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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Volkswagen Arena’da ÜniAK FEST 
programında konuştu. Erdoğan, 
‘’Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. 
Çünkü ‘Türkiye Yüzyılı’nı emanet 
edeceğimiz bu gençlik milletimizin 
kurduğu hayalleri gerçeğe 
dönüştürecek. Cumhuriyetimizin yeni 
yüzyılını anlamak isteyen başka yere 
değil, gelsin AK gençliğe baksın’’ 
açıklamasında bulundu. ‘AK Parti 
dün olduğu gibi, bugün de yarın da 
gençlerimizden en çok oy alan parti 
olmayı sürdürecektir’ diyen Erdoğan, 
‘’Birileri sosyal medya mecralarında 
kendilerini gaza getirirken, bizler 
gençlerimizle yüz yüze, gönül gönüle 
‘Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz’’ 
ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE  
‘TÜRKİYE 

YÜZYILI’NA 
YÜRÜYORUZ



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

TARİHİ TERSİNDEN YAZANLAR
Türkiye gerçekten böylesine hem 
komedinin hem dramın kalıplarını 
yerle bir eden bir muhalefet garabeti 
yaşamamıştı.

Sayısız toplantı yapıp hala bir aday 
belirlemeyen yuvarlak masa bileşenlerinin, 9.5 
saat süren son toplantılarının ardından yapılan 
açıklamalar, hem bu zamana kadar niye aday 
belirleyemediklerini, hem de düşündükleri 
yönetim şeklinin siyaset biliminin gerçekleri 
açısından dünyada benzeri görülmemiş 
ve sadece kaos üretecek bir içeriğe sahip 
olduğunu en net şekilde ortaya koydu.

Buna kısaca “Yuvarlak masadaki herkesin 
bir nevi Cumhurbaşkanı olacağı sistem ya da 
sistemsizlik” diyebiliriz.

Yaptıkları açıklamalara göre; 
Cumhurbaşkanı ister içeriden ister dışarıdan 

olsun, genel başkanlar doğrudan karar 
süreçlerine dahil olup cumhurbaşkanı kadar ve 
cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza 
yetkisine sahip bulunacaklarmış.

İçlerinden kimse bir başkasının 
Cumhurbaşkanlığı adaylığında uzlaşamayınca, 
çözümü “Hepimiz Cumhurbaşkanı olalım bari” 
anlayışında görmüşler.

Maazallah seçimi kazanırlarsa, Türkiye’nin bir 
değil sayısız cumhurbaşkanı olacak!

Böylece şunu bir kere daha anlıyoruz ki, 
yuvarlak masacıların “Türkiye” diye bir dertleri 
yok, “kendileri” diye bir dertleri var!

Milletvekili seçilmekten 
Cumhurbaşkanlarından biri olmaya kadar “ben 
ne olacağım” sorusu zihinlerine işlemiş adeta.

Böylesi bir durumun perde arkasından 
yansıyan bir başka gerçek de şu:

Hepsi de tek başlarına Cumhurbaşkanı 
olmalarının, masadaki diğer partilerin 
seçmenleri üzerinde oluşturacağı 
hoşnutsuzluğun farkında.

Örneğin CHP’li bir cumhurbaşkanının, 
yuvarlak masadaki milliyetçi veya muhafazakâr 
olduğunu iddia eden partilerin seçmenleri 

nezdinde çağrıştıracağı birçok olumsuzluk ve 
tehdit var.

Aynı şekilde milliyetçi veya muhafazakâr 
olduğunu söyleyenlerin adaylığının da CHP 
seçmeni nezdinde derin itirazlar ortaya çıkaracağı 
kesin.

O zaman “Hepimiz Cumhurbaşkanı olalım” 
diyerek kendilerince seçmenlerini rahatlatacaklar.

İyi de böylesine yamalı koalisyonlardan bile 
daha çok yamaya sahip bir yönetimle, dünyanın 
yeniden yapılandığı ve derin krizlerle boğuştuğu 
bir süreçte Türkiye yönetilebilir mi?

Bırakın Türkiye’yi, herhangi bir ülke yönetebilir 
mi?

“Masada, nefret dışında ortak noktaları 
olmayan bütün partilerin programını aynı 
anda gerçekleştirmek” gibi bir görevi hangi 
cumhurbaşkanlığı yerine getirebilir?

Benzer yetkilere sahip en az 7 kişinin iktidar 
paylaşımı nasıl ve hangi temelde mümkün 
olabilir?

Milletten en az yüzde 50+1 oy alması 
gereken bir Cumhurbaşkanının, partisinin oyu 
yüzde 1-2’yi zor bulan biriyle aynı yetkileri 
paylaşması nasıl bir siyasal zihnin “parlak” 
icadıdır?

Bu anlayışla nasıl terörle mücadele edilebilir? 
Bu anlayışla nasıl ekonomi yönetilir?

Bu anlayışla tam bir kurtlar sofrası olan 
uluslararası arenada Türkiye’nin hangi milli 
çıkarı gözetilip hangi meselesi çözülebilir?

Böylesi bir ucube sistem siyaset biliminin 
hangi doğasına sığdırılabilir?

Diyelim ki bir konuda anlaşmazlık çıktı, 
kilitlendiniz, hakem kim?

Diyelim ki acilen alınması gereken stratejik 
bir karar iç anlaşmazlıklarınızla gecikti ve 
Türkiye büyük kayıplara uğradı, bu ağır maliyet 
nasıl karşılanacak?

Bir de “Farklı görüşlere sahip partiler olarak 
özgürlükçülük altında bir araya geldik ve yeni 
bir toplumsal sözleşmede uzlaşarak tarih 
yazıyoruz” diyorlar.

Evet, tarih yazıyorsunuz ama tersinden!
Gerçekten de tarih, böylesine tuhaf, bencil, 

sadece nefretten beslenen, sadece kendilerini 
düşünerek ülkeyi ve gerçekleri hiçe sayan şu 
tarz bir ucube bir muhalefet anlayışına tanık 
olmamıştır:

“Hiçbirimizin de liderlik vasfı yok, bari 
hepimiz ortaklaşarak ona benzer bir şey olalım!”

Hesaplarında her şey var, Türkiye hariç!
Acıklı bir komedi izler gibi izliyoruz milletçe 

onları. Ama içimiz de gönlümüz de rahat.
Çünkü bizim liderimiz var!
Türkiye’yi ve milletimizi, en büyük hedeflere, 

en yüksek burçlara taşımayı sevda edinmiş bir 
liderimiz. Liderliğini sadece milletimizin değil 
dünyanın kabul ettiği bir liderimiz.

Her zaman, her koşul ve her zeminde “Önce 
Türkiye” diyen ve bu uğurda gecesini gündüzüne 
katmış bir liderimiz:

Recep Tayyip Erdoğan! 

     
Yuvarlak masacıların son toplantı 
ardından yaptıkları açıklamalara 
bakılırsa, madem hiçbirimizde 

anlaşamıyoruz, hepimizin 
cumhurbaşkanı olacağı bir yapıda 

buluşalım” demişler. Acıklı bir komedi 
izler gibi izliyoruz milletçe onları. 
Ama içimiz de gönlümüz de rahat. 

Çünkü bizim liderimiz var! Türkiye’yi 
ve milletimizi en büyük hedeflere 

taşımayı sevda edinmiş bir liderimiz. 
Her zaman, her koşul ve her zeminde 

“Önce Türkiye” diyen bir liderimiz: 
Recep Tayyip Erdoğan!
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GAZİOSMANPAŞA’YA GENÇLİK  
VE SPOR MERKEZİ KAZANDIRILDI 
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Gaziosmanpaşa’ya yeni bir eser daha kazandırıldı. 
Yapımı tamamlanan Kadir Topbaş Gençlik ve Spor 
Merkezi resmi törenle açıldı.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Adil Karaismailoğlu, İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ve 
çok sayıda davetli ile gençler katıldı. 

Gaziosmanpaşalı gençler başta olmak üzere halkın 
hizmetine açılan tesis ile ilgili İl Başkanımız Kabaktepe, 
“Türkiye Yüzyılı’nı ileriye taşıyacak gençlerimize hizmet 
etmeyi görev biliyoruz. Ülkemizin imkân ve refahını 
yükselterek yeni nesillere daha müreffeh bir gelecek 
bırakacağız.” dedi.

İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, 
Gaziosmanpaşa’da Kadir 
Topbaş Gençlik ve Spor 
Merkezi açılış törenine 
katıldı.
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Beylikdüzü
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu Yüz yüze 
100 Gün programları kapsamında İstanbul Milletvekillerimiz 
Beylikdüzü ilçemizde vatandaşlarımızla buluştu. İl Başkavekilimiz 
Av. Adem Yıldırım, İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın, İlçe Başkan 
Yardımcılarımız, İlçe Yönetimimiz, Mahalle Başkanlarımız, Mahalle 
Yönetimlerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte 15 Milletvekilimiz 
saha çalışmalarında ilçe sakinlerimizle bir araya geldi.
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Bu kapsamda İstanbul Milletvekilimiz Mustafa 
Demir, Yakuplu Mahallesinde Romalar buluşmasına 
katıldı ve Barış Mahallesinde esnaf ziyareti 
gerçekleştirdi. İstanbul Milletvekilimiz Ravza 

Kavakçı Kan, Barış Mahallesinde esnafımızı ziyaret etti. 
İstanbul Milletvekilimiz Nevzat Şatıroğlu, Büyükşehir 
Mahallesinde esnaf ziyareti yaptı. İstanbul Milletvekilimiz 
Osman Boyraz, Cumhuriyet Mahallesinde teşkilatımızla 
birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiler. İstanbul 
Milletvekilimiz Emine Sare Aydın, Kavaklı Mahallesinde 
kadın esnafımızı ziyaret etti. İstanbul Milletvekilimiz Mustafa 
Ataş Kavaklı Mahallesinde yaptığı esnaf ziyaretinin yanı sıra 
mahallemizdeki vakıf, site yönetimi ve hastane ziyaretinde 
bulundu. İstanbul Milletvekilimiz Erol Kaya, Cumhuriyet 
Mahallesinde Seçim İrtibat Büromuzun açılışına katıldı ve 
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esnaf ziyareti yaptı. İstanbul Milletvekilimiz Serap 
Yaşar, Barış Mahallesinde hane ziyaretleri yaptı ve 
komşularımızla bir araya geldi. İstanbul Milletvekilimiz 
Şirin Ünal, Adnan Kahveci Mahallesinde esnafımızı 
ziyaret etti. İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca, 
Adnan Kahveci Mahallesinde Pazar esnafını ziyaret etti 
ve vatandaşlarımızla buluştu. İstanbul Milletvekilimiz 
Hasan Turan Sahil Mahallesinde Muhtarımızı ziyaret 
ederek hasbihal etti, komşularımızla buluştu. 
İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı, Kavaklı 
Mahallesinde esnafımızla buluştu ve Beylikdüzü 
Trabzonlular Derneği’nde hemşerilerimizle bir araya 
geldi. İstanbul Milletvekilimiz Abdullah Güler, Dereağzı 
Mahallesi ve Gürpınar Mahallesinde esnafımıza ve spor 
kulüplerimize ziyarette bulundu. İstanbul Milletvekilimiz 
Fatih Süleyman Denizolgun, Marmara Mahallesinde 
West İstanbul Marina’yı ziyaret etti. İstanbul 
Milletvekilimiz Rümeysa Kadak, esnaf ziyareti, Ensar Kız 
Yurdun ziyaret etti ve Ensar Erkek Yurdunda gençlik 
buluşmasına katıldı. Ayrıca vekilimiz Kadak öğrenci 
evlerimizi de ziyaret etti.



Demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan seçimlerin hukuka 
uygun gerçekleşmesi ve 
milletin iradesinin vazgeçilmez 
kalesi olan sandığın güvenliği 
için kendilerine önemli bir 
görev düşen meslektaşlarımızı 
ziyaret etmeye devam 
ediyoruz.

İl Seçim İşleri Başkanlığı olarak, 
39 ilçede organize ettiğimiz; 
İlgili İl Yönetim Kurulu Üyemiz 
başkanlığında, İlçe Seçim İşleri 

Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, 
İlçe Seçim İşleri Komisyon Üyemiz, Mahalle 
Başkanlarımız ve Mahalle Seçim İşleri 
Başkanlarımız;  hukuka, eşitliğe ve adalete 
duyulan güvenin en büyük teminatı 

olan avukatlarımızı ziyaret ediyor okul 
sorumlularımızla tanışmalarını sağlıyor ve 
Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe’nin selamlarını iletiyoruz. 

İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tuğba 
Güllük Dengiz, Hüseyin Eroğlu ve Bekir 
Aksu; Kağıthane, Küçükçekmece ve 
Sultanbeyli ilçelerimizde avukat ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. 

Seçim Kurullarında ve sandıklarda sorun 
çıkmaması, çıksa bile milletimizin bize emanet 
ettiği oylara yasal kurallar çerçevesinde sahip 
çıkmayı ilke edindik. Sorumluluğumuzun 
gereğini bir kez daha hep birlikte, en iyi 
şekilde yapacak ve seçmen iradesinin seçim 
sonuçlarına yansımasını sağlayacağız. 

Seçim güvenliğini sağlama konusunda 
bugüne kadar desteğini esirgemeyen 
ve bundan sonra da bize destek olacak 
meslektaşlarımızı İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
vasıtasıyla bu sorumluluğa omuz vermeye 
davet ediyoruz.
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HER OKULDA BİR 
AVUKAT HEDEFİ İÇİN 
ZİYARETLERE DEVAM



Seçim günü okullarda görev 
yapacak olan avukatlar 
buluşmasının ikincisi 3. 
bölgeyi oluşturan ilçelerde 

görevlendirilmiş avukatlarımızın 
katılımıyla yapıldı. 

Gerçekleştirilen programa Adalet 
Bakanımız Bekir Bozdağ, İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler 
Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır, 
İl Başkan Yardımcılarımız, İl Kadın 
Kolları Başkanımız, İl Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve seçim günü okullarda 
görev yapacak avukatlarımız katılım 

sağladı.
Avukatlık mesleği ve günümüz 

yargı sisteminin değerlendirildiği 
programda, görevli avukatlarla 
gerçekleştirilen interaktif diyaloglarla 
güncel problemlere yerinde çözümler 
üretilerek etkin katılım sağlandı. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı yaptığı açılış konuşmasında; 
“Avukatlar verdikleri hizmetle 
toplumda hukuka ve adalete güvenin 
sağlanmasının en büyük teminatıdır. 
Ancak ne yazık ki özellikle son günlerde 
Hukuk günlük siyasetin malzemesi 
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ADALET BAKANIMIZ BOZDAĞ 
“SEÇİM İŞLERİ 3. BÖLGE 

AVUKATLAR BULUŞMASI” 
PROGRAMINA KATILDI

İl Seçim İşleri 
Başkanlığımıza 
düzenlenen 
“Seçim İşleri 3. 
Bölge Avukatlar 
Buluşması” programı 
Adalet Bakanımız 
Bekir Bozdağ’ın 
katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.  
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haline getirilmeye çalışılmakta ve yargının 
sağlıklı işlemesini engelleyerek toplumun 
adalete olan güvenini sarsmak için 
sistemli bir çaba gösterilmekte. Yargının 
bir parçası olarak bu itibarsızlaştırma 
çabasının hep birlikte karşısında durmak 
zorundayız.” dedi. “Bununla birlikte seçim 
güvenliğinin sağlanması için de toplum 
iradesinin tecelli ettiği seçimlerde görev 
üstlenmek, sandığa ve demokrasiye olan 
güveni perçinlemek, bugün itibariyle biz 
avukatların sorumluluklarından biri haline 
gelmiştir.” ifadelerine yer verdi. 

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
selamlama konuşmalarında, Adalet 
Bakanımıza, seçimlerde görev yapmak 
suretiyle bizlere destek veren tüm 
avukatlarımıza ve tüm seçim işleri 
başkanlığı ekibine teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ 
toplantıda, mevcut yargı sistemini 

değerlendirdi, yeni anayasa yolunda 
yapılan çalışmaları aktardı ve yeni yargısal 
gelişmeleri paylaştı. Bakanımız Bozdağ; 
“Seçimden sonra burada tarihi bir adım 
atacağımızı, bütün meslektaşlarımızın 

özellikle bilmesini istiyorum. Adli yardım 
avukatlarımızı, vatandaşlarımızı, hak 
arama hürriyetini güçlendirecek ve 
onların hak mahrumiyetine uğramalarını 
önleyecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. 
Böyle bir düzen kuracağız. Çünkü 
bu düzene Türkiye’nin ihtiyacı var. 
Vatandaşlarımızın hak mahrumiyetine 
uğramaması, hakkını sağlıklı ve hukuka 
uygun araması, kendini daha etkin 
savunabilmesi için hukuki yardımın 
zorunlu olduğu kapsamı daha da 
genişleteceğiz.” dedi. 

Konuşmalarının ardından interaktif 
katılım sağlamak amacıyla yapılan soru-
cevap bölümüyle görevli avukatlarımızın 
mevcut problemleri gündeme getirildi. 

Programın kapanış kısmında 
Adalet Bakanımıza, katılımlarından 
ve avukatların sorunlarına olan 
duyarlılığından ötürü teşekkür edilerek 
hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. 



Yüz Yüze 100 Gün 
programları kapsamında 
İstanbul Seçim İşleri 
Başkanlığı olarak 3 kademe 
tüm teşkilatlarımızla seçime 
hazırlanıyoruz. 

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

eğitimleri toplantılarına başladık.
Seçim İşleri Başkanlığı olarak, 

hazırlamış olduğumuz eğitimler ile 
İstanbul’umuzun 39 İlçesi ve 961 
Mahallesinde üç kademe ilçe yönetimimiz 

ve mahalle yönetimlerimiz ile birlikte 
sandık eğitimleri amacıyla bir araya 
geliyoruz. 

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

Sandığın ve seçimin güvenliğini temin 
etmek için gösterdikleri gayret, özen ve 
ihtimam için tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz.
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39 SORU 39 CEVAP  
İLE SEÇİME HAZIRIZ



İl Çevre Şehir ve 
Kültür Başkanlığımızın 
düzenlemiş 
olduğu “Okullar 
Yeşillendiriliyor” 
projemiz kapsamında 
okullarımızı 
yeşillendirmeye devam 
ediyoruz.

Bu kapsamda Beşiktaş 
İlçemizde bulunan Ali 
Yalkın Ortaokulu’nda ve 4 
okulumuzda Fidan dikimi 

gerçekleştirdik. Daha Yeşil bir Çevre için 
İstanbul’umuzda çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.
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OKULLAR 
YEŞİLLENDİRİLİYOR
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YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
SOSYAL POLİTİKALAR 
SAHADA ÇALIŞMASI 
KÜÇÜKÇEKMECE’ DE YAPILDI

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından koordine 
edilen “Yoğunlaştırılmış Sosyal Politikalar Sahada 

Hane Ziyaretleri” çalışması Küçükçekmece ilçemizin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Küçükçekmece İlçe Başkanlığımızda yapılan kahvaltıdan sonra 
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, İlçe Başkanımız 
Recep Şencan, İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz, 
3. Bölge İlçe Sosyal Politikalar Başkanlarımız ve Komisyon 
üyelerimiz ile ilçelerimiz tarafından çalışmalarımıza destek 

veren gönüllü ekiplerinin katılımlarıyla saha çalışması yapıldı.
Teşkilat mensuplarımız yüzlerce haneye yapılan ziyaret çalışmasında 

Devletimizin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sağlamış olduğu sosyal haklar ile 
ilgili bilgilendirmelerde bulundular.

Hane ziyaretinde aile bilgileri ve vatandaşlarımızın görüş, öneri, talepleri 
veri kayıt sistemimizde kayıt altına alındı.
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İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle, Adıyaman Milletvekilimiz 
Av. İbrahim Halil Fırat, MKYK Üyemiz Doç. Dr. Resul Kurt, 
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, 15 Temmuz 
Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Komisyon Üyelerimizin katılımlarıyla İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantımızda Milletvekillerimiz genel çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunurken Ocak ayında yapılması planlanan faaliyet 
ve etkinlikler ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanımızın 
20 Ocak Cuma günü Roman vatandaşlarımız ile bir araya geleceği 

“Yüzyılın Romanı” programı ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kartal İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın koordinesinde 
Yunus Mahallesi İrtibat Bürosu’nda 
engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile 

kahvaltılı programda bir araya gelindi. Kartal 
İlçe Sosyal Politikalar Başkanımız Fikret 
Polat’ın da katılım sağladığı programda 
engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile hasbihalde 
bulunuldu. Programın ardından ise Yunus 
Mahallesi’nde ikamet eden engellilere yönelik 
hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ VE 
AİLELERİ İLE BULUŞMA PROGRAMI

İLÇE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLARI TOPLANTIMIZ YAPILDI
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Programa Esenyurt İlçe Başkanımız 
Harun Özer, İl Yönetim Kurulu 
Üyemiz Tarkan Burçak Uygun, 
İlçe Gençlik Kolları Başkanımız 

Erhan Akdoğan ve genç kardeşlerimiz 
katılım sağladılar.  İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak genç seçmenlere 

yönelik yapmış olduğu konuşmasında 
Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği 
önemi ve gençlere yönelik hayata geçirilen 
hizmetleri belirterek, 20 yıldır istikrar ve 
azimle elde edilen kazanımların gençlerin 
sayesinde üzerine katarak daha nice yıllara 
kadar süreceğini temenni ettiğini söyledi.

ESENYURT’TA  
GENÇLERİMİZLE  

BİR ARAYA GELDİK

İl Başkan Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak “İlk 
Oyum AK Parti’ye İlk Oyum 
Erdoğan’a” programları 
kapsamında Esenyurt İlçemizin 
ev sahipliğinde genç seçmen 
kardeşlerimizle bir araya geldi.
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İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın 
koordinesinde Roman 
vatandaşlarımıza yönelik 

çalışmalar ve faaliyetlerde bulunan 
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri 
ve Kanaat önderleri ile ilçelerimizde 
buluşma toplantıları düzenlenmeye 
devam ediliyor.

Programda Cumhurbaşkanımızın 
20 Ocak Cuma günü roman 
vatandaşlarımız ile bir araya geleceği 
program ile ilgili istişarelerde bulunuldu. 
STK temsilcileri ve Kanaat önderlerinin 
görüş ve önerileri not alındı.

İLÇELERİMİZDE ROMAN STK 
TEMSİLCİLERİ VE KANAAT 
ÖNDERLERİ İLE BULUŞMAYA 
DEVAM EDİYORUZ



Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu Şişli İlçemizi ziyaret etti. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun 
teşrifleriyle ilçemizdeki tüm Spor Kulüpleri ile bir 
araya gelindi. Yapılan toplantıda spor kulüplerimizin 

sorunları, talep ve önerileri dinlendi. İlçe Başkanımız Gökhan 
Yüksel Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan 
kıymetli Bakanımıza ilçemizdeki Spor Kulüplerimize vereceği 
desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

BAKANIMIZ 
KASAPOĞLU’NDAN 
İLÇEMİZE ZİYARET
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SU
LTANGAZİ ŞİŞLİ



ÇİFTÇİLERE YENİ 
DESTEK PAKETİ
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre 
Merkezi’nde Ziraat Bankası 
Tarım Ekosistemi Buluşması’na 
katıldı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan çiftçilere bir dizi 
müjdede bulundu. Erdoğan 
“Tüm bu kredi imkanlarının 
çiftçilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan çiftçilere yönelik birçok kredi 
müjdesini verdi. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası 

Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuştu.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan üç ana başlık 

altında çiftçilere verilecek olan kredilerin müjdesini 
açıkladı. Çiftçilere verilecek olan kredilerin tutarları 
yükseltilirken faizi düşük tutuldu.

 Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamaları 
şöyle:

Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz, hem 
de müjdelerimizi paylaşacağız. İnsanoğlu ne kadar 
beyhude dolaşırsa dolaşsın tek sadık yârinin toprak 
olduğunu anlayacaktır. Topraktan geldik ve yine 
toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi, teknoloji devrimi 
insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa 
kolaylaştırsın toprak hayat kaynağı olarak önemini 
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koruyor. Toprağımıza sahip çıkmanın onu işleyen 
çiftçiye sahip çıkmanın gayreti içindeyiz.

“TAHIL SEVKİYATINI 
SAĞLAYARAK DÜNYAYI 
BÜYÜK KRİZİN EŞİĞİNDEN 
DÖNDÜRDÜK”

Dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bu 
dönemde çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal 
etmiş demektir. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle 
tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında 
açlığı ortaya çıkardı. Tahıl sevkiyatını sağlayarak 
dünyayı büyük krizin eşiğinden döndürdük. 
Hükümetlerimiz döneminde çiftçilere verdiğimiz 
desteklerin, kolaylıkların ne kadar isabetli 
olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 

Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü 
ve çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. 
Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz 
ile bu makineleri üreten satan firmaları ayrı 
tutmuyoruz. Gıda, tekstil, kozmetik sanayine 
kadar bu alanda özellikle tüm yapıları aynı 
sistemin birer parçası olarak görüyoruz. Zincirinin 
herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi 
etkileyeceğini biliyoruz. Ziraat Bankamızın tarım 
sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze 
genişliğine sahiptir.

Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe 
paylaşımlarıyla genç ve kadınlarımızı tarıma 
yönlendirmeye çalışıyoruz. 81 ilden 2000’e yakın 
çiftçimizle bugünkü buluşmamızı bu gayretlerin 
özeti olarak değerlendiriyorum.

“DESTEK VE EMEKLERİN 
BOŞA GİTMEDİĞİNİ 
İSPATLIYOR”

Biraz önce genç çiftçilerimizin tarıma değer 
katanların konuşmalarının özetini dinledik. 
Çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri stantları 
ziyaret ettik. 232 milyar lirayı aşkın tarım 
kredilerinin yerine ulaştığını, 204 milyar liraya 
uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunun 
isabetini, toprağı aşkla işleyen 1 milyonu aşkın 
çiftçinin kredi imkanını üretime dönüştürdüğü, 
tarım sektörüne verilen destek ve emeklerin boşa 
gitmediğini ispatlıyor.

Bu tablo karşısında yürüttüğümüz çalışmaları 
daha ileri seviyeye çıkarma şevki kazanıyoruz. 
Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en 
yüksek verimle ekilmesinin karşılığını sağlamayı 
hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi 
kendimize yeterliliği stratejik olarak görüyorsak 
tarımı da öyle görüyoruz.

KREDİ MÜJDELERİ
Bugün vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak 

muhafızları çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi 
amaçlıyor. Çiftçi destek kredisini uygulamaya 
geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi 

çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları 
her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Çiftçiler 
gelir elde edemedikleri dönemdeki harcamaları 
karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin lira verilecek 
faiz oranı yıllık yüzde 9,75 vadesi 36 aya kadar 
olacaktır.

İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım 
ürünlerini işleyen KOBİ’leri destekleyeceğimiz 
kredi sayesinde nihai malın katma değerinin 
üreticimizde kalmasını istiyoruz. Kredimizin üst 
limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen 
kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75’tir. 
Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 
24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt 
ürünleri, meyve dondurma, meyve suyu, salça, 
reçel, marmelat, zeytin, organik tarım ürünleri gibi 
pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi 
kullanılabilecek.

Üçüncü başlığımız tarım borç transferi 
kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan 
yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat 

Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu 
yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon 
lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır. Tüm 
bu kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

 Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 
bin lira olduğunu biliyorum. Bunun için Ziraat 
Bankası genel müdürümüze kredi limitlerini 500 
binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.

Ziraat Bankası’nın tarım kredilerindeki takip 
oranının yüzde 1’in altında olması çiftçilerimizin 
borçlarına sadık olduklarını gösteriyor. Buna 
rağmen yüzde 1’in altında bile olsa borcunu 
ödemekte zorlanan çiftçi varsa onlara destek 
olmak da boynumuzun borcudur. Ana para 
ödemesini peşin yapmakta zorlananlar 
mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların 
borçlarını temerrüt faizi uygulanmadan taksitle 
yapabilmelerine imkan sağlamak lazım.

Konu çiftçilerimizin, milletimizin meselesi 
olduğunda çözümler anında geliyor.

“ÇİFTÇİLERİMİZDEN ALACAĞIMIZ 
DESTEK HAYATİ ÖNEMDEDİR”
Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını dört bir koldan yürütüyoruz. Konu 
üretim olduğunda toprağın bereketi olduğunda bizim için akan 
sular durur. 5 temel esas üzerine Türkiyemizi büyüteceğiz. Bu 
mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati önemdedir.
Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değer ve zenginliklerin 
kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çifti, çubuğu, bağı 
bahçeyi, ekini hasadı, davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz, 
bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyenleri 
gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, dilinde hayırlı söz 
olmayanların topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmanın 
hasılasının yanına yaklaşamazlar.
Çalışmak için dertli olmak lazım dertli, mücadele etmek için 
yaşamış olmak lazım, üretmek için de ter dökmek lazım. 

Hepsinden önemlisi tüm bunlar için sarsılmaz bir 
inanç, çelikten bir irade lazım.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK 
Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 
‘AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım 
Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, ‘AK 

Partim’ mobil uygulamasının devreye girmesiyle 
teşkilat faaliyetlerini daha etkin, hızlı ve verimli 
yürütebileceklerini kaydederek, “Bu uygulama 
sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi 
aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu 
güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra 
birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli 
bir şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle 
sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem 
teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki 
iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırma yanında 

vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgiyle 
cevaplandırabilme imkanı da verecektir. ‘AK 
Partim’ mobil uygulama ve dijital platformunun 
bilhassa kritik bir seçim arifesinde partimizin saha 
hakimiyetini korumasına ciddi katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi 
siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti’dir. 
Burada teşkilatımızın tüm mensuplarını ‘AK Partim’ 
mobil uygulama ve dijital platformunu aktif bir 
şekilde kullanmaya davet ediyorum” dedi.

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
ÇALIŞIYORUZ’

Erdoğan, AK Parti olarak milletle hep yakın 
iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, “Diğer 

partiler vatandaşı sadece seçimden seçime 
hatırlarken biz günün 24 saati, yılın 365 günü 
insanımızın kapısını çaldık, hal ve hatırını sorduk. 
Milletimizin tamamıyla tesis ettiğimiz gönül 
bağının yara almasına hiçbir zaman müsaade 
etmedik. Bugün de teşkilat olarak sahada en çok 
görünür olan, en fazla koşturan, en fazla faaliyet 
yürüten siyasi hareket biziz. Bakanlarımızla 
milletvekillerimizle il, ilçe başkanlarımızla partimize 
ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle 
yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. 6’lı masanın bileşenleri ve bileşmek 
isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına kendi 
genel merkezleri arasında mekik dokurken biz 
hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, 
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VİZONTELE  
MUHALEFETİ

 Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, partimizin 
genel merkezinde AK Parti 

Mobil Uygulama Tanıtım 
Toplantısı’nda açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, “Her zaman söylediğimiz 
gibi AK Parti olarak bizim 

icraatlerimizin yetiştiği yere 
vizontele muhalefetin hayalleri 

bile yetişemez” dedi.
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hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak 
vatandaşın karşısına sadece boş lafla sosyal 
medya şovlarıyla çıkarken biz yeni müjdelerle 
hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘VİZYON FARKI ORTAYA 
ÇIKIYOR’

Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla 
cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını 
açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Salı günü 
sözleşmeliden kadroya geçen yaklaşık 500 bin 
kardeşimizin sevincine ortak olduk. Dünkü grup 
toplantımızda memur ve emekli maaşlarına 
yaptığımız yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, 
emeklimizle, insanımızla paylaştık. Yarın 
Ziraat bankamızın düzenleyeceği programda 
çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya 
geleceğiz. Cumartesi günü Antalya’ya gidecek, 
Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. 
Yani birileri kavgadan, gürültüden başlarını 
kaldıramazken biz kara, kışa, soğuğa, yağmura 
aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz. 
‘Kapısı çalınmadık kimse bırakmama’; bu anlayışla 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her geçen 
gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ‘6’lı masa’ 
denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon 
farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç 
meselelerini bile çözmekten aciz bu ekipten hiçbir 
fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa 
gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil 
teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma, 
yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların 
umutsuz vaka olduğunu anlamıştır” dedi.

‘BAŞARILARIMIZ BELKİ 
ONLARA DA İLHAM KAYNAĞI 
OLABİLİR’

Erdoğan, muhalefete eleştirilerini 
sürdürerek, “Vizyon toplantılarına gelmeyi 
tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi 
komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji 
sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını 
ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl 
öncesinin teknolojisini insanımız teknoloji 
görsün, diye millete yutturmaya çalışmak 
kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Dünyaya ve kendi 
insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli 

teknoloji hamlemizi yani Togg’u, Kızılelma’yı, 
ANKA’yı, Gökbey’i, milli muharip uçağımızı, 
MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette 

mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi 
meşhur bir filmimizdeki ‘Zeki Müren’de bizi 
görecek mi?’ sahnesiyle anlatılan o seviyeyi 
henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi 
de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik 
ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan 
kendilerine şöyle kapsamlı bir format atmalarını 
tavsiye ediyorum. İnşallah yakında uzay 
programımızla yerli yazılımlarımızın küresel 
başarılarıyla bunların zihin dünyalarını altüst 
etmeyi sürdüreceğiz. Şayet başlarını kendi 
aralarındaki kavgadan, dövüşten, çekişmeden 
kaldırıp bakabilirlerse bu başarılarımız belki 
onlara da ilham kaynağı olabilir” diye konuştu.

‘VİZONTELE MUHALEFETİNİN HAYALLERİ YETİŞEMEZ’
Erdoğan, herkesin alacağının nasibi kadar olduğunu söyleyerek, “Biz kimsenin ne 
dediğine ne yaptığına bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye, hizmetimizi 
milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi AK 
Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere, ‘vizontele’ muhalefetinin hayalleri bile 
yetişemez. Biz teknoloji dahil her alanda günü kurtarmaya değil istikbali inşa etmeyi 
hedefliyoruz. Planlarımızı yaparken de çeyrek asır, yarım asır sonrasını düşünerek 
hareket ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında takip 
eden değil takip edilen ülke haline getirmek için çok büyük emek verdik. Kurumsal 
altyapıyı oluşturarak, stratejik yol haritalarını belirleyerek, araştırma- geliştirme 
ekosistemini canlandıracak teşvik mekanizmalarını kurarak, insan kaynağımızı 
güçlendirerek tarihi nitelikte adımlar attık. Araştırma- geliştirme merkezlerimizin sayısını 
0’dan aldık, 1249’a yükselttik. Teknopark sayımızı 2’den 96’ya, teknoparkı olan il sayımızı 
ise 5’ten 54’e çıkardık. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı bir ülkeyi her alanda 
söz sahibi bir ülke konumuna getirdik” dedi.



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti 
Grup Toplantısı’nda önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Memur ve emekli maaş 

artış oranını yüzde 30’a çıkardıklarını 
açıklayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Buradan memurlarımıza 
ve tüm emeklilerimize ocak ayı 
maaş artışlarının yüzde 30 olarak 
uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En 
düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira 
olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı 
için toplu sözleşme ve enflasyon farkı 
göz önünde bulundurularak yeni artışlar 
yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” 

ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 

konuşmasından öne çıkanlar:

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN 
İNŞASINI MİLLETİMİZLE 
İNŞA EDECEĞİZ”

Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi 
karşılanmamış hibir kesim bırakmamak 
üzere demokrasimizi güçlendireceğiz. 
Ülkemizi bölgesinde ve dünyada 
yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti, 
Cumhur İttifakı’nın farkı diğerlerinden 
budur. Sandığa vardığında milletimizin 
bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için 
kimin ne yaptığıdır.

 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 22

ASGARİ ÜCRETE  
YENİ DESTEK PAKETİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda 
gündeme ilişkin önemli açıklamalarda 

bulundu, müjdeleri peş peşe sıraladı. 
Asgari ücret destek tutarının 250 

TL’den 400 TL’ye yükseltildiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

memur ve emekli maaş artış oranını 
yüzde 30’a çıkardıklarını açıkladı. 

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 
bin 500 lira olduğunu aktardı.
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Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. 
Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin 
sağladığı hızlı karar alma kabiliyeti, projelerimizi 
daha hızlı hayata geçirmek için kullanıyoruz.

Gençlerimize emin adımlarla yürüyebilecekleri 
bir ülke bırakmanın peşindeyiz. 2023’te çok daha 
güçlü bir destek istiyoruz. Son defayı bazıları 
yanlış anlıyor. Ha ben bu seçimi kastediyorum. 
Tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil 
finish

 YENİ PROJELER YOLDA
Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice 

Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu’nun inşasına 
başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere 
veriyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-
Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile 
Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını 
gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.

Kayseri-Malatya Havalimanları’nın yeni 
terminal binalarının inşasına geçiyoruz. 1100 
köyümüze daha 4,5G ile geniş bant hizmeti 
sunuyoruz. Enerjide kurulu gücümüzü 100 bin 
megavatın, iletim hatlalarımızın uzunluğunu 73 bin 
kilometrenin üzerine çıkardık.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ 
DESTEĞİ

2,4 milyon haneye 2,9 milyar TL elektrik 
desteği verdik...

