 
Birimimiz ayrıca örnek bir Türk gencine yakışır 
şekilde, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı 
ziyaret edip onlarla sohbetler ediyor, varsa 
sıkıntıları gerekli yönlendirmelerde bulunuyor. 

Teşkilatımız, bir gün hepimizin yaşlanacağı 
ve insana olan ihtiyacımızın artacağı bilinciyle 
yaşlı vatandaşlarımızın en ihtiyaç duyduğu 
neşe dolu sohbetleriyle onlarla gençlik 
enerjilerini paylaşıyor.

PENDİK’İN AK GENÇLERİNDEN 
ANLAMLI ZİYARET

AK Parti Tuzla Gençlik 
Kollarmız, yılbaşı 
gecesi sahaya çıktı, 
yeni yıla çalışarak 
giren emektarlarımızı 
ziyaret etti.

TUZLA GENÇLİĞİNDEN  
YENİ YIL TEBRİĞİ
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Küçükçekmece 
Gençlik Kollarımız, 
2023’te ilk defa oy 
kullanacak gençler 
için boğaz turu 
düzenledi.

İlk Oyum AK 
Parti’ye İlk 
Oyum Erdoğan’a 
programı Valide 
Sultan Gemisi’nde 

gerçekleştirildi. 
Küçükçekmece Gençlik 

Kolları teşkilatımızın 
düzenlediği programa, 2023 
yılında ilk kez oy kullanacak 
yeni seçmenler katıldı.

Gençler, boğaz manzarası 
eşliğinde gerçekleştirilen 
programa yoğun ilgi gösterdi.

YENİ SEÇMEN  
BOĞAZ TURUNDA
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AK Parti Bahçelievler ve Şişli 
Gençlik Kolları teşkilatımız 
futbol maçı düzenledi.  

İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal, Şişli İlçe 
Başkanımız Gökhan Yüksel, Şişli Gençlik Kolları 
Başkanımız Serkan Bayır ve Bahçelievler 
Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Şentürk’ün, 

yol arkadaşları ile kurdukları iki takım halı sahada karşı 
karşıya geldi. Bu maçın kaybedeni olmadı, kazanılan 
dostlukları oldu. İki ilçenin kıyasıya mücadele ettiği 
maçın skorunu ‘dostluk’ belirledi. Maç sonunda 
Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Şentürk, 
Şişli Gençlik Kolları Başkanımız Serkan Bayır ve ekibine 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Üsküdar Gençlik Kolları teşkilatımız, 
minik dostlarımızın hayatta 
kalmalarına yardımcı olabilmek 
için mahallelerimizde hayvanların 

bulunabileceği belirli noktalara mama 
ve yiyecekler koyarak onların beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Teşkilatımızın, 
sokak hayvanlarına yönelik destekleri her 
zaman devam edecek. Gençler, bu duyarlılığı 
herkesten beklediklerini dile getirdi.

BAHÇELİEVLER-ŞİŞLİ 
FUTBOL MÜSABAKASI

CAN DOSTLARIMIZIN  
HER ZAMAN YANINDAYIZ

AK Parti Üsküdar 
Gençlik Kollarımız, 
sokak hayvanlarını yalnız 
bırakmıyor, her hafta 
düzenli olarak sokak 
hayvanlarına mama 
desteğinde bulunuyor.
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GENEL BAŞKAN 
VEKİLİMİZ KURTULMUŞ 
TOPLANTIMIZA KATILDI

KAHRAMAN 
ORDUMUZA
DESTEK

Bakırköy Kadın Kolları 
başkanlığımızca kış şartlarında 
sınırlarımızı bekleyen, 
operasyonlara katılan, dağ bayır 

her şartta görevini layıkıyla yerine getiren 
kahraman ordumuzun mensuplarına, 
onların yanında olduğumuzu hissettiren 
boyunluklar örüldü. Çalışmaya bizzat katılan 
İl Kadın Kolları Başkanımız kendi el emeğiyle 
destek vererek atkı ve bere ördü. Tüm 
vatan görevini yapan askerlere dua ile atkı 
ve bereleri il kadın kolları başkanlığımızca 
gönderilecektir.

Genel Başkan Vekilimiz Prof 
Dr. Numan Kurtulmuş hocamız 
genişletilmiş İl Kadın Kolları 
Başkanlığımızın toplantısına katıldı. 

Toplantıda ayrıntılı siyasi gündem değerlendirilmesi 
yapıldı. İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia 
İlhan katılımından dolayı teşekkürlerini iletirken, 
katılımından memnuniyetini ifade eden Genel Başkan 

Vekilimiz Kurtulmuş çalınmadık kapı bırakmayacağımızın altını 
çizdi. Programa Genel Başkan vekilimizle birlikte İstanbul 
Milletvekillerimizden Serap Yaşar ve İffet Polat ile İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktape de katıldı. 
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İl Kadın Kolları Başkanlığımızca 
başlatılan ve tüm ilçelerde aynı anda 
üyelerimizin ziyaretini amaçlayan 
çalışmalarımız bu hafta da icra edildi. 

İl Başkanımızca her hafta en az iki gün olacak 
şekilde tüm üyelerimizi birlikte ziyaret ediyoruz. 
Yeni üyeler yapıp partimizin çalışmalarından 
haberdar ediyoruz.