Dünyanın en büyük ikinci NTE rezervi 

ülkemizde keşfedildi. Madencilik ihracatımız 6 
milyar dolarının üzerine çıktı. Karadeniz gazının 
ilk fazını mart ayında devreye alıyoruz. Ülkemizin 
en önemli strateji ürünlerinden borun katma 
değerini artıran tesisi hayata geçiriyoruz. Nükleer 
güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye 
başlıyoruz.

Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisimimizde 
kapasite genişletme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini 
kurduğumuz dene-yap atölyelerini 100’e çıkardık. 
Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencinin 
projelerini bilim fuarlarında sergilenmesini 
sağladık.

“65 YENİ OSB İÇİN YER 
TAHSİSİ YAPACAĞIZ”

TOGG Fabrikası’nın kuruluşunu sağlayarka 
projeyi bir fiil hayata geçirdik.

Sanayide elektrikli araç alt yapımızı 

geliştirmeyi sürdüreceğiz. 65 yeni OSB için yer 
tahsisi yapacağız. KOSGEB desteklerini dijital ve 
enerji dönüşümü başta olmak üzere her alanda 
yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları 
için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını 
tamamladık. İller Bankası vasıtasıyla 411 projeyi 
tamamladık. Millet bahçelerimizin büyüklüğünü 81 
milyon metrekareye çıkaracağız.

Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 
750 milyon liralık yatırım yapacağız. Türkiye tapu 
uygulamasını hayata geçirerek kişiye ve mekana 
bağlı olmadan işlem yapılabilmesini sağlayacağız.

TOKİ’nin yapımı devam eden 138 bin konut 
inşasını yeni ihalkelerle daha da artıracağız.

Hayvancılığın geliştirilmesi için damızlık 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesine kadar pekçok 
projeyi destekledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
kesintisiz karşılamak için üreticimizin yanında 
olduk. 

ASGARİ ÜCRETTE DESTEK YÜKSELTİLDİ
Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim icraatlarımız 

saymakla bitmiyor. Bugünlük 2022 değerlendirmesi ve 2023 programı 
bölümümüze noktayı koyuyoruz. Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 

bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek 
miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret 

desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Dün 
de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin 

maaş artışını yeniden değerlendirdik.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI  
İÇİN BİR ZAM DAHA!

Memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 
42’ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı 

olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve 
emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da 

dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına 
giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları 
talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur 

ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan 
memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak 
uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira 

olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı 
göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.

“OR-KÖY ÖDEMELERİ İÇİN 1,32 MİLYAR TAHSİS ETTİK”
Millet ormanlarını yaygınlaştırarak ülkemizin güzelliklerini insanlarımızla buluşturduk. 
Bu vesileyle orman köylülerimize bir de müjde vermek istiyorum. Orman köylerimizde 
yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlıkğını yapan 7 milyon vatandaşımız 
var. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek programı 
geliştirdik. OR-KÖY ödemeleri için bu yıl 1,32 milyar lira tahsis ettik.
Tarım ürünlerindeki fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar 
sağlayacağız. Orman köylülerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.
Sulama tesislerinin yapımını hızlandıraracağız. Kırsal kalkınma yatırımlarında 555 milyon 
avro hibe desteği içeren program ile yeni bir dönemi başlatacağız. 



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“7. Anadolu Medya Ödülleri” programında 
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Türkiye yaşadığı tüm bu 
olumsuzluklara rağmen hamdolsun son 20 yılda 
demokrasiyle birlikte basın ahlakı ve hürriyetiyle 
de bir seviye atlamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen 7’nci Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. 
Erdoğan, “Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, 
gazeteyi, dergiyi aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu 
Yayıncılar Derneği; maşallah başarı çıtasını her yıl bir adım daha 

yukarı taşıyor. Derneğimizin yerel medya gündemini millete ve milletin kadim 
değerlerine sabitleyerek yürüttüğü çalışmaları taktirle karşılıyoruz. Türkiye’nin 
kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyası ne kadar etkin ve yaygın 
olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Anadolu medyasının sesi 
ne kadar gür çıkarsa milletimizin talep ve beklentileri de o derece makes 
bulacaktır. Sizleri sıradan birer yerel medya kuruluşundan ziyade 10 yıllardır 
sesine kulak verilmeyen milyonların medyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. 
Her biriniz varlığınızla ülkemize medya ikliminin çeşitlenmesine önemli katkılar 
sunuyorsunuz. Mahalli medyanın halkımızın doğru bilgilendirmesinde oynadığı 
kritik rolle özellikle son yıllarda defalarca şahit olduk” dedi.
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TÜRKİYE SON 
20 YILDA BASIN 
AHLAKI VE 
HÜRRİYETİNDE 
SEVİYE ATLADI



 ’ÜLKEMİZDE 4’ÜNCÜ 
KUVVET İFADESİ 
GENELLİKLE YANLIŞ 
YORUMLANMIŞTIR’

Erdoğan; özgür, tarafsız, halka karşı kendini 
sorumlu hisseden bir medyanın demokrasiler 
açısından taşıdığı önemi herkesin bildiğine işaret 
ederek şunları söyledi:

“Bunun için literatürde medyayı tarif ederken 
sık sık 4üncü kuvvet kavramına başvurulduğunu 
görüyoruz. 4üncü kuvvet ifadesi bizim 
medyamızın da sahiplendiği bilhassa siyaset 
kurumuyla olan ilişkilerinde sıkça referans aldığı 
bir kavramdır. Kamu adına siyaset kurumunu 
izleyen, denetleyen, varsa hatalarını ortaya çıkaran 
bir Medya elbette bu tanımı ziyadesiyle hak 
eder. Medyanın asli görevi de zaten vatandaş 
adına gözcülük yapmaktır. Millete ve memlekete 
hizmet gayesiyle hareket eden hiç kimse böyle bir 
medyanın varlığından rahatsız olmaz, olmamalıdır. 
Ancak ülkemizde 4’üncü kuvvet ifadesi genellikle 
yanlış yorumlanmış, millet ve milletin seçtikleri 
üzerinden bir tahakküm aracına dönüştürülmeye 
çalışılmıştır. Medyamızın önemli bir kısmı bilhassa 
darbe dönemlerinde halkın sesi olmak yerine 
anti demokratik güç odaklarının dümen suyuna 
girmeyi tercih etmiştir. Gazete manşetleri, sayfa 
köşeleri, televizyon ekranları siyaseti ve toplumu 
yönlendirmek, siyasetçiyi hizaya sokmak, hatta 
alenen tehdit etmek amacıyla kullanılmıştır. 
Hatırlarsanız 27 Mayıs öncesinden ana akım 
medya yalan ve iftira dozu yüksek utanç verici 
manşetlerle resmen darbeye ortam hazırlamıştır.”

‘KENDİNİZE AYAR VERİN 
EĞER VERMEZSENİZ MİLLET 
SİZE AYAR VERİR’

Erdoğan, 28 Şubat döneminde 
muhtarıcıların Haber bülteni gibi yayın yapan 
medya organlarının var olduğunu belirterek, 
“Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hakkımızda 
verilen mahkeme kararını Muhtar bile olamayacak 
manşetleriyle adeta kutlayan gazeteler gördük. 
Tabii burada 2 önemli vurgu var. Bir; muhtarları 
küçümsemek, iki; yarının siyasetine kendine göre 
yön vermek. Ne oldu? O kadar ufkunuz dar, 
o kadar kısır ki ’muhtar bile olamaz’ dediğiniz 
kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları 
atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım. Kendinize 

ayar verin ayar. Eğer ayar vermezseniz millet 
size ayar verir. Hükümetlerimiz döneminde hak 
ve özgürlükleri genişletmek için yaptığımız 
bir yasa değişikliğine nasıl başlık attılar; ’411 el 
kaosa kalktı’ diyerek saldıran vesayet odaklarına 
açıkça davetiye çıkaran medya kuruluşları 
oldu. Kandil’deki terör baronlarını ’Yere izmarit 
atmıyorlar’ manşetleriyle övgü yağmuruna boğan 
basın yayın organları gördük. Ve şu anda işte 
o Kandildeki baronlar 10 yaşında, 11 yaşında, 14 
yaşındaki kız yavrularının taciz edildiği merkezler 

haline geldi. Bay Kemal niye konuşmuyorsun? 
Oraya niye sesin çıkmıyor? Diyarbakır Annelerine 
niye bir ziyaret yapmıyorsun? Orayla niye 
bir irtibat kurmuyorsun? İşte sen kurmazsın 
millet sana hizaya gelmeyi gösterecek. 
Şahsımıza manşetlerden ömür biçilmesinden 
terör eylemlerinin açıkça desteklenmesine, 
kadınlarımıza hakaret eden köşe yazarlarından 
bebek katillerine sahip çıkanlarına kadar 
medyamızda 4’üncü kuvvet ifadesiyle defalarca 
karşılaştık” diye konuştu.
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’FETÖ’CÜLERE ’GAZETECİ’ DİYE SAHİP ÇIKANLAR  
YAYIN ORGANLARININ KAPISINA KİLİT VURDU’
Erdoğan, 2023’ün Türkiyesi’nde basının 1990, 1980 ve 1970 yıllarındakine göre 
çok daha özgür olduğunu ifade ederek, “Hangi cenahta yer alırsa alsın basın yayın 
kuruluşları asli görevlerini hakkıyla yerine getirebilme selayetine bizim dönemimizde 
kavuşmuştur. Terörü övmediği, şiddete teşvik etmediği, dezenformasyon yapmadığı 
müddetçe herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir. Eski Türkiye 
özlemiyle yanıp tutuşanların siparişleri üzerine hazırlanan sözde raporlar bu gerçeği 
değiştirmeyecektir. Bunların ne bizim ne de milletimizin nazarında hiçbir kıymeti 
harbiyesi yoktur. Türkiye ile ilgili insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğü karnesi 
düzenleyenlerin söz konusu kendileri ve çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Devletin gizli belgelerini çarşaf çarşaf yayınlayan FETÖ’cülere 
’gazeteci’ diye sahip çıkanlar çok daha basit meseleler için basın yayın organlarının 
kapısına kilit vurmaktan çekinmediler. Bir gecede 252 canımızı şehit verdiğimiz 15 
Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında bizi insafsızca eleştirenler kendi ülkelerindeki 
darbe söylentileri karşısında ortalığı ayağa kaldırdılar. İşte Fransa’nın halini 
görüyorsunuz, Almanya’nın halini görüyorsunuz, İngiltere’nin halini görüyoruz. Daha 
ileri gidiyorum; Amerika’nın halini görüyoruz” dedi.



 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 
“Farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 
500 bin sözleşmeli personelimizin 
kadro beklentilerine cevap verdik. 

Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu 
personel gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi 
ihtimaliyle karşılaşmayacak” dedi. Erdoğan ATO 
Congresium’da düzenlenen Sözleşmeliye Kadro 
Şöleni’nde özetle şu mesajları verdi:

“Farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin 
sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine 
cevap verdik. Artık bu personellerimiz de 

diğer kadrolu personel gibi sözleşmelerinin 
yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak. 
Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. 
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına 
girebilecek. Kurumlararası yer değişikliği hakkını 
kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının 
kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması 
şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği 
talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. 
Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla 
aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları 
da bulunacak.

AYNI ÇATI ALTINDA
Yurtdışında eğitim veya görevlendirme, 

harcırah alma, arazi tazminatı alma, Yemek ücreti 
yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. 
Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde 
iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu 
son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi 
feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası 
kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu 
gerekmeyecek. İstifa halinde aynı pozisyona 
dönememe durumuyla, yönetici pozisyonlarında 
görevlendirme yapılmama durumu ortadan 
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 Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sözleşmeli 

personelin kadroya geçişi için 
düzenlenen ‘Sözleşmeliye 

Kadro Şöleni’nde 
açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
buradaki konuşmasında emekli 

ve memurların 2023 zam 
oranlarını da açıkladı. Buna 

göre memur ve emeklinin maaş 
zammı oranı yüzde 25 oldu. Öte 
yandan kadroya geçen 500 bin 

personelin hakları da belli oldu.

500 BİN 
SÖZLEŞMELİ 
PERSONELE

KADRO  ŞÖLENİ
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kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev 
yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve 
imkânlardan istifade ediyorsa sözleşmeden 
geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan 
faydalanabilecektir.

HASSASİYET GÖSTERİN
Sözleşmeli personelimizin bundan sonra çok 

daha büyük şevkle vazifelerine sarılacaklarına 
inanıyorum. Hangi makamda olursak olalım 
vazifemiz vatandaşlarımıza aşkla, samimiyetle, 
fedakârca hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin 
de mevzuat çerçevesinde mesuliyetlerini yerine 
getirirken meseleye bu zaviyeden bakmaları 
önemlidir. Bilhassa vatandaşlarımızla doğrudan 
muhatap olan hizmet birimlerimizin bu noktada 
daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. 
Kamu personelimizin de yanında olmaya, 
sıkıntılarını çözmek suretiyle bu süreci devam 
ettirmeye gayret göstereceğiz.

SENDİKALARIN GÖREVİ
Sendikacılık salt ücret pazarlığı yapmak 

değildir. Sendikaların ilk ve asli görevi emekçinin 
hakkını ve hukukunu savunmaktır. Milletinin 
değerlerine yabancı bir sendikal hareketten işçiye 
de ekonomiye de hiçbir hayır gelmez. Bunlar 
kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz şekilde 
siyaseti ve toplumu dizayn etmenin aracı olarak 
kullanılmışlardır. Bu ülkede sendikacılık adı altında 
toplum kesimlerimiz altında kavganın, gerilimin, 
kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Bu 
ülkede kimi sendikaların vesayete uygun ortam 
hazırlamak için piyon olarak kullanıldığını hatta 
el altından desteklendiğini gördük. Bu ülkede 
ideolojik bağnazlıkla hareket eden sendikaların 
demokrasiyi korumak yerine beşli çete olarak 
darbecilere alkış tuttuğunu gördük.

TEKRAR GÖREV BAŞINA
Yaşadığımız gelişmeler ideolojik sendikacılığın 

ülkemize hiçbir katkısının olamayacağını 
göstermiştir. Seçimler öncesinde ‘Hiç kimse 

belediyelerimizden atılamaz’ deniliyordu. Kapının 
önüne konan işçilerimizi gördük. İşte şimdi onların 
hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin 
başına dönecekler.

HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMADIK
Hiç kimseyi ötekileştirmedik, dışlamadık. 

Kimsenin inancına, hayat tarzını, kılık kıyafetine 
müdahale etmedik. Bize oy versin vermesin tüm 
vatandaşlarımızın hakkına hukukuna riayet ettik.”

ÖDEYECEKSİN DİYEN BENİM
Erdoğan geçmişte ödenen tasarrufu teşvik 

fonuyla ilgili de şöyle konuştu: “Tasarrufu teşvik 
hesaplarında toplanan 17.1 milyar lira tutarında 
kaynağı, ki güncel değeriyle 260 milyar lira olarak 
çalışanlarımıza biz ödedik. Ne dedik ‘Devlet 
vatandaşına borçlu olamaz.’ Hani şu anda altılı 
masada olanlar var ya onlar bu süreci gayet iyi 
bilirler.

TALİMATI BEN VERDİM
Orada içlerinde bir tanesi var, hele hele 

ona, ‘Hemen devlet olarak bunu ödeyeceksin’ 
diyen benim. Bu talimatı veren benim. 
Kamu görevlilerimizi enflasyon karşısında 
asla ezdirmeyeceğiz. Bugün de birileri 
polisinden savcısına öğretmeninden hâkimine 
kaymakamından valisine kadar bütün kamu 
görevlilerini tehdit ederken, biz sizler için 
çalışmaya devam ediyoruz. Muhalefetin çapsızlığı 
karşısında rehavete ve umutsuzluğa kapılmadan 
gece gündüz demeden koşturuyoruz.”

6’LI MASA DENİLEN 6 BENZEMEZ
Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, başlangıcını 2023 senesinin oluşturduğu uzun ve kutlu bir 
yolculuğu ifade ediyor. Birileri görmek ve kabullenmek istemese de Türkiye Yüzyılı’nın 
şafağı sökmüş güneşi doğmaya başlamıştır” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “İçinde 
bulunduğumuz asrın, ülkemizin yüzyılı olmasını kimse engelleyemeyecektir. Ne 
yularını emperyalistlerin tuttuğu terör örgütlerinin tehditleri ne siyaset mühendisliği 
ürünü kırık dökük masaların ayak oyunları Türkiye Yüzyılı menziline varmamıza mani 
olamayacaktır. Önümüzdeki 4-5 aylık kritik süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 
Yıkım ittifakının hangi niyetleri taşıdıklarını, kime yaranmaya çalıştıklarını hep birlikte 
görüyoruz. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında hiçbir gayesi olmayan bu paravan 
yapıdan ülkeye yarar gelmeyeceği açıktır. 2023 seçimleri Türk siyaset sahnesinin altılı 
masa denilen altı benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından, entrikalarından, 
Bizans oyunlarından tamamen kurtuluşumuzun miladı olacaktır.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını 
düzenlenen törende açıkladı. Erdoğan, “Şimdi burada büyük bir gurur ve 
memnuniyetle ifade etmek isterim ki. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 artışla 
254,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin 

rekorudur.” dedi. Erdoğan, İstanbul’a 433 bin metrekarelik fuar alanının yapımına 
başlandığını da sözlerine ekledi.

İHRACAT BÜYÜMEYE 5.3 PUANLIK KATKI YAPTI
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara 

imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.
Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına 

çıkarma noktasında çok çalıştık.
Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını 

görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut 
neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.

Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat 
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CUMHURİYET 
TARİHİNİN İHRACAT 
REKORU KIRILDI

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret 

rakamlarını açıkladı. Erdoğan, 
Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını 

belirterek, “2022 yılı ihracatımız yüzde 
12,9 büyüyerek 254,2 milyar lira oldu.” 

dedi. Erdoğan, milli para ile ticaretin 
arttığını vurguladı, “Ey gayrimilliler 

burayı iyi dinleyin. Milli paramızla 
ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 

197’yi buldu.” ifadelerini kullandı.
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rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın 
en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık 
katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk 
kez yüzde 1’in üzerine çıktı.

“3.5 MİLYON İLAVE İSTİHDAMA 
KAVUŞULDU”

2021’in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme 
kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü 
olmaya devam ediyor.

2020 yılı 1. çeyreğine kıyasla 3,5 milyon ilave 
istihdama kavuştu. Yakaladığımız istihdam seviyesine 
sanayinin katkısı 1 milyonu geçti. Dünyanın ciddi siyasi 
ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde 
yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31.5 milyona 
çıkartmak, artan belirsizliklere rağmen ihracatı 
yükselterek devam etmek, katma değer ve marka 
oluşturmak tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir.

İHRACATTA CUMHURİYET 
TARİHİ REKORU KIRILDI

Bu tablo Türkiye’nin krizlerin altında ezilen değil, 
krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke 
haline geldiğini gösteriyor.

Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 
artışla 254,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.

“İHRACAT AİLESİNE KATILAN 
YENİ FİRMA SAYISI  
9 BİN 700’Ü AŞTI”

Şüphesiz ki burada gerek bakanımız, gerek ekibinin 
büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin büyük katkıları var. Bundan 
sonraki hedefimiz Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat 
yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.

Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar 
doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 
yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan 
yeni firma sayısı 9 bin 700’ü aştı.

“MİLLİ PARA İLE İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE VE BÖLGE 
SAYISI 197’Yİ BULDU”

Hedefimiz Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat 
yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını 
sağlamaktır.

Ey Gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla 
ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu.

Bugün Türkiye ABD’den sonra dizi ihracatındda 
ikinci sıradadır. 750 milyon dolarlık dizi ve film 
ihracatını yakaladık. 1.5 milyarlık izleyiciye ulaşılmasını 
hedefliyoruz. Belgesel, film, dizi, animasyon gibi 
yapımların ihracatını kolaylaştıracak çalışmalara 
yöneleceğiz.

Bilişimin Yıldızları programını oluşturduk. Bilişim 
sektöründe 2023 hedefimiz 5 milyar dolar.

Yükseköğretim ve özel öğretim kurumlarımızın 
markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz. 
Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı 
gelirimizi bu yıl inşallah 2 milyar dolara çıkaracağız.

“433 BİN METRELİK 
DEV FUAR ALANI 
İSTANBUL’A 
YAPILIYOR”
Ülkemizde 400’ün üzerinde 
fuar düzenleniyor. İstanbul’a 
yakışan bir fuar alanı 
kazandırma sözü vermiştik. 
Büyüklüğü toplam 433 bin 
metrekareye ulaşacak bir fuar 
alanının yapımına başladık. 
TİM’in de yönetiminde yer 
alacağı yeni bir yapılanma ile 
ülkemizin fuarcılık gücünü 
artırmakta kararlıyız.
Fuar yeri nerede diye 
merak edenler olabilir. 
İnşallah havalimanının 
yanıdaki merkezde, Atatürk 
Havalimanı’nın yanında...
Lojistik dağıtım ağları 
sayesinde elde ettiğimiz 
imkan ve kabiliyetleri sınır 
ötesine taşımak istiyoruz.
Dış ticarette tercih 
edilebilirliği artırmak istiyor, 
bunun için işlemleri daha hızlı 
hale getiriyoruz.
İhracatımızı geliştirmek için 
gece demeden, gündüz 
demeden azim ile çalışıyoruz. 
2023’te Türkiye Yüzyılı için 
milletimizden son defa destek 
isterken bu hissiyatla hareket 
ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları 
şöyle:

SEÇİM TARİHİ 
AÇIKLAMASI

Mevsim şartlarını dikkate alarak, 
belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 
2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler 
biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara 
getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade 
ettiğimiz AK Parti’nin bu imtihanı da 
başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve 
heyetin sorumluluğudur.

Üye sayımızı 2018’de 10 milyon sınırına 
çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından 
açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin 
üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin 
oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor 
sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet 
yolculuğunda milletimize vermiş 
olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru 
içerisindeyiz. Hatırlarsanız ülkeyi yönetme 

emanetini elimize aldığımızda, kaşımızda 
yorgun, yılgın bir millet bulmuştuk. 

Bizim için her yeni üye Türkiye 
Yüzyılı’nın hayata geçmesine ilave bir 
heyecan ve güçtür. Bu sesin karşısında 
durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir tuzak 
tanımıyorum. Üye sayımızı artırmak için 
çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü 
heyecanla sürdürerek bu rakamı daha 
yukarıya taşımakta kararlıyız.

Dünyadaki ve bölgemizdeki her 
gelişme, ister istemez ülkemizi de etkiliyor. 
Ülkemizin makro ekonomik büyümesine 
baktığımızda 2013-2014 yıllarına 
baktığımızda gerçekten ekonomik zirve 
yaptığını görüyoruz.

Biz bu resti görüp yolumuza devam 
edince 17-25 aralık girişimiyle ülkenin 
meşru yönetimini devirmeye yönelik 
kumpaslar ortaya konuldu. Tehditleri 
kaynağında yok etme komseptiyle, ardı 
arkasına yaptığımız harekatlarla bu oyunu 
da bozduk. Başlattıkları 15 Temmuz 
darbe girişimi de milletimizin sinesine 
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BELKİ GÜNCELLEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Mevsim şartlarını dikkate alarak, 
belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 
2023 seçimlerinin önemini en iyi 
sizler biliyorsunuz” ifadelerini 
kullandı. 11 yıl sonra gerçekleşen 
Şam temaslarıyla ilgili de konuşan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan,”3’lü 
zirvede bakan yardımcılarımız 
görüştü. Ardından bakanlar arasında 
bir görüşme gerçekleşecek. Daha 
sonra gelişmelere göre liderler 
olarak görüşeceğiz. Amacımız 
bölgedeki sükûneti ve barışı 
sağlamak.” dedi.
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çarpıp akamete uğradı. Kovid salgını ile 
başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye 
sıkıştırmaya, sinsi yöntemlerle diz çökertmeye 
çalışanların aslında ne kadar kırılgan, sosyal 
ekonomik mimariye sahip olduğunu gösterdi.

“LİDERLER OLARAK 
BAKANLARIMIZDAN  
SONRA GÖRÜŞECEĞİZ”

Bu sabah Putin ile bir görüşmem 
oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını 
ele aldık. Bunun yanında bölgede neler 
yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Rusya 
ilişkilerini değerlendirdik. Suriye’deki 
gelişmeler. Suriye, Rusya, Türkiye’den oluşan 
Moskova’da bir görüşme gerçekleşti. 3’lü 
zirvede bakan yardımcılarımız görüştü. 
Ardından bakanlar arasında bir görüşme 
gerçekleşecek. Daha sonra gelişmelere 
göre liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız 
bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. 
Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla 
büyümeyi sağlayan bir Türkiye’yi dünyaya 
tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden 
Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli 
siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl 
koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık 
tehdidinden kurtardık.

Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette 
sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut 
gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi 
hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız 
baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı 
hayata geçirmekte kararlı kaldık. 

Kabine toplantısının arından yapacağımız 
değerlendirmede bu sürecin ekonomik 
boyutunu milletimize bir kez daha 
hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen 
her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü 
tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan 
anlatmanız gerektiğidir.

Ama büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 
60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu 
ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o 
masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun 
söylemesine akıl karı erdiremedik. Diğeri de 
çıkmış, “Erdoğan Ayasofya’yı açamaz” diyor. 

Ee açtık. Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi 
bilir de: Bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral 
Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim 
görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. 
Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. 
Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula 
İzmir’in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını 
dolaşmıyorsun da İzmir’e de mi gitmiyorsun? 

Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime 
sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. 
Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım 
artık daha fazla esir olmamaları gerekir. 
Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla 
biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi 
yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. 
Onlar ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar.

Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye 
nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir 
adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki 
bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı 
yönetmenin yolları var.Biz bunları bütçeden 
yapsaydık, bunun faizini bile ödeyemezdik. 
Sadece şehir hastanelerin değil, bütün 
yollarda, viyadüklerde aynı uygulamayı 
yaptık. Onun için ülkemizi de adeta bir uçuşa 
kaldırdık. Sen anlamazsın bu işlerden. Senden 
sirk cambazı da olmaz. Yalan üzerine yalan. 
Açtığım davalardan bir tanesi de 50’yi aldık. 
Bu paraları almıyorum. Bunları iftira attıkları 
vakıflara gönderiyorum.

Bunlardan kazandığımız o iki vakfa 
bunlardan kazandıklarımızı veriyoruz. Bunların 
böyle bir derdi yok. Biz böyle bunları bir 
hayra teşvik etmiş oluruz. “Üretimi ve hizmeti 
büyüteceğiz” dedik, büyüttük. Beyefendi 
“hiçbir şey yapmadılar” dedi. Cuma günü 
Antalya’ya gideceğiz. Sel afeti Kumluca’yı 
aldı götürdü, senin belediyen ne yaptı. Bay 
Kemal en ufak bir gayretin olmadı. Biz anında 
bakanlarım AFAD’ıyla her şeyiyle Kumluca’yı 
sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. 

Sadece o değil tabi. Aynı şekilde Manavgat.  

6’LI MASAYA ADAY 
ELEŞTİRİSİ
Aylardır 6 kişi bir masa etrafında 
toplanıp duruyor, tartışıyor dimi. Ortada 
milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı 
mı? Çıkmadı. Kavga dövüş, kumpas, 
önden kaçma rol çalma her şey var. 
Sadece vizyon, program, proje yok. Tabi 
bu arada aday da yok. Neyse seçim 
tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta 
kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. 
Milletimiz önüne kim çıkartılacak 
bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama 
işareti henüz alamadılar. Güya adayı 
belirleyecek masanın etrafındakiler de 
bunun kim olduğunu bilmiyor. Daha 
önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
CHP’nin önündeki zat hep birilerini öne 
sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir 
kendini geri çekiyor ardından yeniden 
aday oluyor. Ama henüz bir aday 
belirlemediler. 
Ülkemizin son 20 yılına asırlık hizmet 
ve eserleriyle damga vurmuş AK 
Parti olarak Türkiye Yüzyılı inşası 
için milletimiz bir kez daha sandıkta 
görevlendirmeyi Cumhurbaşkanlığı’nda 
yapacaktır. Parlamentoda da Cumhur 
İttifakını tekrar getirecektir.
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5 AY BOYUNCA 
DURMAK YOK

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Antalya’da 
dev projelerin açılışını yaptı. 
Erdoğan, 6’lı masa için “Ülkeyi 
kendi içine kapatmak istiyorlar. 
Kendi kaoslarını oluşturmaya 
çalışıyorlar. 6’lı masadaki 
vesayetin adı, ‘Siyasi 
Vesayet’tir” dedi. Erdoğan, 
seçimlere 5 ay kaldığını 
belirterek, “5 ay boyunca 
durmak yok.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Antalya’daki 
toplu açılış töreninde önemli 
açıklamalar yaptı. Erdoğan, 

antalya’ya 72 milyar liralık kamu yatırımı 
yapıldığını söyledi. Erdoğan, 6’lı masaya çok 
sert sözlerle yüklendi, “Masadaki vesayetin 
adı, siyasi vesayettir.” dedi. Erdoğan, ülkeyi 
eski günlerine döndürmeye çalışmak ile 
eleştirdiği muhalefete meydan okudu, 
“Yapamayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLERİMİZİ 
FELAKETİN İÇİNDE  YALNIZ 
BIRAKMADIK”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Antalya’yla hasret gidermeye geldik. Sel 

felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve 
Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun diyorum. Yaraları saracak adımları 
süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, 
Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen 
AFAD, Kızılay’la orada devletin varlığını ifade 
ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız 

bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca’da 
1000’in üzerine, Finike’de 226 Demre’de 7 
haneye eşya desteği verdik.

Zarar gören 1615 araç için 
de sahiplerine maddi yardım 
yaptık. Sel felaketinde zarar 
gören 11755 dekar tarım alanı 
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için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi 
yardım ödemesinde bulunduk.

Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 
milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün 
Kumluca’da çalışmaları göreceğiz. Dere 
yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan 
sıkıntıları son afette gördük. Kumluca’daki selin 
en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen 
pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.

“2.5 MİLYON FİDANI 
TOPRAKLA BULUŞTURDUK”

Antalya’nın doğu tarafındaki ilçeleri de 
yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya 
ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 
427’sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim 
ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. 
Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını 
sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla 
buluşturduk.

“DÜNYANIN EN HIZLI 
MÜDAHALE SİSTEMİNE SAHİP 
ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ”

Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. 
Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer 
alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye 
kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı 
müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.

Antalya Havalimanı’mızı modern hale 
getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha 
büyüterek Antalya’nın turizm gelirini katlayacak 
adım attık. Antalya’nın belediyenin görevi olduğu 
halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de 
hükümet olarak biz yapıyoruz.

Serik bölgesine hizmet verecek atık su 
sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek 
atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. 
Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak 
kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin 
şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 
7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

SEÇİM MESAJI
20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni 

yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na 
hazırlıyoruz. Fazla değil, önümüzde 5 ayımız var. 
5 ayda durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür 
patlatmaya hazır mıyız?

“AK PARTİ’DE GENÇLİK YOK 
DİYORLAR, BİZİM GENÇLİĞİMİZ 
GÜMBÜR GÜMBÜR BU ALANI 
DOLDURMUŞ VAZİYETTE”

Diyorlar ki AK Parti’de gençlik yok. Bizim 
gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş 
vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, 
yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi 
açılışını da yapalım dedik.

Antalya’da şimdiye kadar 72 milyarlık kamu 
yatırımı yaptık. Tarım ve ormanda Antalya’ya 21 
baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 3 gölet 
ve 20 hidroelektrik santrali yaptık.

“TÜRKİYE TEK VİZYONU 
‘YAPTIRMAMAK, ETTİRMEMEK’ 
OLAN BİR MUHALEFETE 
RAĞMEN BUGÜNLERE GELDİ”

Attığımız her adımda, başlattığımız her 
reformda karşımızda sapkın ve ilkel bir yapıyı 
bulduk.

Yaptırmayız, yaptırmayız dediler. Niye diyince 
de bizim işimiz bu diye yanıt verdiler.

Bunlar karşımıza yapamazsınız diye dikildikçe, 
yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla 
yolumuza devam ettik. Türkiye tek vizyonu 
‘yaptırmamak ettirmemek’ olan bir muhalefete 
rağmen bugünlere geldi.

6’LI MASAYA: 
YAPAMAYACAKSINIZ
Seçim arefesindeyiz. Yine bir 
yaptırmayız ittifakı ile karşımızdalar. 
Siyasi dağınıklığın, koalisyon ile 
yıllarını kaybeden Türkiye’ye yine aynı 
düzeni getirmek tek vaatleri. Ama 
yapamayacaksınız!
Bunlar 6 başlı bir yürütme peşinde 
koşuyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya 
çalışıyor, ülkeyi tekrar kendi içine 
kapatmaya çalışıyorlar.
Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye 
çalışıyorlar. Bu defa adı ne biliyor 
musunuz? 6 ‘lı masadaki vesayetin adı: 
siyasi vesayet! Biz Tayfun’u ateşledik, 
menzili 561 KM. Yunanlılar telaşlandı. Bizi 
vuracaklar diyorlar. Bizimle uğraşmayın, 
biz sizle uğraşmayız. Bizim yapacak 
daha çok işimiz var.
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BENİ MAHÇUP ETME
PUTİN İLE ARASINDAKİ KUMLUCA DİYALOĞUNU ANLATTI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya merkezdeki toplu 
açılış töreni sonrası, selzedelere konutlarının, dükkanlarının teslim 
edildiği Kumluca’ya geçti. Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap 
eden Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca sohbetini anlattı. Erdoğan, 
domates ihracatı sorunu yaşandığı dönemde Rusya liderine, “Bizim 

bir Kumluca’mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup 
etme.” dediğini açıkladı.

4.3 MİLYARLIK YATIRIM
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. 

İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara 
ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O 
dere yataklarına izin vermezsek sel olur. Acilen yapılması gereken yatırımların 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile 
arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı, “Putin’e dedim 
ki, bizim bir Kumluca’mız var. Burası domates cenneti 
gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme.” ifadelerini 
kullandı. Erdoğan, domates ihracatında yaşanan 
sorunun bu diyalog sonrası düzeldiğini aktardı.
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BENİ MAHÇUP ETME

MANAVGAT’A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ
 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın 
Afeti Sonrası Köy Konutları 
Anahtar Teslim Töreni’nde önemli 

açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Sorgun bölgesindeki 2 milyon 
800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi 
olarak düzenleyerek Manavgat halkının 
hizmetine sunma kararı aldık.” müjdesini verdi  
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın 
sonrası inşa ettikleri 900 afet köy konutunu 
maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 
yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle hak sahiplerine 
vereceklerini söyledi. Erdoğan, “Toplamda 
300 milyon lirayı bulan bu desteklerin yanında 
hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum 
kuruluşlarımızla 56 milyon liralık bir katkıyla 
vatandaşlarımızın yanında yer almıştık.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde yeni evine kavuşan Rıfat Akça’ya misafir oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Kumluca 
ilçesinde 12 Aralık’ta yaşanan selde zarar gören alanları inceledi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, daha önceden telefonda görüştüğü 
ve ziyaret sözü verdiği sel mağduru Zülfiye Ceylan’ın evine 
uğradı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle 
çok mutlu olduğu söyleyen Zülfiye Ceylan, “Çok sevindim, 
mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum” dedi.

tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, 
mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan 
göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla 
tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

“SİZLERDEN HASSASİYET BEKLİYORUM”
Dere yataklarının önünü kapatmama konusunda sizlerden hassasiyet 

bekliyorum. Sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna 
mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar 
yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz. Biraz önce Kepez’de şehrimize 
yaptığımız eserlerin sevincini beraber yaşadık. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser 
ve hizmetlere kavuşturmakla gurur duyuyoruz. Çok daha büyük azim ve 
kararlılıkla 2023’e girdik. Demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin 
temeli olduğunu söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı 
diyoruz.

“PUTİN’E DEDİM Kİ: BENİ MAHÇUP ETME”
Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk asrını geride bırakırken, evlatlarımız ve 

kendimiz için gururla bakabileceğimiz bir Türkiye bıraktığımıza inanıyorum. 
Verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen aksayan, eksik kalan, düzeltmemiz gereken 
şeyler olabilir. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Siyasi veya sosyal alanda 
farklılıklarımızın hepsini zenginlik olarak kabul ederek ülkemizi zenginleştirmeye, 
güçlendirmeye çalışacağız. Bu millete bu yakışır. Çalışanlarımızdan, 
işverenlerimize herkesi destekleyeceğiz. Putin’e dedim ki, bizim bir Kumluca’mız 
var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme. O ricamı 
kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük.

Zülfiye nineye ziyaret:  
Mutluluğumu anlatamam
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AKILLARINCA 
OPERASYON 
ÇEKİYORLAR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan muhalefete sert tepki:
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Volkswagen 
Arena’da düzenlenen ÜniAK 
FEST Programı’nda önemli 
açıklamalarda bulundu. 
“Son dönemde birileri 
kuşakları harflerle etiketleyip 
bizim gençlerle aramızı 
açmak istiyorlar.” diyerek 
muhalefete tepki gösteren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Kötü kurgulanmış birtakım 
görüntüler, sokak röportajları 
üzerinden kendi akıllarınca 
operasyon çekiyorlar. Gençler 
burada, gençler karşımda 
burada...” ifadelerini kullandı. 
AK Parti’nin gençlerin 
partisi olarak kurulduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Sevgili gençler işte 
buradan bir kez daha meydan 
okuyorum. Gençlerimizle 
aramıza hiç kimse 
giremeyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığınca Volkswagen Arena’da 
düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik 

Festivali’nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye 
Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri 
selamlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren 
Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın emanet edileceği 
gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri 
gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.

“BU GENÇLİK MİLLETİMİZİN 
PARLAYAN YILDIZI...”

Gençlerin, maziden atiye kurulan köprünün 
kilit taşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Çünkü Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki bu 
gençlik, uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. 
Çünkü üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik, 
‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.’ 
şuurundaki gençliktir. Çünkü bu karşımdaki 

gençlik, İstiklal Marşı’mızda tarif edilen gençliktir. 
Bu gençlik, milletimizin parlayan yıldızı, 
yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız 
olan gençliktir. Bu gençlik kendisine zincir 
vurmaya kalkan çılgınları, kükremiş sel gibi aşıp 
geçen ve geçecek olan gençliktir.

Bu gençlik, kalbindeki iman, yüreğindeki 
cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekasıyla 
enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye’nin 
ve milletimizin geleceğini görmek isteyen, 
başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. 
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen 
başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. 
Türkiye Yüzyılı’nın başladığını görmek isteyen 
başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. 
Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme 
imkanı verdiği için hamdediyorum. Rabbime 
önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele 
bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatını 
verdiği için hamdediyorum. Allah birliğimizi, 
beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin.”

“AKILLARINCA OPERASYON 
ÇEKİYORLAR”

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 

AKILLARINCA 
OPERASYON 
ÇEKİYORLAR
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Başkanlığınca Volkswagen Arena’da düzenlenen 
Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde (ÜniAK 
FEST), “İlk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü 
davasına, ülkesine, milletine hizmete adamış 
bir büyüğünüz olarak bugün, burada sizlerle 
birlikteyim.” diyerek gençlere seslendi.

Bir filozofun “Ruhun gençliği ebedidir” sözlerine 
atıfta bulunan Erdoğan, yaşı kaç olursa olsun 
gençlik yıllarının heyecanı, coşkusu, azmi ve 
kararlılığıyla ülkeye ve millete hizmet ettiklerini ve 
etmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Son dönemde 
birileri ısrarla kuşakları, harflerle etiketleyerek 
bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü 
kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları, 
medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca 
operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada.” 
ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ NE YAPACAKLARINI 
BİLEMEZ VAZİYETTE BİR 
O YANA, BİR BU YANA 
SAVRULUP DURUYOR”

Salondaki gençlerin pankartlarındaki “Seni 
görmek AA ile geçmek”, “Üniversiteli AK gençlik”, 
“Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım”, 

“Kalite standartlarımız gereği sadece Reis’e ve 
AK Parti’ye oy veriyoruz”, “Özeniyorlar ama 
çözemiyorlar” yazılarını okuyan Erdoğan, “Güzel. 
Neler bulmuşsunuz, neler... Maşallah. Allah sizleri 
nazardan saklasın.” yorumunda bulundu. Son 
2 yılda gençlerle 34 ayrı programda bir araya 
geldiklerini hatırlatan Erdoğan, bu programlarda 
sohbet ettiklerini, şiir okuduklarını, kah gülüp 
eğlendiklerini, kah hüzünlendiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, 
aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden 
gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında 
kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz 
yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle 
Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı 
görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. 
Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi ne 
yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu 
yana savrulup duruyor.”

“BU İŞ MEDYA 
AJANSLARINDAN DEVŞİRİLEN 
OYUNCULARLA OLMAZ”

Gördüğü bir pankart üzerine salondaki İzmirli 

“AK PARTİ’NİN GENEL ÜYE 
SAYISI 11 MİLYON 241 BİN”
AK Parti Gençlik Kollarının, son 2 
senede 423 bin yeni ve toplamda 
1 milyonu geçen genç üye ile AK 
Parti’nin farkını ve gücünü ispatladığını 
belirten Erdoğan, şunları söyledi:
 “Gençler, bunu çok iyi bilmeniz 
lazım. AK Parti’nin genel üye sayısı 
da Yargıtaydaki kayıtlara göre 11 
milyon 241 binle diğer tüm partileri 
üst üste koyup, üçle çarpsanız bile 
yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. 
Dün AK Parti saflarında ülkeye ve 
millete hizmet bayrağını taşıyan 
gençlerimizle bugün milletvekili, 
bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil 
toplum temsilcisi, girişimci, üretici 
olarak hayatın farklı alanlarında yol 
yürümeyi sürdürüyoruz.
Üniversite sıralarında AK Parti 
bayrağını temsil eden gençliğin yarın 
da aynı görevleri üstleneceklerini 
belirten Erdoğan, “Ortaokuldan, 
liseden gelen gençlerimiz de 
sizlerden bu nöbeti alarak yollarına 
devam edecektir. Sevgili gençler; 
İşte buradan Volkswagen Arena’dan 
bir kez daha meydan okuyorum. 
Gençlerimizle aramıza bugüne kadar 
kimseyi sokmadık. Bundan sonra da 
hiç kimsenin aramıza girmesine izin 
vermeyeceğiz. AK Parti, gençlerin 
partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. 
Bundan sonra da aynı şekilde yoluna 
devam edecektir.” diye konuştu.
Necip Fazıl Kısakürek’in, “Mehmed’im, 
sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de 
sevinin, eve dönsek de. Sanma bu 
tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet 
bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, 
gün batmış, ebed bizimdir.” dizelerini 
okuyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:
“Bir ömür boyunca yarının bizim 
olacağı hayaliyle yürüttüğümüz 
mücadelemizin sonunda hamdolsun 
işte bugün burada Asım’ın, dirilişin, 
Türkiye Yüzyılı’nın nesli, sizlerle 
birlikteyiz. Yıllardır gençlerimizin 
enerjisini sömürerek kendi köhne 
düzenlerini sürdürenler, heveslerini 
kursaklarında bıraktığımız için 
bize kızgınlar, bize düşmanlar. 
Gençlerimizin her sorununu 
çözdüğümüz, her talebini 
karşıladığımız, her hayalini gerçeğe 
dönüştürdüğümüz için istismar 
alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı, 
bizim şeref payemizdir.”
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öğrencilere seslenen Erdoğan, “İzmir, ben de sizin 
yanınızdayım 2024’te. Önce 2023. İyi hazırlanalım 
ve İzmir aradıklarını bulsun. Bunların anlamadıkları 
şu, bu iş öyle planla, projeyle, senaryoyla, medya 
ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu 
iş yürek işidir, kalp işidir, aşk işi, sevgi işidir. Biz 
gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz de bizi seviyor. 
İşte tablo burada.” dedi.

Hayatının her safhasında olduğu gibi 
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de 
daima gençlere hizmet için çalışıp çabaladıklarını, 
mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, gençlerin 
de enerjileriyle, coşkularıyla, dinamizmleriyle hep 
kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Kendisine tezahüratta bulunan gençlere, “Ben 

de aşığım size” diyerek yanıt veren Erdoğan, 
“Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, 
fakülte binalarında, okul bahçelerinde, 
kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde 
göğsünüzü gere gere, AK gençliğin sesini 
duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde 
yetiştirirken fikri, sosyal, sportif her faaliyette 
AK gençlik adına en önde yer alın. Üniversite 
topluluklarında, öğrenci kulüplerinde, her türlü 
organizasyonda AK gençliğin, ülke ve millet adına 
hayırlı işler yapma iradesini ortaya koyun. AK Parti 
dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden 
en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.” diye 
konuştu.

“YILLARCA BU ÜLKENİN 
ÖZ EVLATLARI, KENDİ 
ÜLKELERİNDE PARYA 
MUAMELESİ GÖRDÜ”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, zaman 
zaman salondaki gençlerin attığı 
sloganlara karşılık verdiği konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir 
kısmı okul kapılarından geri çevrildi. 
Katsayı adaletsizliği ile mağdur edildi. 
Başörtüsü yasağı ile zulme maruz 
kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları 
yeterli sayıda üniversite kontenjanı 
olmadığı için yükseköğretim 
imkanından mahrum kaldı. Gençler 
size bir şey hatırlatacağım. Biz 
üniversiteye gireceğimiz zaman 
üniversiteye lise mezunlarından kaç 
kişi alıyorlardı biliyor musunuz? 10’da 
1. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. 
Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin 
hepsine kapılar açık. Bunları biz 
gerçekleştirdik.
Gençlerin önünü biz açtık biz. Yıllarca 
bu ülkenin evlatları yükseköğretim 
harçlarını ödeyebilmek için sıkıntı 
yaşadı, üniversite eğitimini sürdürecek 
maddi imkan, barınacak yurt 
bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek 
zorunda kaldı. Yıllarca bu ülkenin 
evlatları terör örgütlerinin pençesine 
itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme 
sürüklendi. Yıllarca bu ülkenin evlatları 
bir avuç seçkin ve mütegallibe 
tarafından parsellenen, kamu ve 
özel sektör imkanlarının dışında 
tutuldu. Yıllarca bu ülkenin evlatları 
özgürlüklerini, haklarını, taleplerini dile 
getirmekten bile adeta men edildi. 
Yıllarca bu ülkenin öz evlatları, kendi 
ülkelerinde garip, kendi ülkelerinde 
parya muamelesi gördü.”
Ülkenin her meselesi gibi gençlerin 
tüm bu sıkıntılarını teker teker çözüme 
kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, 
“Özellikle mesleki eğitime vurulan en 
büyük darbe katsayı adaletsizliğiydi. 
Buna son verdik. Kızlarımıza 
uygulanan haksızlığının ötesinde bir 
hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü 
yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize 
güvenin bir nişanesi olarak seçilme 
hakkını önce 30’dan 25’e sonra 18’e 
indirdik.” değerlendirmesini yaptı.
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“GENÇLERLE 
ARAMIZA KİMSE 
GİREMEZ”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızca Üniversiteli 
AK Gençlik Festivali düzenlendi. Volkswogen Arena’da 
gerçekleştirilen ÜNİAK FEST’e 81 ilden binlerce üniversite 
öğrencisi katıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ile buluşan gençler, “Tercihimiz AK PARTİ” mesajını 
verirken, Genel Başkanımız Erdoğan da “Gençlerle 
aramıza kimsenin girmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. 
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere 
değil, gelsin AK Gençlik’e baksın’’ ifadelerini kullandı.
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81 ilden üniversiteliler İstanbul’daki 
Volkswagen Arena’da buluştu. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, salona girerken gençler cep 

telefonu ışıkları ve fosforlu çubuklarla görsel şölen 
oluşturdu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuşması için 
kürsüye geldiğinde Sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak 
Arıcı, platforma çıkarak, “Şarttır” şarkısını söyledi. 
Bu sırada tribünde, üzerinde Cumhurbaşkanımızın 
fotoğrafının bulunduğu “Erdoğan Şarttır” yazılı 
afiş açıldı.

Salonu dolduran gençler “Recep Tayyip 
Erdoğan” sloganı atarak, Samanyolu şarkısını 
söyledi. Cumhurbaşkanımız da Türkiye Yüzyılı 
şarkısından bir mısra seslendirdi. Ardından 
Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri selamlayan 
Erdoğan, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu 
vurguladı.

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren 
Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın emanet edileceği 
gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri 
gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE VE GELECEĞİMİZİ 
GÖRMEK İSTEYENLER AK 
GENÇLİĞE BAKSIN”

Gençlerin, maziden atiye kurulan köprünün 
kilit taşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen 
başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. 
Türkiye Yüzyılı’nın başladığını görmek isteyen 
başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. 
AK Parti dün olduğu gibi, bugün de yarın da 

gençlerimizden en çok oy alan parti olmayı 
sürdürecektir. Birileri sosyal medya mecralarında 
kendilerini gaza getirirken, bizler gençlerimizle 
yüz yüze, gönül gönüle ‘Türkiye Yüzyılı’na 
yürüyoruz. Gençlerle aramıza kimsenin girmesine 
izin vermedik vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

GENÇLERDEN 
CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A NET MESAJ

Salondaki gençler “Seni görmek AA ile 
geçmek”, “Üniversiteli AK Gençlik”, “Seni 
sorsunlar benden bir tek ben anlarım”, “Kalite 
standartlarımız gereği sadece Reis’e ve AK 
Parti’ye oy veriyoruz”, “Özeniyorlar ama 
çözemiyorlar”, “1453’te İstanbul Surlarına, 2023’te 
TürkiyeYüzyılı’na” yazılı pankartlarla görsel 
şölen yaptı. Gençlerin hazırladığı pankartları  
okuyan Erdoğan, “Güzel. Neler bulmuşsunuz, 
neler... Maşallah. Allah sizleri nazardan saklasın.” 
yorumunda bulundu.

Programda, Sinan Akçıl, Sakiler, Tuğba Yurt, 
Irmak Arıcı, Erdem Kınay, en güzel eserlerini 
seslendirerek coşkuyu artırdı. Sanatçı Cengiz 
Kurtoğlu da Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
konuşmasını tamamladığında platforma çıkarak, 
“Duyanlara Duymayanlara” şarkısını söyledi. 
Erdoğan, Kurtoğlu’nu alkışlayarak şarkısının bir 
bölümüne eşlik etti.

Program sonunda öğrenciler, 2002’den 
bu yıla kadar hizmete açılan üniversitelerin 
logolarının ve kuruluş yıllarının yer aldığı tabloyu 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
hediye etti.



 www.akpartiistanbul.com                 

 
AK GENÇLİK 42

Zeytinburnu’nda ilk defa oy kulanacak genç kardeşlerimizle bir araya gelen 
Milletvekilimiz Mustafa Demir, değerli bilgi ve tecrübelerini aktardı. Bol 
sohbet ve istifadeli geçen buluşmada Demir, “Teknofest gençliği geleceğe 
umutla bakıyor. Gençler diyor ki; 2023’te ilk oyum AK Parti’ye, ilk oyum 

Recep Tayyip Erdoğan’a” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Gençlik Kolları Teşkilatımız 
da İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye programı düzenledi. Programa, ilk kez 
oy kullanacak gençler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa Kadak, İlçe 
Başkanımız Mustafa Günaydın ve İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Ömer 
Tüncel’in katıldığı buluşmada; gençler sorularına yanıt buldu.  

“TEKNOFEST 
KUŞAĞI 

GELECEĞE 
UMUTLA 

BAKIYOR”
Milletvekillerimiz Mustafa Demir 
ve Rümeysa Kadak, Zeytinburnu 

ve Beylikdüzü Gençlik Kollarımızın 
düzenlediği Gençlik Buluşması 

programlarında, ilk kez oy kullancak 
genç kardeşlerimizle bir araya geldi.
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İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 
Esenyurt’taki AK Noktamızda 
teşkilatımızla İlçe Gençlik Kolları 
teşkilatımızla birlikte üye çalışması 
gerçekleştirdi. Üsküdar ve 
Bahçelievler Gençlik Kollarımız da 
hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gençler, İstanbul’da sahanın nabzını tutuyor… 
Bu kapsamda İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, Esenyurt’ta üye 
çalışmalarına katılarak vatandaşlarımızın talep ve 

önerilerini dinledi. 
Başkanımız Çekerek, “Biz gençler olarak, 

İstanbulumuzda sahanın nabzını tutup; çalınmadık kapı, 
girilmedik sokak bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarımız da İlçe Gençlik 

Kolları Başkanımız İbrahim Hakkı Gündoğan ile birlikte 
seçmen taraması gerçekleştirdi. Sokak sokak, hane 
hane ziyaretlerde bulunan teşkilatımız, vatandaşlarımıza 
hediyelerini teslim edip, talep ve önerilerini dinledi. 

Bahçelievler Gençlik Kollarımız hane ziyareti 
gerçekleştirdi.

Bahçelievlerli gençler bir günde 2000 evi ziyaret ederek 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı iletti.

ÇALINMADIK KAPI, 
GİRİLMEDİK SOKAK 
BIRAKMIYORUZ
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PENDİK’TEN 
ANKARA’YA  
GENÇLİK 
ZİYARETİ

Pendik 
Gençlik Kolları 
teşkilatımız, 
İstanbul 
Milletvekilimiz 
Osman Boyraz’ın 
davetiyle başkent 
Ankara’yı ziyaret 
etti.
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TBMM’de unutulmaz bir 
gün geçiren teşkilatımız, 
Grup Toplantısı’na 
katılım sağlayarak 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama 
ve müjdelerini dinleme ve 
Cumhurbaşkanımızla yüz yüze 
görüşme fırsatı buldu.

Bakanlarımız ve Milletvekillerimizle sohbet edip, tecrübelerini dinleyen 
gençler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akabinde AK Parti Genel Merkezimizde ağırlanan teşkilatımız, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Hamza Dağ ve Gençlik Kolları 
Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan ile sohbet etti. 

Gazi Meclisimizde birbirinden güzel anılar biriktiren gençlerimiz; unutulmaz 
ve hatıralardan silinmeyecek bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Görevleri başında milletimiz için yeni kararlar alırken gençlerin ülkemizin 
geleceğinin şekillendirilişine tanıklık etmesine ve onlarla gençliğe verilen 
önemin görülmesini sağlayan bu ziyaret, teşkilatımızı motive etti. 

YENİ SEÇMENE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
18 yaşına giren gençlerin 
yanında olmaya devam ediyoruz. 
Beylikdüzü Gençlik Kollarımız, 
“Sensiz Olmaz” dediği gençlere 
doğum günü sürprizi yaptı.

Beylikdüzü Gençlik Kolları teşkilatımız, 
Beylikdüzü’nde ilk defa oy kullanacak 
kardeşlerimizin evine giderek, pasta eşliğinde 
doğum günlerini kutladı.

Gençlere sürpriz doğum günü kutlaması yapan 
teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek’in 
selamlarını iletti.
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İl Kadın Kolları Başkanımız ve yardımcılarıyla birlikte partimizin Grup Toplantısına 
katılım sağladık. Program çıkışında Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanı bulduk. İl 
Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan ekibiyle birlikte İstanbul Milletvekilimiz 
Mihrimah Belma Satır’ın misafiri olarak katılım sağladı. Grup toplantısı sonrasında 

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızı ziyaret ettik. Makamında bizleri ağırlayan Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir’e İstanbul’daki çalışmalarımız hakkında bilgi 
verildi. İl Kadın Kolları Başkanımız İlhan, Kadın Kolları Genel Başkanımıza ve grup ziyaretinde 
bizi yalnız bırakmayan kadın İstanbul milletvekillerimize tek tek teşekkürlerini iletti. 

Haziran 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında sayı ve 
oran olarak en fazla üye kaydı yapan İl Kadın Kolları 
Başkanları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızda 
ağırlandı. Genel merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe 

Keşir ve Cumhurbaşkanımızla birlikte istişarelerde bulunuldu. 
İstanbul Kadın Kolları olarak biz de bu illerden birisi olmanın 
gururunu yaşadık. Toplantı sonrasında İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan teşekkürlerini iletti.

EN ÇOK ÜYE YAPAN İL KADIN KOLLARI 
BAŞKANLARI ARASINDA YERİMİZİ ALDIK

PARTİMİZİN GRUP 
TOPLANTISINA KATILDIK
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Bahçelievler Kadın Kolları Başkanımız Şeyma Aktaa 
ve Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır genç 
kızlarımızla bir araya geldi. Enerji dolu pozitif bakış 
açısıyla gençlerimize örnek teşkil eden, fiziki engeli 

bulunan yönetim kurulu üyemiz Yeşim Eruçan’ın ev sahipliğinde 

Kızlarımızın gönüllerine dokunduk. Belediye Başkanımız Dr. 
Hakan Bahadır’ın katılımıyla gençlerimizin heyecanı daha 
da arttı. Kızlarımız Başkanımızdan istek ve beklentilerini dile 
getirdiler. Programda siyasi çalışmalarımız ve gençlere yapılan 
hizmet ve destekler hakkında bilgiler verildi.

GENÇ KIZLARIMIZLA BULUŞTUK

İl Kadın Kolları Başkanımız, Yönetimi ve 
İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız hep birlikte 
İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram’ın 
hayatını konu alan “Buğday Tanesi” adlı filmi 
İl Başkanlığımızda izledik. 

Ya dünyamı değiştirecektim ya da mücadele 
edecektim diyen Bayram, film hakkında ve 
yaşadığı zorlukları anlatırken yere düştüğünde 
değil, vazgeçtiğinde kaybedersin diyerek yaşadığı 

zorlu süreçler hakkında etkili mesajlar verdi. Film gelirlerinin 
soysal projelere harcanacağı bilgisini ileten vekilimiz bu 
organizasyon için teşekkürlerini iletti.

“BUĞDAY TANESİ”Nİ KADIN 
KOLLARIMIZLA BİRLİKTE İZLEDİK
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SAHA VE ÜYE 
ÇALIŞMALARIMIZA 

DEVAM EDİYORUZ
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İl Kadın Kolları olarak her 
hafta, belirlenen günlerde 
eş zamanlı başlattığımız 
saha çalışmalarımız devam 

ediyor. Birlik, irade, zafer inancıyla 
sokak sokak, cadde cadde tüm 
İstanbul’umuzda vatandaşlarımız ile 
buluşuyor gönül kapılarını çalıyoruz. 
AK Noktalarda Cumhurbaşkanımızın 
selamını ileterek partimize yeni 
üyeler katmaya devam ediyor, esnaf 
ziyaretleri gerçekleştirerek Büyük 
ve Güçlü Türkiye hedefiyle zaman, 
mekân ayırt etmeksizin gece gündüz 
demeden sahada çalışmalarımıza 
devam ediyor üye yapma 
kampanyamızı sürdürüyoruz. Tüm 
ilçelerimizle yönetimlerimizle Kadın 
Kolları olarak sahadayız ve hazırız. 
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Beylikdüzü İlçemiz de Başkanımız Burcu 
Hatun Şahinci öncülüğünde, İlçe Başkanımız 
Mustafa Günaydın, Meclis üyelerimiz Mustafa 
Erdoğdu ve Ayşe Kubat ve İl Yönetim 
Sorumlumuz Birgül Sarı eşliğinde yönetim 

kurulu üyelerimizle birlikte İlçemizde bulunan Erzurum ve 
Erzincanlı hemşerilerimizle bir araya geldi.

Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanımız Saliha Karadayı 
Deniz öncülüğünde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Biriminin 
organize ettiği kahvaltı programı ile Nevşehir, Niğde ve 
Aksaray’lı hemşerilerimizi ilce binamızda ağırladık. 2023 
için istişarelerde bulunup yeni üyeler yaptık. Programa İlçe 
Başkanımız Recep Şencan, İl Koordinatörü Özlem Erol, 
Esenyurt İlçe Başkanımız Harun Özer, MHP Sultangazi İlçe 
Başkanı Yusuf Özel ve önceki dönem AK Parti Meclis Üyesi 
Yücel Yıldızhan katıldı.

Beylikdüzü İlçemizde Çevre 
ve Şehircilik Birim Başkanımız 
Zeynep Saçkıran koordinesinde 
gerçekleştirdiğimiz ‘Sıfır Atık 

‘ projesi kapsamında organize ettiğimiz 
etkinliğimize İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
öncülüğünde, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Mahalle Başkanlarımız ve Yönetimleri ile 
birlikte katılım sağladı.

Program kapsamında bilinçlendirmenin 
erken yaşta başladığı gerçeğiyle hareket 
ederek ilçe binasında 3-10 yaş arası 

çocuklarımızla bir araya gelerek eğlenceli 
vakit geçirmenin yanı sıra minik eller 
sayesinde çok güzel çalışmalar yaptık.

MİNİKLERLE 
SIFIR ATIK 
PROJESİ

MEMLEKET BULUŞMALARI 
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Çekmeköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde En İyi 
Narkotik Polis ‘ANNE’ sloganı ile bilinçlendirme amacıyla yapılan 
programımızda Polis memurumuzun sunumuyla bağımlılık 
seminerimiz gerçekleştirildi.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerimizde ise Sosyal 

Politikalar Birim Başkanlığımızın organize etmiş olduğu İlk Yardım Eğitimini 
teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdik. Eğitim hayat kurtarır.

İLÇE EĞİTİMLERİMİZ 
Verem Savaş 
haftasına özel 
Sosyal Politikalar 
Birimimiz tarafından 

düzenlenen program 
kapsamında Sarıyer İlçe 
Sağlık Müdürlüğü’müzden 
gelen hekimimiz Eren Bakırcı 
ile Hemşire Kübra Hanım 
Yönetim Kurulu üyelerimize 
seminer gerçekleştirdi. Genel 
bilgilendirme yapıldı.

EN İYİ NARKOTİK 
POLİS “ANNE”
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