İLÇELERİMİZDEN 
TOPLU ÇIKARMA
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Beyoğlu Kadın Kolları Başkanımız Şengül Kazanır ile 
birlikte Beyoğlu’nun AK Kadınlarının sözü Birlik İrade 
Zafer diyerek Kadın Danışma Meclisi gerçekleştirdik. 
Danışma Meclisimize Beyoğlu Belediye Başkanımız 

Haydar Ali Yıldız ve eşi Necibe Seyhan Yıldız, Beyoğlu İlçe 
Başkanımız Abdullah Enes Özkan, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Erol 
Bulut ve ilçe teşkilatımız da katılım sağladı.

2023 yolunda, “Biriz” diyerek Mahallelerimizde 
komşularımızı ziyaret etmeye devam 
ediyoruz. Küçükçekmece, Eyüp ve Esenler 
ilçelerimizde Kadın Kolları olarak Hoş geldin 

Bebek ziyaretlerimiz devam ediyor. Girilmedik sokak, 
çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız.

BEYOĞLUNDA KADIN DANIŞMA MECLİSİ

HOŞ GELDİN BEBEK

Kadın isterse tek eliyle beşiği diğer eli ile dünyayı sallar.
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Tevazu, samimiyet 
ve gayretle 2023 
hedeflerine ulaşacak; 
2023 seçimlerinde zafere 
ulaşacak ve Türkiye’mizi 
muasır medeniyetler 
seviyesine çıkaracağız 
inşallah.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın 
öncülüğünde Yüz Yüze 100 
Gün programları kapsamında, 
Milletvekillerimiz, Bakanlarımız, 
MKYK üyelerimiz il ve ilçe 

yönetimlerimiz ve tüm teşkilatımızla birlikte 
sahadaydık. Her gün başka ilçemizde 
teşkilat mensuplarımızla saha çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz.

Bu hafta vekillerimizle birlikte yapılan saha 
çalışmalarımız Fatih, Esenler, Bayrampaşa, 
Arnavutköy, Beykoz, Küçükçekmece, 
Zeytinburnu, Kağıthane ilçelerimizde oldu. 
Kapı kapı dolaşıyor, gönül köprüleri kuruyoruz. 
Teşkilat mensuplarıyla görüşmeler yaparak, 
çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. 
Toplantı sonrası esnaf, işyeri ve ev ziyaretlerinde 
bulunarak, vatandaşlarla bir araya geliyoruz.

YÜZ YÜZE 100 GÜN 
ÇALIŞMALARIMIZ
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Uyuşturucuya Avrupa, Amerika, dünya teslim olsa da 
biz, uyuşturucuyla topyekûn mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Gaziosmanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanımız Zeynep Vurmaz 
Yiğit, teşkilatı ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın gerçekleştirdiği 

“En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitim seminerine katılım sağladılar.

AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları olarak yetim 
çocuklarımız ve anneleri için düzenlediğimiz 
geziyle, onların geleceğe sevgi ve umutla 
bakmalarını sağlayacak her daim yanlarında 

olduğumuzu hissettirecek bir program düzenledik. 
Gezi sırasında mutluluğu gözlerinden okunan anne ve 
çocuklar dua ve teşekkürlerle yanımızdan ayrıldı.

AR-GE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

BİR ÇOCUK BİR DÜNYA
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İl Kadın Kolları Halkla ilişkiler birim başkanlığımızın 
öncülüğünde Memleket Buluşmalarımızda Başakşehir 
ilçemizin ev sahipliğinde Gülçin Yıldırım ve Bedia Yıldız 
ile Adıyaman Malatya Elazığ komisyon toplantımızı 

gerçekleştirirken Küçükçekmece ilçe Kadın Kolları Başkanımız Saliha 
Karadayı Deniz öncülüğünde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Biriminin 
organize ettiği Evliya Celebi’nin Alimler ve Şairler Şehri diye övdüğü 
Tokat’lı hemşerilerimizi kahvaltı programında ilçe binamızda ağırladık. 
2023 seçimleri için istişarelerde bulunup partimize yeni üyeler 
kazandırdık.

Başakşehir İlçe Başkanımız Nurdan Ertuğrul’unun öncülüğünde 
Uluslararası kadın Eğitim Ve Girişimciler Derneği (USKA), 
kadınlarımızın içinde var olan yeteneği ve potansiyeli keşfetmesine 
rehberlik etmek, yönlendirmek ve bu bağlamda da girişimcilik ve 

eğitim yoluyla kadınlarımızın toplum içerisinde güçlenmesini hedefleyen 
bir dernek olarak hayata geçmiştir. Kadınlarımızın ülke ekonomisine katkı 
sağlayabilmesi adına rehberlik etmek ve eğitimler vermek. Kadınlarımızın 
toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak, istihdam gücü 
yaratabilecek girişimci kadınlar ortaya çıkarmak adına USKA derneğimizin 1. 
Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik.

MEMLEKET BULUŞMALARIMIZ

“ULUSLARARASI KADIN EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLER 
DERNEĞİ”NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK



İSTANBUL'UN SÖZÜ:


