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OSMAN NURİ  KABAKTEPE
A K  P A R T İ  İ S T A N B U L  İ L  B A Ş K A N I

İŞTE ARAMIZDAKİ EN BÜYÜK FARK
Siyasette zor olduğu kadar anlamlı 
ve değerli de olan; bir siyasi 
partinin ekonomiden dış politikaya, 
sağlıktan eğitime, demokrasi 

ve özgürlüklerden ülkenin güvenlik ve 
bağımsızlığına kadar her alanda “tutarlı ve 
birbirini tamamlayan” bir çizgisinin olmasıdır.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde kurulan AK Parti’nin, siyasetimize 
getirdiği en büyük nitelik de bu olmuştur.

Siyaseti millete dayandırmayı ilk hareket 
noktası edinen partimiz, bunu sağlamak için 
“kayıt dışı” ya da “merdiven altı siyaset” 
diyeceğimiz vesayetçi unsurlarla amansız 
bir mücadeleye girmiş ve yine milletin büyük 
desteğiyle bunu başarmıştır.

Aynı şekilde siyaseti; kayıkçı kavgasını 
andıran, vaat üretip çözüm üretemeyen ve 
demagojik tartışmalardan ibaret kılan eski 
anlayışlara asla prim vermeyip “yapmayacağını 
söylemeyen söylediğini de mutlaka yapan” bir 
ahlaki ve ilkesel zeminde yürütmüştür.

Bunun sonucunda da belli bir plan ve 
program dahilinde ve adım adım Türkiye’yi 
eskinin yoksulluk, yoksunluk, dış politikada 
etkisizlik ve terör dolu karanlığından alıp 
bugünlerin her anlamda bambaşka bir kulvara 
girmiş Türkiyesine dönüştürmüştür.

Bir zamanlar “hayal” olarak bilinen birçok 
şey gerçekleşmiş, bir zamanlar “kader” 
olarak bilinen birçok olumsuzluk da tarihin 
çöplüğüne atılmıştır.

Tüm bunlara şahit olan milletimiz de AK 
Parti’yi girdiği her seçimde yeni bir zaferle 
onurlandırmıştır.

Siyasette sahip olduğu ve siyasetimize 
kazandırdığı bu belirgin özelliklerinden 
dolayıdır ki;

AK Parti’yi anlamak da anlatmak da 
kolaydır!

Zira her zaman belli bir tutarlılık ve 
ilkesellik içinde olmayı benimsemiş AK 
Parti’nin bu zamana kadar neyi nasıl yaptığı ve 

bundan sonra neyi nasıl yapacağı da bellidir.
Oysa bir de AK Parti karşısında sadece 

bir nefret ve karşıtlık temelinde hizalananlara 
bakın.

Tutarlılık diye bir dertleri yok.
Akli ve ilkesel davranmak diye bir dertleri 

yok.
Böyle olunca tutarsızlığın, ilkesizliğin ve 

sistemsizliğin sağladığı kolaycı ve yapay bir 
konfor içinde, sabah akşam boş boş konuşup 
duruyorlar.

Örneğin, ülkeyi nasıl yöneteceklerini 
kendileri de bilmiyorlar.

Kimisi Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminde parlamenter görünümlü bir 
yönetimden söz ediyor, kimisi tüm genel 
başkanların eşit yetkide olduğu bir yapıdan.

Tüm bunların mevcut sistemde nasıl 
mümkün olacağını sorsanız, ona da 
verecekleri bir cevap yok.

Mesela, bugün AK Parti’nin ekonomide, 
dış politikada, Akdeniz meselesinde, enerjide, 
sağlıkta, küresel krizlerde vs ne düşündüğünü 

herkes biliyor, nasıl adımlar attığını da.
Ama mesela CHP’nin veya yuvarlak 

masadaki diğerlerinin dış politikası nedir?  
Ekonomiye bakışları nedir? Terörle mücadele 
politikası nedir?  Türki devletlere veya İslam 
dünyasına bakışı nedir? Enerji politikaları nedir?

Bunları tarif edebilir misiniz? Hatta 
kendileri tarif edebilirler mi?

Daha da vahimi, bir tutarlılık kaygıları 
olmadığından bu konularda zaman zaman 
söyledikleri sözleri de “konular arası insicam 
açısından” bir yere oturtamazsınız.

Mesela siyasi açıdan söylediklerini 
ekonomiye dair söyledikleriyle 
ilişkilendiremezsiniz. Dış politikaya dair 
söylediklerini terörle mücadele ve güvenlik 
konularında söyledikleriyle uyumlu hale 
getiremezsiniz.

Baştan sona tutarsızlık, o anı kurtarma, 
içinde Türkiye olmayan ve Erdoğan nefretinden 
ibaret ve birbirlerine karşı hesaplarla dolu rast 
gele söylemlerle rahat ve konforlu bir siyasetin 
dehlizlerinde, bir aday bile ortaya çıkaramadan 
buluşup buluşup dağılıyorlar.

Türkiye asla böyle bir muhalefeti hak 
etmiyor ama bu muhalefet Türkiye’yi 
yönetmeyi hak ettiği vehmiyle kötü bir siyaset 
oyunu oynamayı sürdürüyor.

Ne diyelim;
İyi ki AK Parti var!
İyi ki tutarlı, kararlı ve ilkeli duruşuyla 

Türkiye’nin talihini değiştirip ufkunu açan 
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var!

Ve de;
Türkiye’nin, bu zihin konforlu iş bilmez 

bileşenler eliyle kötü ve tehlikeli bir maceraya 
değil, bu zamana kadar yapılanların çok 
daha üstünde hedeflerle buluşacağı “Türkiye 
yüzyılına” ihtiyacı var.

Onun için de milletimiz, tıpkı lideri gibi 
kararlı ve inançlı bir duruşla sandığı bekliyor!

     
Her zaman belli bir tutarlılık ve 
ilkesellik içinde AK Parti’nin bu 
zamana kadar neyi nasıl yaptığı 

ve bundan sonra neyi nasıl 
yapacağı da bellidir. Oysa yuvarlak 
masacılar, tutarsızlığın, ilkesizliğin 
ve sistemsizliğin sağladığı yapay 

bir konfor içinde boş boş konuşup 
duruyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını 
kendileri de bilmiyor. Ne diyelim; iyi 
ki AK Parti var! İyi ki liderimiz Recep 

Tayyip Erdoğan var! Milletimiz bu 
inançla sandığı bekliyor! 

BAŞKAN’DAN 02
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İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevini 
devralan Sertel Selim ve yönetimine tebrik 
ziyaretinde bulundu.

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye 
İl Başkan Yardımcılarımız da eşlik etti. 
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevini 
devralan Sertel Selim’i tebrik etti. Yeni 

görevi dolayısıyla tebrik edip yönetim kurulu ve 
teşkilatıyla birlikte hayırlı çalışmalar temennilerini 
paylaştı.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı yolunda 
hep birlikte çalışacağımızı vurgulayan İl 
Başkanımız Kabaktepe, nazik ev sahipliklerinden 
dolayı teşekkür etti.

MHP İSTANBUL 
İL BAŞKANINI 
ZİYARET ETTİK



 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 04

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, “İrade 
Sende Sandık Güvende” programına ilişkin basın 
toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenlenen 
programda basın mensuplarını bilgilendiren İl 

Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe gündeme ilişkin soruları 
da yanıtladı.

3 MİLYON 936 BİN SEÇMENİMİZİ  
ZİYARET ETTİK

Bundan önceki çalışmalarda odak noktanın İstanbul’da 
4,5 milyon haneyi ziyaret etmek olduğunu anımsatan 
Kabaktepe, “Hedefimiz, İstanbul’daki 11 milyona yakın 
seçmeni, 2 milyonun üzerindeki üyemizi ziyaret etmekti. 
Bugün itibarıyla başlattığımız bu çalışmalarda 1 milyon 
628 bin hanemizi ziyaret etmiş olduk. 3 milyon 936 bin 
seçmenimizin ziyaretini de tamamlamış olduk.” diye 
konuştu.

İl Başkanımız Kabaktepe, “İrade Sende Sandık Güvende” 

İRADE SENDE 
SANDIK GÜVENDE

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, “İrade Sende 
Sandık Güvende” sloganıyla yeni bir program 

başlattı. Bu kapsamda İstanbul genelinde kurulacak 
sandıklarda görev yapacak sandık görevlileriyle 

bir araya gelineceğini belirten Kabaktepe, “Bunlar 
çok büyük kalabalıklar şeklinde organize edilecek 
toplantılar değil. Sandıktaki seçmen yoğunluğuna 

göre 50-100 kişi arasında seçmenimizle İstanbul’daki 
üyelerimiz ve vatandaşlarımızla oturduğumuz, 

konuştuğumuz, İstanbul’umuza, Türkiye’mize dair 
yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı değerlendirdiğimiz 

toplantılar olacak.” dedi.
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İRADE SENDE 
SANDIK GÜVENDE

sloganıyla İstanbul’daki sandıkları baz alarak, 
sandık esaslı bir çalışmayı başlatacaklarını 
dile getirerek, 39 ilçede ve 180 noktada, 
bakan, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, 
milletvekilleri, belediye başkanlarının oy 
kullandıkları sandıklarda, partinin üyeleri 
ve seçmenlerle buluşmayı hedeflediklerini 
anlattı.

Çalışma sonucunda İstanbul’daki tüm 
sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen 
ve üyelerle bir araya gelmiş olacaklarını 
belirten Kabaktepe, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bunlar böyle çok büyük kalabalıklar 
şeklinde organize edilecek toplantılar 
değil. Sandıktaki seçmen yoğunluğuna 
göre 50-100 kişi arasında seçmenimizle 
İstanbul’daki üyelerimiz ve vatandaşlarımızla 
oturduğumuz, konuştuğumuz, 
değerlendirdiğimiz, İstanbul’umuza, 
Türkiye’mize dair hem yaptıklarımızı hem 
yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz 
karşılıklı diyalog içerisinde gerçekleşen 
toplantılar olacak. Şunu biliyoruz, şunu her 
zaman görüyoruz. Siyasetin ve demokrasinin 
en temel argümanı halkımızın ve milletimizin 
yönetişim ve iletişim noktasında siyasal 
aktörlerle en sıkı bağı nasıl oluşturabilecekleri 
sorusuna ürettikleri cevap, bu bağı 
belirleyen en temel unsurlardan birisi. AK 
Parti olarak bu bağı en güzel şekilde kuran 
parti olarak bundan sonra da inşallah bu 
bağı güçlendirerek çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”

ANKETLERDE  
OYUMUZ YÜZDE 52

İl Başkanımız Kabaktepe, İstanbul’un 
teşkilatının seçim hazırlıkları, anketler 
konusunda yöneltilen soru üzerine, şunları 
söyledi:

“Genel başkan yardımcımız dün açıkladılar, 
Cumhurbaşkanımızın anketlerdeki oyunun 
yüzde 52 olduğunu. AK Parti’nin oyunun 

yüzde 44’lere doğru çıktığını, araştırmalardan 
sorumlu genel başkan yardımcımız açıkladı. 
Biz hem kendi araştırmalarımızı yapıyoruz 
hem de yapılan araştırmaları gözlemliyoruz. 
AK Parti’nin oyunu yüzde 30’un altında 
gösteren şirketler de dahil olmak üzere 
kimisi 3 puan, kimisi 6 puan, kimisi 9 
puan AK Parti’nin son aylarda oylarının 
yükseldiğini söylüyor. Televizyonlarda 
söyleniyor. Dolayısıyla seçimi kazanacak 
bir sonucumuzun olduğunu genel başkan 
yardımcımız ifade etmiş oldu. En büyük 
anketi de mayıs veya haziran ayında 
yapacağız.”

Kabaktepe, en iyi anketi halkın yapacağını 
belirterek, “Halkımız, 16. seçimde de Recep 
Tayyip Erdoğan’ı yine yeniden Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkanı olarak seçecek.” 
dedi.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin 
İsveç’in başkenti Stokholm’daki 
provokasyonları hakkında değerlendirmeleri 
sorulan Kabaktepe, şunları kaydetti:

“Burada çifte standart uygulamalarının en 
bariz örneklerinden birisi. ‘Teröriste karşıyım 
ama bana dokunursa. Size dokunursa teröristi 
beslerim.’ anlayışının örneğini görüyoruz. AK 
Parti olarak ‘PKK/YPG, DEAŞ, DHKP/C terör 
örgütüdür.’ diyoruz. Ne İslam’a ne sosyal 
demokratlara ne Kürtlere ne de Araplara bu 
vasfın yakıştırılmasının karşısında duruyoruz. 
Diğer tarafa döndüğümüzde Avrupa 
ülkelerinin bir kısmı bizim bu terör örgütleriyle 
yaptığımız mücadeleyi desteklemediği gibi 
sanki terör örgütü değillermiş gibi onlarla 
ilişkilerini düzenlediklerini görüyoruz. 
Örgütlenmelerden, finans kaynağı 
sağlamalarından, Türkiye’ye karşı silah 
kullanmış, asker ve sivillerin şehit olmasında 
neden olanları ülkelerinde barındırmaya 
kadar çok geniş bir yelpazede desteklerini 
görüyoruz.”

Kabaktepe, Millet İttifakı’nın aday seçimi, 
ittifakın vadettiği cumhurbaşkanı profili 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

İSTANBUL TEŞKİLATININ 
SAHA ÇALIŞMALARI
AK Parti İstanbul teşkilatı “İstanbul’un 
Sözü: Birlik İrade Zafer” kampanyası 
sürecinde 3 milyon 936 bin 287 
seçmene ulaşırken, 6 milyon 893 bin 
938 seçmen ziyareti planladı.
Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 
milyon 628 bin ziyaret yapan teşkilat 
mensupları, 2 milyon 966 bin 502 
seçmen hane ziyaretini kapsayacak 
planlamayı tamamladı.
926 bin 527 parti üyesi ziyaret edilirken, 
1 milyon 70 bin 570 ziyaret planlaması 
yapıldı. Üye hane ziyaretleri kapsamında 
da 631 bin 254 ziyaret tamamlandı. Bu 
kapsamda 753 bin 3 ziyaret planlandı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin 
“İrade Sende Sandık Güvende” sloganıyla duyurduğu sandık 
buluşmaları tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başladı. İstanbul’da 
oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığı kapsayan ve 180 noktada 

gerçekleştirilecek toplantıların ilk etabı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe tarafından yapıldı.

Kabaktepe, gün boyu devam eden ziyaretlerinde Beykoz, Güngören, 
Beyoğlu ve Başakşehir ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri, il 
yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ilçe ziyaretlerinde ilçe ve 
belediye başkanları da hazır bulundu.

“2023 MİLAT OLACAK”
AK Parti İstanbul teşkilatının “İstanbul’un Sözü: Birlik İrade Zafer” 

kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaştığını belirten 
Kabaktepe, bugüne kadar seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 
milyon 628 bin, üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret 
yaptıklarını aktardı.

Kabaktepe, İstanbul teşkilatlarının yaptığı saha çalışmasına ilişkin, “Bir 
ekibin bütün gayreti; liderin ortaya koyduğu idrak ve ufuk çizgisi kadardır. 
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AK PARTİ İSTANBUL’DAN  
SANDIK SEFERBERLİĞİ

“İrade Sende Sandık Güvende” programıyla 
sandık esaslı bir saha çalışması planlayan 

AK Parti İstanbul Teşkilatı, 39 ilçedeki tüm 
sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen 

ve üyelerle bir araya geliyor. Türkiye Yüzyılı 
ahdiyle temmuz ayından bu yana aralıksız 

olarak sahada olduklarını vurgulayan 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 

Kabaktepe, “İstanbul için çalınmadık 
kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri 
kazanmaya azmeden sevdamız, büyük 

Türkiye sevdasıdır. Bu heyecan ve azim, 
seçim zaferinin müjdesidir” dedi.
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Bizler bu bilinçle, liderimizden aldığımız 
emir doğrultusunda durmadan, yorulmadan 
her geçen gün daha fazla çalışmaya devam 
edeceğiz. 2023 seçimi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu 
ile bu büyük eserleri daha ileriye taşıyacağımız; 
solmuş olanları oldurup, yeni fidanları, çiçekleri 
ekeceğimiz bir milat olacaktır.” dedi.

“BU İNANÇ VE KARARLILIK 
SEÇİM ZAFERİNİN 
MÜJDESİDİR”

İl Başkanı Kabaktepe, 20 yılda Türkiye’nin 
asırlık kayıplarını telafi edecek kazanımlar 
hayata geçirildiğine değinerek AK Parti 
teşkilatlarının Türkiye Yüzyılı ahdiyle temmuz 
ayından bu yana aralıksız olarak sahada 
olduklarını anımsattı.

“İstanbul için çalınmadık kapı, tutmadık el 
bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden 
sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır. Bu 
heyecan ve azim, bu inanç ve kararlılık; 
hakikatin gür sesi, seçim zaferinin müjdesidir” 
diye konuştu.

“YARINLARA BERABER 
YÜRÜYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gençler 
ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya 
edecek” sözlerinden alıntı yapan Kabaktepe 
“Gençleri kategorize etmeden, onlarla beraber 
yaşayıp geleceği birlikte inşa edeceğiz. 
Kardeşlerimizin enerjisini, heyecanını ve 
büyük Türkiye idealine olan inançlarını 
gerçekleştirmek için yarınlara beraber 
yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu.

İlçe teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği 
Kabaktepe, toplantılar sonrası partililerden 
gelen fotoğraf çektirme isteklerini karşılıksız 
bırakmadı.
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Zeytinburnu İlçe başkanlığı 
olarak 45.000 üyemiz ve 
aynı evde yaşayan 46.000 
potansiyel üyelerimize 
ziyaret gerçekleştirmek 
üzere bir çalışma başlattık. 
Üyelerimizi ziyaret ederek 
onların sorunları dinleyip evde 
bulunan potansiyel üyeleri 
AK Parti ailesine katmak için 
çalışmalarımıza başladık.  

3 kademe il sorumlularımız, 
belediye başkanımız 
ve önceki dönem İlçe 

Başkanlarımızın aralarında yer 
aldığı, Meclis üyelerimiz ve 3 
kademe yönetimden ve 175 Teşkilat 
mensubumuzdan oluşan ekip 
listesi belirledik. İl Başkanımız 
Osman Kabaktepe’nin de katıldığı 
programda üyelerimizin adı soyadı, 
adres ve telefon numarasından 
oluşan dosyalarımızı hazırlayarak 
dosyalarımızın dağıtımını yaptık.

İl Başkanımız 
Kabaktepe: 
Gayretimizden,  
kararlılığımızdan 
şaşmayacağız

Programda teşkilatımıza hitap 
eden İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe; “Şartların zorluğu 
bizi yolumuzdan, iddiamızdan 
vazgeçiremez. Bizim 2023 zaferine 

olan inancımız, liderimize olan 
bağlılığımız ve Türkiye’ye olan 
sevdamız hiçbir şekilde zafiyete 
uğramayacaktır. Gayretimizden, 
kararlılığımızdan şaşmayacağız.” 
ifadelerine yer verdi.

2023’E  
23 MİLYON ÜYE 
KAMPANYASI
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“İrade Sende, Sandık 
Güvende” Sandık 
Seçmen Buluşmaları 
programı kapsamında 
Büyükçekmece, 

Karaağaç Mahalle’mizdeydik. 
İl Başkanvekilimiz Av. Adem 
Yıldırım yaptığı açıklamada; 
“Seçmenlerimizle dertleştik, 
konuştuk, istişare ettik. 
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi 
ve beraberliğimizi daim 
eylesin.” İfadelerini kullandı.

SEÇİM 
SANDIKTA 
KAZANILIR
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AK Parti İstanbul Teşkilat 
Başkanlığı olarak 
ilçelerimizde üç kademe 
mahalle başkanlarımızla 
buluşmalarımıza devam 
ediyoruz.

ÜÇ KADEME MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZLA 
BULUŞMAYA DEVAM 
EDİYORUZ



 www.akpartiistanbul.com                 

TEŞKİLAT 11

Bu kapsamda İl Teşkilat 
Başkanımız İsmet Öztürk 
öncülüğünde, Bağcılar, 
Beşiktaş, Ataşehir, 
Bayrampaşa, Arnavutköy 

ve Esenler ilçe teşkilatlarımızda 
üç kademe mahalle başkanlarımız 
ile bir araya geldik. İl Teşkilat 
Başkanımız İsmet Öztürk yaptığı 
açıklamada, “her kadememiz uyum 
ve gayret içinde çalışarak 2023 
seçimlerinde en yüksek oyu alarak 
teşkilat çalışmalarımızı zaferle 
taçlandıracaktır.” dedi.
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Aylık 
düzenli 
olarak 
yapılan 

İl Teşkilat 
Komisyonu 
Toplantımız ve İlçe 
Teşkilat Başkanları 
toplantımız 
İl Teşkilat 
Başkanımız 
İsmet Öztürk 
başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Alınan kararlarımız 
ile 2023 
hedefimiz için 
çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

İLÇE TEŞKİLAT 
BAŞKANLARI 

TOPLANTIMIZ YAPILDI
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“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” 
PROJESİ İSTANBUL BULUŞMASI

Bakanımız Süleyman 
Soylu, programda, 
dört veya beş yıl önce 
seçim programı yaparken 

Okmeydanı’nda oğlu uyuşturucu 
kullanan bir anneyle yaşadığı olayı 
anlatarak sözlerine başladı. Rutinin dışına 
çıkılmazsa sonuç alınamayacağını anlatan 
Soylu, “Eğer kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan terörle mücadelede, ‘ben terörü 
kaynağında yok etmek azmindeyim’ demeseydi, 
eğer biz Amerika’dan, Avrupa’dan, İsrail’den 
insansız hava aracı beklemiş olsaydık, eğer 
Doğu ve Güneydoğu’daki kalkınma hamlelerini 
tamamlamamış olsaydık, hastanesinden 
üniversitesine, yani bugüne kadar gelen rutinin 
dışında bir iş yapmamış olsaydık terör, bu 
ülkenin en büyük belası olarak devam ederdi.” 
dedi.

Uyuşturucudan ölüm  
sayısı 270’e düştü

Bakanımız Soylu, 2017’de 941 olan 
uyuşturucudan ölüm sayısının, 2021 sonu 

itibarıyla 270’e 
düştüğünü söyledi. 
Türkiye’deki 20 
vilayette Narko Alan 

Projesi uyguladıklarını 
kaydeden Soylu, İstanbul’da 

da 32 mahallede bu projeyi 
uyguladıklarını vurguladı. Yakalanan 

kişilere uyuşturucuya nasıl başladıklarına, 
nerelerde kullandıklarına dair anket yaptıklarını 
ve çıkan sonuçlar doğrultusunda “En İyi 
Narkotik Polisi Anne” projesini başlattıklarını 
kaydetti. Uyuşturucunun metruk binalarda 
kullanımının tespit edilmesiyle çalışma 
yaptıklarını belirten Soylu, bu binalarda 
kullanımın yüzde 21’e düştüğünü söyledi.

25 milyon veli, öğrenci ve 
öğretmene 4 ay içerisinde 
eğitim verilecek

Bakanımız Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile 25 milyon veli, öğrenci ve öğretmene 4 
ay içerisinde eğitim verilmesi için protokol 
imzalanacağını söyledi. 2017-2019 yıllarında 
yakalananlardan ilk defa uyuşturucu satıcılığı 
yapanların sayısının 20 bin olduğunu anlatan  
Soylu, geçen yıl itibarıyla bu sayının 15 bine 
düştüğünü belirtti. Dünyada, Avrupa’da yüz 
kişiden 29’unun uyuşturucu kullandığını ifade 
eden Soylu, Türkiye’de bu rakamın 3,1 olduğunu 
kaydetti.

Jandarma Bando Komutanlığı ve Çevik 
Sesler Korosu’nun konser verdiği programda, 
bir psikolog ve polis, uyuşturucu konusunda 
annelere bilgilendirme yaptı. Programın 
sonunda protokol üyeleri, projeye katılan 
annelere sertifika takdim etti.

Taksim’deki Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
(AKM) düzenlenen 
En İyi Narkotik 
Polisi Anne Projesi 
İstanbul Buluşması 
İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu’nun 
katılımıyla yapıldı. 
Programa AK 
Parti İstanbul İl 
Başkanvekilimiz Av. 
Adem Yıldırım ve İl 
Başkan Yardımcımız 
Halime Kökçe de 
katılım sağladı.
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7-14 OCAK 
BEYAZ BASTON 
GÖRME 
ENGELLİLER 
HAFTASI

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 07-14 Ocak 
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Üskudar 
ve Bakırköy ilçelerimizde ziyaretler gerçekleştirdi.
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İLÇELERİMİZDE GÖRME ENGELLİ 
VATANDAŞLARIMIZA ZİYARETLER

 İlçe Sosyal Politikalar Başkanlıklarımız 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme 
Engelliler Haftası vesilesiyle ilçede ikamet eden görme engelli vatandaşlarımıza 
ziyaretlerde bulundular. İlçe Sosyal Politikalar Komisyonu Üyelerimizin katılım 
sağladığı ziyaretlerde görme engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile samimi sohbetler 

gerçekleştirildi. Hanelerin görüş, öneri ve talepleri not alındı.

ÜSKÜDAR TÜRKAN SABANCI GÖRME 
ENGELLİLER OKULU ZİYARETİ

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve Üsküdar İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Kemal Özer ve İlçe komisyon üyeleriyle birlikte 
Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret ettiler.

Görme engelli çocuklarımızın azimlerinin yanı sıra sevgileriyle hayata 
tutunmasına destek olan okulun değerli yetkilileriyle çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

BAKIRKÖY GÖZDER DERNEĞİ ZİYARETİ
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, Bakırköy İlçe 

Başkanımız Tülin Mazlumoğlu Kestane, Bakırköy İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanımız Ramazan Denli “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” 
kapsamında GÖZDER Derneği’ne ziyarette bulundular.

Ziyarette görme engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi adına önemli çalışmalar yapan dernek yönetimiyle 
istişarelerde bulunduk.

Beyaz Baston Görme Engelliler haftası münasebetiyle ilçelerimizde 
hanelere ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi.
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“BUĞDAY TANESİ” FİLMİNİ GÖRME 
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İLE İZLEDİK

AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Av. Serkan 
Bayram’ın engellerle ve mücadelelerle dolu 
hayat hikayesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ 
filminin betimlemeli gösterimi, 7-14 Ocak 
Beyaz Baston Körler Haftası münasebetiyle İl 
Başkanlığımızda gerçekleştirildi. 
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İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 
Engelliler Koordinasyon Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen 
organizasyona yaklaşık 500 görme 

engelli vatandaş katıldı. Yaşanan zorluklar ve 
engeller karşısında asla pes edilmemesi, azimle 
ve kararlılıkla mücadele edilmesini telkin eden 
senaryosu ile kısa sürede önemli bir izleyici 
kitlesi kazanan film, katılımcılar tarafından 
büyük beğeni ile izlendi.

Programda söz alan ve 20 yıl öncesi ile 20 
yıl sonraki Türkiye arasındaki farklara değinen 
İl Sosyal Politikalar Başkanımız Dr. Sevim 
Sayım Madak; “AK Parti’nin bu ülkeye yaptığı 
en büyük hizmet hiç şüphesiz ki zihinlerde 
sağladığı değişim ve dönüşümdür. Zira 20 yıl 
önce bırakın engellilerin öğretmen, bürokrat, 
avukat ve milletvekili olmasını evden dışarıya 
dahi çıkamazlardı. Engelliler başta olmak 
üzere toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine 
yönelik devrim mahiyetinde hizmetlere, 
politikalara ve dönüşümlere imza atan AK Parti 
döneminde sadece Aile Bakanlığımızın tam 49 
farklı başlıkta vatandaşlarımıza sosyal destek 
bulunduğunu ifade etti. Verilen bu destekler 
nedeniyle hayata tutunan, elde ettiği imkan 
ve olanaklarla başarı hikayeleri yazan engelli 
kardeşlerimiz artık hayatın her alanında çok 
güçlü ve iz bırakan birer model olarak ortaya 
çıkmaktadır. İşte bugün burada 7-14 Ocak 
Beyaz Baston Körler Haftası münasebetiyle 
önemli bir başarı hikayesine daha şahitlik etmek 
üzere toplandık. İstanbul Milletvekilimiz Av. 
Serkan Bayram’ın zorluklarla ve mücadelelerle 
geçen hayat hikayesini konu alan “Buğday 
Tanesi” filminin tüm vatandaşlarımız adına 
yeni başarı hikayelerine vesile olmasını diliyor, 
Serkan Bey’e ilham verici kıymetli mücadelesi 
için yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan film gösteriminin ardından 
duygularını ifade eden görme engelli 
vatandaşlar, filmden çok etkilendiklerini ve 
kendi hayat serüvenleri açısından önemli 
mesajları aldıklarını ifade ederek, etkinliği 
düzenleyen İl Başkanlığına teşekkür ettiler. 
Program film gösteriminin ardından nihayete 
erdi.
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İRADE SENDE, SANDIK GÜVENDE!

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve İlçe 
Başkanımız Harun Özer “İrade Sende, Sandık Güvende” 
buluşmaları kapsamında mahallelerimizin sandık yönetimleri 
ile bir araya geldiler. Programda konuşma yapan İl Başkan 

Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu 
bu anlamlı buluşmalar sayesinde milletimizin iradesinin sandığa tam ve 
güvenilir şekilde yansıması için   teşkilatımıza düşen bu hayati öneme 
sahip görevin önemini belirtti.

DEĞERLİ ŞEHİT YAKINLARIMIZDAN ANLAMLI ZİYARET

 Ümraniye İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı Şehit Yakınları, Gaziler ve 
Yetimler Koordinasyon Merkezimizin düzenlediği gezi programında 
vatanı uğruna canını feda etmiş aziz Şehitlerimizin yakınlarıyla 
Bursa’ya ziyaret gerçekleştirildi. Dünya topraklarında yüzlerce 

yıl hüküm sürmüş Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, Orhan Gazi, 
Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet Han, Emir Sultan Hz. gibi büyük zatların 
kabirlerini de içinde barındıran Cumalıkızık Köyü başta olmak üzere Yeşil 
Türbe, Tophane ve Ulu Cami ziyaretleri de yapıldı.
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İLÇELERİMİZDE ROMAN STK TEMSİLCİLERİ VE KANAAT 
ÖNDERLERİ İLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

GENİŞLETİLMİŞ 
İL SOSYAL 
POLİTİKALAR 
KOMİSYONU 
TOPLANTISI

 İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
koordinesinde Roman vatandaşlarımıza 
yönelik çalışmalar ve faaliyetler de 
bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri ve Kanaat önderleri ile 

ilçelerimizde buluşma toplantılarında bir araya 
gelmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
20 Ocak Cuma günü roman vatandaşlarımız ile 
bir araya geleceği program ile ilgili istişarelerde 
bulunuldu. İlçelerimizin bu programa son 
hazırlıkları gözden geçirildi. STK temsilcileri ve 
Kanaat önderlerinin görüş ve önerileri not alındı.

Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Komisyonu toplantısı İl 
Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak riyasetinde 
gerçekleştirildi. İl Başkanlığımızda yapılan  toplantıda Sosyal 

Politikalar Başkanlığımıza bağlı Komisyonlarımız 2022 yılında yapılan 
faaliyetler ile ilgili detaylı sunumlar yapıldı. Ayrıca 2023 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.
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İl Çevre Şehir 
ve Kültür 
Başkanlığımızın 
düzenlemiş olduğu 

‘’Okullar Yeşillendiriliyor’’ 
projemiz kapsamında 
Çatalca İlçemizde Bulunan 
Şehit İlhan Sonkaya Kız 
Anadolu İmam hatip lisesin 
de ve 4 Okulumuzda fidan 
dikimi gerçekleştirdik. 
Daha yeşil bir İstanbul için 
çalışmaya devam ediyoruz.

OKULLAR 
YEŞİLLENDİRİLİYOR



İSTANBUL'UN SÖZÜ:



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ‘Sıfır Emisyon’ toplantısında 
açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından satır başları:

Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarımızı 
planlamak üzere düzenli olarak Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu toplantılarımızı yapıyorduk. Yılda 
iki defa periyodik olarak yapılan bu toplantıların 
başkanlığını bizzat yürüdüyorduk. Ülkemizin bilim 
ve teknolojide bugün geldiği seviyede kurulumuz 
bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların çok 
önemli rolü olduğuna inanıyorum. Bilhassa nitelikli 

araştırma-geliştirme kaynağı, elektronik devlet 
projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji 
teknolojileri, medikal, bioteknoloji ve ulusal yenilik 
gibi alanlarda gerçekten iftihar verici neticeler elde 
ettik.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAKLA 
KALMADIK ÇOĞU ALANDA 
DAHA ÖTESİNE GEÇTİK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten 
sonra aynı işlevi görmek üzere Bilim Teknoloji ve 
Yenilik Politikaları Kurulumuzu oluşturduk. Tabi bu 
arada ülkemizin öncelikleri de değişti. Bundan 20 
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        ARTIK 
PATİNAJLARA 
YER YOK

Türkiye 
Yüzyılı’ 
vurgusu! 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ‘Sıfır 

Emisyon’ toplantısında 
açıklamalarda bulundu. 
Açıklamasında Türkiye 
Yüzyılı’na vurgu yapan 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Artık patinajlara 

yer yok.” ifadelerini 
kullandı.
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yıl, 15 yıl, 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla 
kalmadık çoğu alanda daha ötesine geçtik. 
Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan savunma 
sanayiindeki başarılarımız bunun en önemli 
ispatıdır. Aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetine 
yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her 
gün yeni çıktıları ile karşılaşıyoruz. Hamdolsun 
artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil 
çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan 
bir Türkiye var. İnşallah ülkemizin demokrasi ve 
kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023 bu 
doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden 
önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir 
sene olacak.

“2053 VİZYONUMUZU 
BİLİM VE TEKNOLOJİNİN 
REHBERLİĞİNDE HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye Yüzyılı’na bilim ve teknolojide 
katettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş 
yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053’e diktik. Yavaş 
yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 
2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte 
ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma 
atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil 
kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 
vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız 
gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde 
hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2053’te Paris 
İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır 
emisyonuna ulaşmaktır. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansının son toplantısında ele 
alınan planın ilk maddesinin bilim ve aciliyet 
başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. 
Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar 
için Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 
hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz kendi 
programımıza bağlı kalacağız.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı’nın 
kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma 
konusundaki maharetlerini yaşadığımız 
tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En 
büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nin 
şimdiden bu doğrultuda yasal düzenlemeler 

yapmaya başladığını da görüyoruz. Bunun için 
biz kaynaklarımızı etkin kullanarak araştırma-
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek 
2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru 
yolumuza devam edeceğiz.

Yürüttüğümüz çalışmalarda tıpkı önceki 
dönemde olduğu gibi kurumlarımız arasındaki 
koordinasyonu iş birliğini, dayanışmayı güçlü 
tutacağız. Artık bunun için çok daha fazla imkana 
ve araca sahibiz. Bakanlıklarımızın her biri kendi 
sorumluluk alanlarına uygun şekilde ihtiyaçlarına 
göre çağrılara çıkıyor, destek programları 
uyguluyor. Enerjiden tarıma, sağlıktan ulaştırmaya 
her alanda yürütülen bu çalışmaları elbette 
kıymetli buluyoruz. Ancak yeşil kalkınma gibi 
iddialı bir başlıkta mesafe katetmek için tüm bu 

çağrı ve desteklerin ortak bir bilim ve teknoloji 
politikası çerçevesinde yürütülmesi şart.

 Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak 
üzere bu konuda ciddi birikimi ve deneyimi olan 
kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. 
Hedef 2053 Net Sıfır Emisyonu Programı bu 
çerçevede yürütülecek araştırma-geliştirme 
ve yenilik atılımlarını bizzat takip edeceğiz. 
Kurulumuzun da Bakanlıklarımızdan 
üniversitelerimize, özel sektörlerimizden 
uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir istişare 
ağı ile bu milli hedefimize en üst düzeyde katkı 
sunmasını sağlayacağız. Bilim ve teknolojinin 
ekonomimize sağladığı yüksek katma değerin 
artaak sürmesini ancak bu şekilde temin 
edebiliriz.

“TÜM BAŞLIKLARDA ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ”
Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıklarımızın sembolü olarak milletimizin 
takdirine sunduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımında 
hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı 
vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor. 
Bilim diyoruz zaten doğrudan size işaret ediyoruz. Dijital diyoruz, 
sürdürülebilirlik diyoruz, üretim diyoruz, verimlilik diyoruz, iletişim diyoruz, 
kalkınma diyoruz hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var. Küresel 
gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkarttığı için elbette 
bu konuyu merkeze almamız doğrudur, yerindedir. Ama hiç bir alanı boş 
bırakmadan, hiç bir alanı ihmal etmeden siyasetten ekonomiye, sosyal 
alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz.



Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 
Beştepe’de düzenlenen Uluslararası 
Ombudsmanlık Konferansı’nda 
konuşurken başörtüsüyle ilgili Anayasa 

değişikliği konusunda şu mesajı verdi:
“Hak ve özgürlükleri daha da genişletme 

irademizin sembolü olan bu düzenlemeyle 
özellikle acı hatıralarımızın olduğu kılık kıyafet 
meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı 
hedefliyoruz. Türk demokrasisinin olgunluk 
seviyesini de gösterecek bu önemli teklif 
konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına 
yürekten inanıyorum. Şayet Meclisimiz üzerine 

düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli 
irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi 
kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa 
olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan 
kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini 
düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı’na demokrasi ve 
kalkınma eksiklerimizi tamamlamış, çok daha 
büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir 
başlangıç yapmakta kararlıyız.”

“Bugün ‘gelişmiş’ diye ifade edilen 
ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini 
korumak adına sergiledikleri bencillikleri 
utançla hatırlıyoruz. Aşı ve maske gibi salgınla 

mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin 
nasıl bir rekabet unsuru haline dönüştürüldüğünü 
halen unutmadık. Hatta bu süreçte kendi halkları 
içindeki dezavantajlı kesimleri dahi hizmet 
yelpazesinin dışında tutacak kadar vicdanını 
yitiren ülkeler gördük.

KORKUNÇ BOYUTLARA 
ULAŞTI

Salgının da etkisiyle kültürel ırkçılık, yabancı 
karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi nefret suçları 
özellikle Batı toplumlarında korkunç boyutlara 
ulaştı. Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin 
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SON SÖZÜ 
MİLLİ İRADE 
SÖYLEYECEK
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan başörtüsüyle 
ilgili Anayasa değişikliği 
için “Türk demokrasisinin 
olgunluk seviyesini de 
gösterecek bu önemli 
teklif konusunda 
Meclisimizin gerekli 
adımı atacağına yürekten 
inanıyorum. Şayet 
Meclisimiz üzerine düşeni 
yerine getirmezse elbette 
son sözü milli irade 
söyleyecek, son kararı 
milletimizin bizatihi 
kendisi verecektir” dedi.
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de ateşe benzin döktüklerine şahit oluyoruz. 
Milyonlarca Müslüman’ın temel özgürlüklerinin 
ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi 
altında kutsallarının aşağılandığı, inançlarının 
bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim 
bir tabloyla karşı karşıyayız. Hemen her gün 
gazetelerde, ibadethaneleri, yabancılara ait 
işyerlerini, sivil toplum kuruluşlarını hedef 
alan bir şiddet eyleminin haberini okuyoruz. 
Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi 
önemsemeyenlerin çifte standardı fiyakalı 
sloganlarla yasak savma kabilinden tavırlarla 
örtülemeyecek hale gelmiştir.”

AFGANİSTAN’DA KIZLAR 
OKUMALI

Erdoğan Afganistan’da Taliban’ın 
uygulamalarını eleştirirken şöyle dedi: 
“Afganistan’da son dönemdeki başörtülü 
kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını 
engelleme anlayışını biz gayriinsani ve gayri 
İslami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle 
bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini 
almalıdır. Onlara mâni bir şeyi kimse bize İslam’la 
tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, 
tam aksine ‘ilmi tahsis edin’ diyen bir dinin 
mensuplarıyız. Böyle bir şeyi yapamazsınız. Bu 
işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.”

SURİYE’YE DÖNÜŞLER 
HIZLANIYOR

“Suriye’nin kuzeyinde güvenlik ortamı 
iyileştikçe ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü olarak 
evlerine geri dönüşleri hızlanmaktadır. Terörden 
temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere 
şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin 
sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye 
olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik 
temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da 
artacaktır.”

BATI’YA: HAYDUTLARIN 
SIĞINAĞI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üzülerek ifade 
etmek isterim ki; bugün NATO’da, Avrupa 

Konseyi’nde veya BM çatısı altında beraber 
olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan 
haydutların sığınağı haline dönüşmüştür” dedikten 
sonra şöyle devam etti: “Terör suçlularının 
yargıya hesap vermesi konusunda maalesef 
kayda değer ve somut sonuçlar doğuran hiçbir 
çaba harcanmıyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz 
gecesi 252 vatandaşımızı katleden, Meclisimizi ve 
Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan FETÖ’nün 
elebaşı Amerika’dan örgütünü yönetmeye devam 
edebiliyor.

YENİ BİR DÖNEM
Kısa süre önce Fransa’nın başkenti Paris’te 

yaşanan hadiseler bunun en son örneğini 
teşkil etmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları 
sadece sokakları, arabaları ve mağazaları ateşe 
vermekle kalmamış, saldırılarını özellikle işindeki 
gücündeki insanımızın canına kastetmeye 
kadar götürmüşlerdir. ‘İyi terörist’, ‘kötü terörist’ 
ayrımının yanlışlığını bir kez daha gösteren bu 
olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi 
başlatmasını ümit ediyorum.” 

RUSYA VE UKRAYNA OMBUDSMANLARI AYNI PLATFORMDA
ÊÊ UKRAYNA ve Rusya arasında, insani koridor açılması için Türkiye 
Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları dün 
Ankara’da buluştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da iki ombudsmanla bir 
araya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un ev sahipliğindeki dünkü 
kritik görüşmede, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova 
ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets buluştu. Görüşmeye daha 
sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.



“Yeni yönetim sistemimize göre 
seçimlerde cumhurbaşkanı ayrı, 
milletvekilleri ayrı seçiliyor. Biz 
Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 

aylardır milletin huzurundayız. Ama er 
meydanı olan seçim meydanında mücadele 
tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerinde 
karşımıza adaylar çıkmıştı, onlarla yarışmış 
ve milletin teveccühüyle sandıkta ipi 
göğüslemiştik. Şimdi seçime kaldı 4-5 ay ama 
hâlâ karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen 
aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa 
kurmuşlar etrafında altı kişi görünüyor, bir de 
görünmeyen var, yedi. Bunun dışında kimler 
var bilmiyoruz. Habire toplanıp duruyorlar.

Herkes aday ismi beklerken masadan çıka 
çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı 

çıktı. En iyi siz bilirsiniz. Altı kaptan bir gemiyi 
batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler 
ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza 
yaptırır. Bunlar görünürde altı kişiyle, Allah bilir 
kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. 
Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz diyerek 
çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar, sonunda 
dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat 
ettiler. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek 
için en az her iki kişiden birinin oyunu almak 
gerekiyor. Bunların seçtiği cumhurbaşkanı 
oyunu aldığı iki kişiden birine değil, masadaki 
altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. İki kavram 
çok önemli; güven ve istikrar. Ülkenin ve 
halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür 
iradesiyle karar alamayacak birini millet niye 
cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki?

ÜLKEYİ ALTI KAYYUM 
YÖNETECEK

Oyu millet verecek, ülkeyi altı kayyum 
yönetecek. Bırakın davulun tokmağın 
başkasının elinde olmasını, bir tane davula 
altı tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 
milyonun oyunu alan cumhurbaşkanı olacak, 
diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bulmayan 
oy gücüyle onu yöneten altı kişi olacak. Bu 
modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu’daki 
insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına 
koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla 
iradesi, şahsiyeti, iradesi olabilmesi mümkün 
mü? Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı 
arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek altı 
kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, akıl 
tutulmasının, ihtiras kumkumasının bedelini 
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İKİ ŞOFÖR 
ARABAYA KAZA 

YAPTIRIR
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerini 
buluşturan altılı masaya “Altı kaptan bir gemiyi batırır. İki 
şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır” dedi. Erdoğan, 

Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen ‘Yüz Yüze Türkiye 
Esnaf Buluşması’nda özetle şu mesajları verdi:
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millet ödeyecek. Bu millet bu oyunu bozar 
arkadaş, bozar.

ANAYASA’YA AYKIRIDIR
Meselenin çok daha vahim boyutu bu 

sistemin mevcut Anayasamıza alenen aykırı 
olmasıdır. Anayasa’nın vermediği bir yetkiyi 
kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, 
sivil darbe teşebbüsüdür. Bizim milletimiz 
nasıl bürokratik vesayete, terör örgütleri eliyle 
kotarılmak istenen silah vesayetine boyun 
eğmediyse altılı masadaki muhterislerin 
sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır. 
Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de 
bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine 
itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah 
olmazmış derler. Bu kadar çok cumhurbaşkanı 
siluetinin olduğu yerde eser de hizmet de 
olmaz.

ESNAFLARLA İNŞA 
EDECEĞİZ

İlk asrını geride bıraktığımız 
Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte 
kurup bugünlere getirdiysek, ülkemizi 
vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, 
kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl 
esnaflarımızla birlikte kurtardıysak, geçtiğimiz 
20 yılda demokrasi ve kalkınma altyapısını 
nasıl esnaflarımızla birlikte tamamladıysak 
Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla inşa 
edeceğiz.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 
Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele 
alındığı belirtildi.

ESNAFA YENİ DESTEK  
50 MİLYARDAN 150 MİLYARA 
ÇIKIYOR

Erdoğan esnafa yeni destekleri şöyle 
açıkladı: “Hazinemiz esnaflarımızın kredi 
indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 
milyar liralık kaynak kullandı. Cumhuriyetimizin 

100’üncü yılında ‘100 Milyar Lira Esnaf 
Kredisi’ parolasıyla hayata geçirdiğimiz 
destek paketinden şimdiye kadar 136 bin 
esnafımız faydalandı. 3 ay gibi kısa sürede 
toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım 
miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok 
büyük teveccüh gösterdiği destek paketinin 
limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 
milyar liraya çıkartıyoruz. Birinci ve ikinci 
risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 
bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk 
gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı 
sonuna kadar yararlanma imkânı getiriyoruz. 
Böylece binlerce esnafımızın daha yüksek 
tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz.

İHRACAT REKORU
Erdoğan “Milli gelirimizdeki döviz kurundaki 

aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama 
durdu, yeniden yükselişe geçti” dedi: 
“İstihdamda 31.5 milyonla tarihimizin en yüksek 
seviyesine ulaştı. İhracatımız 254.2 milyar 
dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 
Buraya 36 milyar dolardan geldik. Nereden 
nereye... Cari açığımızın en önemli sebebi 
olan enerjide Karadeniz gazından yeni petrol 
kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım 
içindeyiz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz 
pek çok projenin hayata geçtiğine şahit 

olacağız.” 

DÜŞÜK FAİZLE 
TAKSİTLENDİRME
Halkbank’tan Paraf Troy Esnaf 
Kredi kartı bulunan esnafımız 
kredi kartı harcamalarına üç 
ay ödemesiz olmak üzere 
toplam 12 ay vadeli ve yüzde 
9.75 gibi düşük faiz oranıyla 
taksitlendirme yapabilecek. 
Ayrıca Paraf Troy esnaf kartı 
olan esnafımızın hammadde, 
malzeme ve benzeri alımlarında 
kullandığı kredi kartı üst limitini 
yüzde 50 oranında arttırarak, 
100 bin liradan 150 bin liraya 
yükseltiyoruz. Ülkemizdeki 2.1 
milyon esnaftan 1 milyonunun 
ortağı olduğu Kredi Kefalet 
Kooperatifleri’nin sayısını 
932’ye çıkararak hizmet 
ağını genişlettik. Esnafımızın 
geçtiğimiz yıl bu kooperatifler 
aracılığıyla kullandığı kredi 
bakiyesi 123.2 milyar lirayı 
bulmuştur.”

AHİLİK YEMİNİ
Erdoğan konuşmasının sonunda 
salonda bulunanlarla birlikte Ahi 
Evran Duası okudu. TESKOMB 
Başkanı Abdulkadir Akgül, 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş 
ve Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a günün anısı olarak 
el yapımı ‘Ahilik Yemini’ metni 
bulunan bir tablo hediye etti.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, 2023 yılında savunma sanayi 
alanında birçok müjdenin verileceğini 
söyledi. Erdoğan Milli Savunma 

Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde Yeni 
Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan “2023’ü diğer 
alanlarla birlikte savunma sanayinde de dönüm 
noktası haline getirmekte kararlıyız. 2023 yılı 
7’den 70’e herkesi gururlandıracak çok mühim 
gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir yıl 
olacak. MMU’yu hangardan çıkarıp tüm dünyaya 
göstereceğiz. Bayraktar Kızılelma’nın uçuş 

manevra testleri gerçekleştirilecek. İlk SİHA gemisi 
olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:
6 adet yeni nesil Fırtına Obüsü’nün ülkemize, 

ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni 
nesil fırtına obüsleri pek çok avantaja sahip. 
Obüslerimizin beka kabiliyeti hem de ateş gücü 
artırılmıştı. Kazandırılan ilave yetenekler arasında 
atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, yangın 
söndürme, yeni paket askı donanımı, yeni nesil 
yardımcı güç unsuru bulunuyor. Fırtına Obüslerinin 
gücüne güç katan sistemlerle dışa bağımlılık 

azalmış oldu. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından 
itibaren geliştirilen motor ve transmisyonu 
kullanacağız. Savunma ürünleri ihracatında zaman 
zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten 
çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icrasında 
görev alan herkese teşekkür ediyorum.

Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankı testlerini 
gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubuna 
teslim ediyorum. Altay’ın testlerini tamamladıktan 
sonra2025’ten itibaren seri üretime başlıyoruz. 
Arifiye tesislerimizde Altuğ 8X8 zırhlı personel 
taşıyıcılarının üretimi, Leopar 2A4 tanklarının 
modernizasyonu, farklı motor ve transmisyonların 
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2023 MÜJDELERLE 
DOLU BİR SENE 
OLACAK Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşksi BMC 
İşletmesi’nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat 

Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
“2023’ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde 

de dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. 
2023 yılı 7’den 70’e herkesi gururlandıracak çok 

mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir 
yıl olacak” dedi.
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yatırımları da devam ediyor.

“ARİFİYE BAKIM FABRİKASI 
ORDUMUZUN İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına 
neden olan Arifiye bakım fabrikası ordumuzun 
ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan 
işletme devrini çarpıtarak sermaye düşmanlığı 
yaparak ABD’den İngiltere’ye kapı kapıya 
dolaşarak, benzin istasyonlarında bir şeyler 
yemeye gayret edenler yabancı ekonomi 
komiserlerinden yardım dileniyor. Biz bu dev 
eserleri ortaya koyuyoruz. İşten atılacak denilerek 
galeyana getirmek istedikleri fabrika personelleri 
hiçbir kayba uğramadan fabrikamızda çalışıyor, 
ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikayla 
ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da 
olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. İşte 
bu güzel Sakaryamızı temsil eden bir tane millet 
vekili var, ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı 
aldım. Onu da vakıflarımızdan birine verdik, hiç 
olmazsa hayırları dokunsun. Bu hazin tabloyu da 
ayrı bir pişkinlik örneği olarak milletimizin takdirine 
bırakıyoruz. İşin aslını bildikleri halde ısrarla 
yalan söyleyenlerin milletimize özür borçlarını ifa 
etmeleri gerektiğine inanıyorum.

“YALAN SİYASETİNİ TERK 
ETMEYE DAVET EDİYORUM”

Grup kürsülerini iftira kürsülerine çevirenleri, 
ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde 
yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. 
Yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa biz milletimize 
saygımızın geleneği olarak onların yalanlarını 
deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayi 
alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar 
durmayacak, dinlenmeyeceğiz. İşte bugün burada 
olduğu gibi kamu ve özel sektör iş birliğiyle 
ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız.

Türkiye’nin zincirlerini kırdığı alanların başında 
savunma sanayi geliyor. Göreve geldiğimizde 
yüzde 20’si milliydi, şimdi yüzde 80’i milli olan 
savunma sanayine sahibiz. Bu alanda hayal 
dahil edilemeyen başarılara imza attık. Savunma 
sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık, 
büyük zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. 
Akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa 
projelerinin neticelendiği, başarısını ispatladığı 
günleri gördü. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü 
olarak nitelendirilen kritik projeleri gerçeğe 
dönüştürdük. Bu seviyeye bir anda gelmedik. 
Başbakanlığımızın ilk günlerinden itibaren 
ülkemizin güçlenmesi amacıyla yürütülen tüm 
çalışmalara sahip çıktık, destek verdik.

Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz 
kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. 
Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz 
bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının 
karşılanması sürecinde yaşanan zihniyet 

değişikliğinin faydasını kısa sürede tecrübe ettik. 
2002’de savunma sanayi sektöründe sadece 56 
firma gösterirken bugün bu sayı 2000’i aştı. 62 
olan proje sayısı 750’yi geçti. Toplam 5,5 milyar 
Dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bu 
rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma 
sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin 
49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükseldiğini 
gördüğümüz günlere kavuştuk.

“DÜNYADA 3-4 ÜLKE 
ARASINDA YER ALIYORUZ”

İhracat alanında gurur verici tabloya şahit 
oluyoruz. 20 yıl önce 248 milyon dolar olan 
savunma ihracatımız geçen yıl 4,4 milyar dolarla 
rekor kırdı. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar 
dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 
firma varken bugün o listede 7 firmayla temsil 
ediliyoruz. İHA, SİHA, taarruzi insansız hava 
araçları üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
arasında yer alıyoruz.

Teknoloji özürlü, gafillerin karalama 
kampanyalarına rağmen insansız hava araçlarımız 
tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. İHA, SİHA’lar 
savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyoruz. 
Fırtına Obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız 
dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin 
kabusu haline gelmiştir.

“ANADOLU’YU BU YIL 
HİZMETE ALIYORUZ”
Dev eserlerimizle inşallah 
gücümüzü perçinliyor, daha da 
sağlamlaştırıyoruz. Son 20 yılda 
elde ettiğimiz tüm bu başarıları 
Türkiye Yüzyılımızın girizgahı olarak 
görüyoruz. 2023’ü diğer alanlarla 
birlikte savunma sanayinde de 
dönüm noktası haline getirmekte 
kararlıyız. 2023 yılı 7’den 70’e 
herkesi gururlandıracak çok mühim 
gelişmelerin yaşandığı müjdelerle 
dolu bir yıl olacak. MMU’yu hangardan 
çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. 
Bayraktar Kızılelma’nın uçuş manevra 
testleri gerçekleştirilecek. İlk SİHA 
gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl 
hizmete alıyoruz.
Anadolu gemisine konuşlandıracağız 
Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu 
icra edecek. Gökbey’i Jandarma 
kullanacak. Ağırlığı 2 tonu bulmayan 
Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek. 
Kılıçsat Küp uydusunu uzaya 
fırlatacağız. Derya gemisi İ sınıfı 
fırkateynlerimizin ve yeni tip 
denizaltılarımızdan Piri Reis de 
bu sene envantere girecek. Hava 
savunma ve füze sistemlerinde belli 
bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz 
bir yıl bizi bekliyor. Gökdeniz yakın 
hava savunma sistemini gemilere 
entegre etmeye başlayacağız. 
Atmaca füzeleri için geliştirilen turbo 
jet motoru kullanıcılarına teslim 
edilecek. Yerli, milli elektronik harp 
kodlarının F16’lara entegrasyonunu 
tamamlayacağız. Eralp’in teslimini 
yapacağız. Düşmanlara korku, dostlara 
da güven versin. 
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RAMİ’Yİ  
BİR KÜLTÜR 

MERKEZİ 
OLARAK 

PLANLADIK

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Rami Kütüphanesi 
Açılış Töreni’ne katıldı. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan “Rami’yi bir 
kültür merkezi olarak 
planladık. Günün 24 saat 
gençlerimiz başta olmak 
üzere kitapseverlere hizmet 
verecektir. Kütüphanemizde 
2 milyonu aşkın kitap ile 
hizmete başlamasından 
memnuniyet duyuyorum. 
Kitap sayımız elbette 
zaman içinde artacak” 
ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış 
Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan “Bu abide eseri İstanbul’un 

en büyük kütüphanesi olarak düzenlediğimiz 
çalışmalar nihayet bitti. Rami’yi bir kültür merkezi 
olarak planladık. Günün 24 saat gençlerimiz başta 
olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. 
Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, yaklaşık 
110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya 
kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde 2 
milyonu aşkın kitap ile hizmete başlamasından 
memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette 
zaman içinde artacak” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin en 
büyük kütüphanesi İstanbul Rami Kışlası’nı açtı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışına katıldığı 
36 bin metrekare kapalı alanla hizmet verecek 
olan kütüphane, Central Park ve Hyde Park’a 
benzetilen 51 bin metrekarelik bir millet bahçesine 
de sahip.

Burhan Çaçan’a rahmet dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burhan Çaçan yürek 
tellerimizi titreten, güçlü sesi kendine özgü 
yorumu, ve her zaman koruduğu vakur duruşuyla 
hem halkımızın gönlünde taht kurmuş. Hem 
de Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış 
bir sanatçımızdı. Merhum sanatçımız bizim 
de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren severek 
dinlediğimiz, şahsiyetini hep takdir ettiğimiz 
müstesna bir insandı. 45 yıllık sanat hayatı 
boyunca, birbirinden değerli albümlere imza 
atan Burhan Çaçan vefatıyla geride doldurulması 
zor bir boşluk bırakmıştır. Rabbim, merhum 
sanatçımızı rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. 
Başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm 
sevenlerine sabır versin diyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphaneye 
dönüştürdüğümüz Rami Kışlası’nın ülkemizin 
son 2 buçuk asırlık tarihinde çok önemli bir 
yeri var. Burası, gıda çarşısına dönüştüğünde 
burada uzunca bir zaman peynir sattık, sucuk 
pastırma satışını yaptık. Burada bir geçmişim 
var. Bu geçmişimizi bir kenara koymak mümkün 
değil. İzlediğimiz gibi aynı zamanda burası ne 
haldeydi, hep söyleriz ya nereden, nereye? Böyle 
bir mezbelelik haldeydi. Top da oynadım. Rami 
top sahası olduğu zaman. Buralara yabancı 
değiliz. Bir mazimiz var. Hepsinden öte Sultan 2. 
Mahmut 1828-1829’daki Osmanlı-Rus savaşının 
askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. 
Cumhuriyet döneminde de aynı amaçla uzunca bir 
süre kullanılan kışla daha sonra gıda toptancıları 
sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. 
Zaman içinde ciddi tahribata uğrayan bu abide 
eseri İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak 
düzenlemek için yürüttüğümüz çalışmalar 
nihayet bitti. Rami’yi sadece bir kütüphane değil, 
pek çok faaliyetin de yapabileceği bir kültür 
merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz, 

haftanın her günü, 
günün 24 saati gençlerimiz başta olmak üzere 
kitap severlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 
36 bin metrekareyi geçen, peyzaj alan 51 bin 
metrekareyi bulan yaklaşık 110 bin metrekarelik bir 
alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. 
Kütüphanemizde ilk etapta 2 milyonu aşkın 
kitap ve 4 bin 200 kişilik kapasiteyle hizmete 
başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap 
sayımız zaman içinde daha da artacak. Kütüphane 
bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi de 25 
bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında önemli bir 
ihtiyacı karşılayacaktır. Rami bünyesindeki Yazma 
Eserler Kütüphanesi de, buraya ayrı bir derinlik 
katacaktır. Günümüzün olmazsa olmazı dijital 
kaynaklar da, burada meraklılarıyla buluşacaktır. 
Bünyesindeki pek çok farklı birimle İstanbul’a 
kazandırdığımız bu güzel kültür merkezinin 
restorasyonunda ve dönüşümünde emeği 
geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm 
ekibini, mimar, mühendisinden, yüklenici firmaya 
varıncaya kadar herkesi tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Erdoğan, “Rami’yi sadece bir kütüphane değil, 
pek çok faaliyetin de yapabileceği bir kültür 
merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz, 
haftanın her günü, günün 24 saati gençlerimiz 
başta olmak üzere kitap severlere hizmet 
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‘KÜTÜPHANELERİMİZ NE 
KADAR ZENGİN OLURSA 
MİLLETİMİZ O DERECE 
MÜREFFEH OLUR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geriye doğru 
baktığımızda, kütüphanelerimiz ne 
kadar zengin, ne kadar yaygın, ne kadar 
hareketliyse, medeniyetimiz o derece 
üretici, devletimiz o derece güçlü, milletimiz 
o derece müreffeh olmuştur. Bizim 
medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, 
mürekkeple, okumakla, anlamakla, sormakla, 
anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, irfanla, 
hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. 
Duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi 
en kıymetli hazinelerden daha üstün 
ecdadımız, her kütüphaneyi cennetten bir 
köşke benzetmiştir. Alimleri gölgelerinde 
soluklanılan cennet ağaçlarıyla kıyaslayan 
ecdad, onların eserlerini de bu ağaçların 
meyveleri olarak görmüştür. Nasıl bir ecdada 
sahibiz. İnşallah biz de onlara layık oluruz. 
Hayırlı işlerin her biri gibi, ilim, irfan, kültür, 
sanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten 
milletimiz, bu vasfı sayesinde asırlarca 
dünyaya ışık tutmuş, halen el üstünde 
tutulan eserler vermiştir. Kütüphanelerimizin 
sembolü olduğu bereketli medeniyet 
iklimimiz, yerini fikri ve manevi kuraklığa 
bıraktıkça bu tablonun yerini gerileme, 
rehavet, sefalet almıştır. Kimi dönemlerde bu 
kuraklık iklimi özellikle tesis edilmiş, özellikle 
başımıza bir karabulut gibi çöktürülmüştür” 
diye konuştu.



verecektir” dedi.
2014 yılında restorasyonuna başlanan 

tarihi 250 yılı aşkın Rami Kışlası, restorasyon 
çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi’ne 
dönüştü. Eyüpsultan’da bulunan Rami 
Kütüphanesi, bugün Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 
Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine 
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldırım Demirören, sanatçı Orhan Gencebay, 
Hülya Koçyiğit yer aldı.

 ‘KÜLTÜR MERKEZİ  
OLARAK PLANLADIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphaneye 
dönüştürdüğümüz Rami Kışlası’nın ülkemizin 
son 2 buçuk asırlık tarihinde çok önemli bir 
yeri var. Burası, gıda çarşısına dönüştüğünde 
burada uzunca bir zaman peynir sattık, sucuk 
pastırma satışını yaptık. Burada bir geçmişim 
var. Bu geçmişimizi bir kenara koymak 
mümkün değil. İzlediğimiz gibi aynı zamanda 
burası ne haldeydi, hep söyleriz ya nereden, 
nereye? Böyle bir mezbelelik haldeydi. Top 
da oynadım. Rami top sahası olduğu zaman. 

Buralara yabancı değiliz. Bir mazimiz var. 

Hepsinden öte Sultan 
2. Mahmut 1828-1829’daki Osmanlı-Rus 
savaşının askeri ve idari yönetimini bu kışladan 
yürütmüştür. Cumhuriyet döneminde de 
aynı amaçla uzunca bir süre kullanılan kışla 
daha sonra gıda toptancıları sitesi de dahil 
farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Zaman 
içinde ciddi tahribata uğrayan bu abide eseri 
İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak 
düzenlemek için yürüttüğümüz çalışmalar 
nihayet bitti. Rami’yi sadece bir kütüphane 
değil, pek çok faaliyetin de yapabileceği bir 
kültür merkezi olarak planladık. Buradaki 
kütüphanemiz, haftanın her günü, günün 24 
saati gençlerimiz başta olmak üzere kitap 
severlere hizmet verecektir” dedi.

‘KENDİ ALANINDA 
ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 
KARŞILAYACAKTIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kullanım 
alanı 36 bin metrekareyi geçen, peyzaj alan 
51 bin metrekareyi bulan yaklaşık 110 bin 
metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya 
kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde ilk 
etapta 2 milyonu aşkın kitap ve 4 bin 200 
kişilik kapasiteyle hizmete başlamasından 
memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız 
zaman içinde daha da artacak. Kütüphane 
bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi 

de 25 bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında 
önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Rami 
bünyesindeki Yazma Eserler Kütüphanesi 
de, buraya ayrı bir derinlik katacaktır. 
Günümüzün olmazsa olmazı dijital 
kaynaklar da, burada meraklılarıyla 
buluşacaktır. Bünyesindeki pek çok farklı 
birimle İstanbul’a kazandırdığımız bu 
güzel kültür merkezinin restorasyonunda 
ve dönüşümünde emeği geçen başta 
Sayın Bakanımız olmak üzere tüm ekibini, 
mimar, mühendisinden, yüklenici firmaya 
varıncaya kadar herkesi tebrik ediyorum” 
diye konuştu.
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‘KİTAP İTHALİ YAPACAĞIZ’
Kütüphane gezisinde gördüklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Oradaki arkadaşlarımızın nasıl bir 
hassasiyetle çalıştıklarını, adeta organ 
nakli yapar gibi o kitapların bütün, 
tahrip olmuş o yaprakları tek tek nasıl 
bir yerden bir yere naklettiklerini 
görmek, onlara şükran borcu 
olduğumuzu söylememek mümkün 
değil. Bu eserlerle beraber inşallah Rami 
Kütüphanemiz, çok çok farklı geleceğe 
bir yatırımın inşallah eseri olacak. 
Ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı 
olmasını diliyorum. Dilediğimiz tüm 
kitapları buraya nakledebiliriz. Kültür 
Turizm Bakanlığımızın bütçesine ayrıca 
bir destek vererek, yurt içi, yurt dışından 
buraya her türlü kitapları alacağız. 
İthalatçılığımıza onu getireceğiz. Kitap 
ithali yapacağız. Dünyanın dört bir 
yanında. Rami Kütüphanemizin bu 
uluslararası özelliğini de çok daha güçlü 
hale getirmiş olacağız. Bu kütüphanede 
okuyacak, araştıracak, eser ortaya 
koyacak, yapılan faaliyetlerden istifade 
edecek herkese şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.



 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde 
Birleşmiş Milletler ve Pakistan’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen “İklime Dayanıklı 

Pakistan” konulu uluslararası konferansa bir video 
mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları 
kaydetti;

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın 
Şahbaz Şerif, Sayın Genel Sekreter, kıymetli 
misafirler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Değerli kardeşim 
Başbakan Sayın Şahbaz Şerif’e ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Gutteres’e nazik davetleri 
için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan 
sel felaketleri nedeniyle Pakistanlı kardeşlerimize 
bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabrı cemil, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu 
gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız 
bırakmadık. 15 uçak ve 13 tren ile gönderdiğimiz 7 
bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini 
ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri 
afetzedelerle palylaştık. Ayrıca bin 630 tondan 
fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. 
İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla 
Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze 
olsun hafifleyeceğine inanıyorum.

 Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve 

Çevre Bakanlarımız, TOKİ ve AFAD temsilcileri 
ile birlikte Pakistan’ı ziyaret etti. Heyetimiz afet 
bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan 
makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen 
ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin 
uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması 
noktasında yoğun gayret sarfedildi. Türkiye’nin 
yanısıra diğer ülke ve uluslararası kuruluşların 
çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya 
başladığını görüyoruz.

“TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞEN 
SORUMLULUKLARI YERİNE 
GETİRMEKTEDİR”

Ancak Iklim krizinin yıkıcı etkileri 
karşısında daha fazla müşterek çalışmaya 
ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği 
ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın 
ortak meselesidir. Pakistan’da vuku bulan 
felaket iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve 
benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji 
çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek 
gerekiyor. Türkiye, bu küresel mücadeleye 
katkı sağlama bakımından üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar 
gören afet bölgelerinin yanısıra Pakistan’ın 
afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin 
iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, 
yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir.
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“PAKİSTAN HALKININ 
YANINDA OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Türkiye, Pakistan’daki afetzedelerin 
acil ihtiyaçlarının temini ile 
yeniden inşa sürecine gereken 
katkıyı sağlamaya hazırdır. 
TOKİ Başkanlığımız bu hususta 
Pakistan makamları ile temaslarını 
sürdürüyor. AFAD ve sivil toplum 
kuruluşlarımız da insani yardımların 
ulaştırılması konusunda gereken 
her türlü hassasiyeti sergiliyor. 
Tarih boyunca nice zorluğun 
üstesinden gelen Pakistanlı 
kardeşlerimizin Allah’ın izniyle 
bu sıkıntılı dönemi de suhuletle 
atlatacağına inanıyorum. Türkiye 
olarak geçmişte olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de kardeş 
Pakistan halkının yanında olmaya 
devam edeceğiz. Rabbim Pakistanlı 
kardeşlerimizi her türlü afetten, 
nusibetten muhafaza buyursun 
diyorum.
Konferansın uluslararası toplumun 
Pakistan’a olan desteğine ivme 
kazandırmasını diliyorum. 
Programın icrasında görev 
alan herkese teşekkür ediyor, 
sizleri bir kez daha muhabbetle 
selamlıyorum.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İNSANLIĞIN ORTAK 
MESELESİDİR

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “İklim 
krizinin yıkıcı etkileri 
karşısında daha fazla 
müşterek çalışmaya ihtiyaç 
olduğu aşikardır. İklim 
değişikliği ve bunun yol açtığı 
sorunlar insanlığın ortak 
meselesidir” dedi.
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EYT  
MECLİS’E 
GELİYOR
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, “EYT’li 
olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını 
çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında 
Meclisimizin takdirine sunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, “EYT’li olarak 
bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme 

kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine 
sunuyoruz” dedi.

“EYT DÜZENLEMESİNİ MECLİS’E 
SUNACAĞIZ”

EYT ile çalışmayı yakında Meclis’imizin takdirine 
sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak 
amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 
Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam 
eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek 
kararı aldık.

“2023’TE OTOYOL VE  
KÖPRÜLERE ZAM YOK”

 Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol 
ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi 
bir artışa gidilmeyecektir. Kamu özel ortaklığıyla hayata 
geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri 
tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye 
çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük 
getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

“ULAŞTIRMA ALTYAPISINI 
ÇÖZDÜK”

Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi 
Köprüsü’nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 
29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar 
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dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul 
Havalimanı’nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. 
Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine 
ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, 
ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını 
kolaylaştırmaya devam etmektedir. 200 milyar 
doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma 
altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı 
yatırımlarında çok daha büyük kazançları 
ülkemizin hanesine yazacağız.

“EK GÖSTERGE 
DÜZENLEMESİNİ TBMM’YE 
SUNDUK”

Bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 
planlarımızı size takdim etmiştim. Geçtiğimiz yıl 
işçi ve işveren temsilcilerin katılımıyla yürütülen 
asgari ücrette bu yıl 8 bin 507 lira olarak 
uygulayacağımız asgari ücret hem çalışanlarımızı 
enflasyona ezdirmeyecek hem de istihdamı 
koruma noktasında kararlıyız. Asgari ücret 
desteğini 400 liraya yükselterek önemli bir adım 
daha attık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 
uzun süredir beklediği Ek Gösterge düzenlemesini 
Meclis’e sunduk.

“YENİ İSTİHDAM PROJEMİZİ 
HAZIRLIYORUZ”

Madencilik sektöründe bir program 
kapsamında 10 bin madencinin sağlık 
gözetimini yaptık. İş arayan vatandaşlarımızı 
işverenle buluşturan İŞKUR’umuzla 1.4 milyon 
vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik. İşsizlik 
sigortasından 760 bin vatandaşımızı destekledik. 
Toplum yararına çalışma programlarıyla 111 
bine yakın vatandaşımızın kamu hizmetlerinde 
değerlendirilmesini sağladık. Sosyal güvenlik 
şemsiyemizi daha da genişletecek projelerimizi 
hayata geçirdik. Kronik hastalık, ilaç raporlarının 
süresini en son 30 Haziran 2023’e kadar uzatarak, 
vatandaşlarımıza ve yakınlarına kolaylık sağladık. 
Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına, 
küresel değişimlere uygun şekilde yeni istihdam 
projemizi hazırlıyoruz.

“HER YIL 5 İLE KÜLTÜR  
YOLU PROJESİ”

Kütüphanelerimizden 62’sini yenileyerek 
hizmete açtık. AVM, garlar, cezaevleri gibi 
kalabalık mekanlarında kurduğumuz yeni 
kütüphanelerimizi hizmete sunduk. Sinemaya 
gitmeyen çocuk kalmasın projesiyle 1 milyon 
evladımızı sinemayla tanıştırdık. Tarihi 
alanlarımızdaki çalışmaları dünyada rekor olan 
700 noktada sürdürerek düzenlemesi biten 
yerleri ziyarete açtık. Milletimizden büyük 
ilgi gören Kültür Yolu Festivallerini İstanbul, 
Ankara, Çanakkale, Diyarbakır Konya’da 7 defa 
gerçekleştirdik. Turizm sektörünün nitelikli 
personel ihtiyacını karşılamak için okullarımızla 

otellerimizi eşleştiren projeyi yaygınlaştırarak 
üç dille eğitime geçtik. TİKA vasıtasıyla 100’ün 
üzerinde ülkede 1300’ün üzerinde kalkınma 
projesini gerçekleştirdik. Bu yıl kültür ve turizmde 
başlattığımız çalışmaları katlayarak ülkemizin 
marka değerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Yurt 

dışında Moğalistan’dan Kerkük’e ecdat mirasi 
eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 
Bundan sonra her yıl 5 yeni şehrimizi ilave 
ederek kültür yolu festivallerimizi sürdürmeyi 
sürdüreceğiz.

“95 BİN BAŞVURU SAHİBİNE 
DESTEK SAĞLADIK”

Engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara 
her kesimi destekleyerek hiç bir bireyin kendini 
kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin 
kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeği sosyal 
hizmet yelpazemizi genişleterek göstermenin 
gayreti içinde olduk. 2022 yılında yaptığımız 
sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 
milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını 
genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını 
başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 
milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın 
dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini 
yerinde gördük. Yeniden yapılandırdığımız sosyal 
hizmet merkezlerimizin sayısını 397’ye çıkardık. 
3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan 
sağlığa kadar eğitim verdik. Aile danışmanlığı 
hizmetlerimizin kapsamında 95 bin başvuru 
sahibine destek sağladık.  

“TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İSTİHDAM REKORU”
Latin Amerika’dan Avrupa’ya Asya’dan Balkanlara 37 devlet ve hükümet başkanını 
ülkemizde ziyaret ettik. 27 ülkeye seyahat ettik. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 8. 
zirvesine ev sahipliği yaptık. Toplam 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö 
Sözleşmesi’ni titizlikle uygulamak suretiyle gerilimin Karadeniz’e yayılarak daha da 
tırmanmasının önüne geçtik. Tarafları Antalya, İstanbul’da bir araya getirdik. İstanbul 
Tahıl Mutabakatı’nı hayata geçirerek 17 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını 
sağladık. Tarihimizin en yüksek rakamı olan 31,2 milyonluk isdihdamla ekonomik 
programımızın başarısın ıispatladık. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kurduk. 
Emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle cari açığında yaşanan artışın farkındayız. 
Kendi enerji kaynaklarımızı hareket geçirerek bu süreci tersine çevirecek adımları 
atıyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının daha aşağı indiğini hep birlikte 
göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik.
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 YAŞADIĞIMIZ 
SEVİNCE 

TAHAMMÜL 
EDEMEDİLER
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Muğla’da toplu açılış 
töreninde yaptığı açıklamada ‘Alkış’ 
polemiği ile ilgili CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, 
“TSK’nın gücüne güç katacak bir 
savunma sanayi projemizin açılışında, 
ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız 
sevince tahammül edemediklerini 
gördük” dedi. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da Menteşe 
Atatürk Bulvarı’nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer 
projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla’yla hasret giderememiştik. 

Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını 
gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet 
siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla’da görmek mümkündür.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye 
çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı 
yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş 
durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına 
hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Her yatırım için yapamazsınız 
diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer 
milletimizin ihtiyaçlarıdır. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize 
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göz dikenlerin hakkından geldik.

ASKERLERLE ALKIŞ 
POLEMİĞİ: YAŞADIĞIMIZ 
SEVİNCE TAHAMMÜL 
EDEMEDİLER

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
gücüne güç katacak bir savunma sanayii 
projemizin açılışında ordumuzun komutanları 
ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül 
edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, 
Sakarya Arifiye’de bu ordunun başkomutanı 
olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına 
Obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, 
senin aklında böyle bir şey var mı? Böyle bir şey 
yapabilir misiniz? Altay Tanklarının teslimini yaptık 
bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü, 
ordumuz bunlarla o terör örgütlerini inlerine 
gömdü, inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle 
dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri 
de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. 
Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan 
çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaadediyor. 
Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden 
olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu 
onları çıkaracağım diyor.

 Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet 
terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede 
yol vermez. Ben milletime güveniyorum, 
ben milletime inanıyorum ve bu yolda böyle 
yürüyeceğiz. El ele, omuz omuza yürüyeceğiz. 
Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele 
olmayı anlarız. Kan emicilere asla prim vermeyiz. 
Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye’deki 
fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan 
yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını 
bırakmadı. Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak 
yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı 
olamayan bu habis zihniyet bu defa doğrudan 
kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı 
hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

 “TÜRKİYE GERÇEĞİNE 
TAHAMMÜL EDEMİYORLAR”

Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar 

savunabilir, hangi hakkını koruyabilir, hangi 
hedefini hayata geçirebilir? Biz bunların asıl karın 
ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye’deki atıl 
fabrikanın ülkenin savunma sanayiinin en önemli 
üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. 
Bunlar karasından havasına, denizinden siberine 
kadar savunma sanayiinin her alanında kendi 
tasarımını, kendi üretimini yapabilen Türkiye 
gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar terörü 
sınırları içinde bitirmekle kalmayıp sınırları 
ötesinde de teröristlerin başını ezen Türkiye 
fotoğrafına dayanamıyorlar. Bunlar küresel krizler 
karşısında diz çöküp teslim olmak yerine krizleri 
fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine 
sindiremiyorlar.

“BİZE DE AYNISINI YAPMAK 
İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR”

Çünkü bunların tüm hayatları vesayetçilerin 
ve darbecilerin yönetimini kendilerine altın 
tepside sunduğu ülke hayaliyle geçmiştir. 
Rahmetli Menderes’i idam sehpasına gönderip 
ülkenin başına öyle çullandılar. Rahmetli Demirel’i 
muhtıralarla yıpratıp ülkenin başına böyle 
çöreklendiler. Rahmetli Özal’ı bin bir yalan ve 
iftira ile devreden çıkartıp ülkenin başına böyle 
musallat oldular. 

6’LI MASAYA TEPKİ
Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde 
koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. 
Etrafındaki herkesten başka ses 
çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya 
bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen 
nasıl oluyor da daha seçilmemişsin 
ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da 
hemen seçime gideriz diyorsun. Ah, 
ah... Bunların Allah bir dediğine inanın 
başka bir şeyine inanmayın. Çünkü 
Allah bir. Masanın altında sakladıkları 
ortakları ayrı telden çalıyor. 
Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. 
Çünkü bunlar sadece zarar dostudur. 
Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri 
tek bir örnek görülmemiştir.
Çok sayıda yatırımı hizmete 
açıyoruz. Tüm yatırımların Muğla’ya 
hayırlı olmasını diliyorum. İktidara 
geldiğimizden bu bu yana 50 milyar 
lira tutarında kamu yatırımı yaptık 
Muğla’ya. Laf ola beri gele yok. 
İcraat, icraat, icraat. Toplam 6 adet 
spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 38 
sağlık tesisi inşa ettik. Ulaşımda 90 
km’den devraldığımız bölünmüş yol 
uzunluğuna 367 km ilave yaparak 
457 km’ye ulaştırdık. Dalaman 
Havalimanını ve Milas-Bodrum 
havalimanını yeniledik. Tarım ve 
ormanda Muğla’ya 8 baraj, 18 sulama 
tesisi, 7 gölet, 10 hidroelektrik tesisatı 
inşa etik. 60 bin dekar arazinin 
sulanmasına hizmet edecek 5 barajın 
inşası sürüyor. 14 bal ormanı kurduk. 
Muğla’nın turist sayısı önceki yıla 
oranla yüzde 37 artış gösterdi. 
Muğla’dan sandıkları patlatarak 
geleceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Selman Soğancı isimli vatandaşın daveti üzerine evine misafir oldu.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, yerli füze denemelerinin 
Yunanistan’ı ürküttüğünü belirterek, 
“Ben de diyorum ki ey Yunan, sen uslu 

durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter 
ki uslu dur.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Muğla’daki 
programları kapsamında toplu açılış töreni ile Sivil 
Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nın ardından Fethiye 
ilçesine geçti.

Burada otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen 
Erdoğan, Fethiye’nin kendilerinin gönlünde 
ayrı bir yerinin olduğunu ifade ederek, “Muğla 
ziyaretlerimizde mutlaka Fethiye’ye de gelip sizlerle 
hasbihal etmeye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Muğla’da hem vatandaşlarla kucaklaştıklarını hem 
yüzlerce yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini 
hem de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle hasbihal ettiklerini dile getiren 
Erdoğan, “Bizleri, Muğla’ya geldiğimiz andan itibaren 

bağırlarına basan tüm vatandaşlarıma, özellikle de 
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin en büyük gücünün, milletin zorluklar 
karşısında gösterdiği dirayetli duruşu ve mücadele 
azmi olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE 
YOK ETTİK”

“Bin yıl önce Anadolu’yu bu şekilde biz vatan 
yaptık. Bir asır önce milli mücadeleyi böyle kazandık. 
Son 20 yıldır tarihimizin en büyük demokrasi 
ve kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. 
Teröristlerden darbecilere, istiklalimize göz diken 
herkesi böyle hüsrana uğrattık. Gabar’da, Cudi’de, 
Tendürek’de, Bestler Dereler’de teröristleri inlerinde 
yok ettik. İnşallah şimdi de aynı anlayışla Türkiye 
Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz. Ülkemize, 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 

Muğla Fethiye’de 
vatandaşlara hitap etti. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Yunanistan’a 

uyarı niteliğinde bir mesaj 
vererek, “Yunanistan 

İzmir’den atılacak olan 
bir füzenin korkusunu 

yaşıyor. Ben de diyorum ki, 
ey Yunan, uslu durduğun 
müddetçe bizim seninle 

işimiz yok.” dedi.

YUNANİSTAN’A UYARI: 

USLU DUR!
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‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla her alanda 
asırlık eser ve hizmetler kazandırırken sadece 
Allah’ın yardımına ve milletimizin desteğine 
güvendik.”

Fethiyelilerin kendisine gösterdiği sevgiye de 
işaret eden Erdoğan, “Ben bugün Fethiye’yi bir 
başka görüyorum; bir başka coşku var bugün 
Fethiye’de.” dedi.

Bugüne kadar yaptıkları tüm eser ve hizmetleri 
sadece bir başlangıç olarak kabul ettiklerini 
belirten Erdoğan, asıl hedeflerinin bu altyapı 
üzerinde çok daha büyük hayallerini inşa etmek 
olduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Adına ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu 
dediğimiz bu kutlu mücadelede desteği yine 
sizlerden bekliyoruz. Artık sandık önümüze 
geliyor. Hazır mıyız? Artık Fethiye’de, Muğla’da 
sandıkları patlatmaya var mıyız?” şeklinde 
konuştu.

Dünyanın krizden krize savrulduğunu dile 
getiren Erdoğan, “salgın, savaş” derken ardı 
arkası kesilmeyen sarsıntılarla küresel siyaset ve 
ekonomi sisteminin temellerinden çatırdadığını 
ifade etti.

“Türkiye olarak bu muhataralı dönemde 
sadece ayakta kalmakla yetinmiyor daha büyük 
hedeflere yürüyoruz.” diyen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İSTİHDAMI TARİHİMİZİN 
EN YÜKSEK SEVİYESİNE 
ÇIKARDIK”

“Yaşadığımız hiçbir sıkıntı, bu büyük atılımın 
sonunda elde edeceğimiz kazançla mukayese 
edilemez. Üstelik biz her dönem olduğu gibi 
salgından beri; bilhassa da enflasyonun yol açtı 
hayat pahalılığı sürecinde, hep milletimizin yanında 
yer aldık. Asgari ücretten memur ve emekli 
maaşlarına kadar tüm çalışanlarımızın gelirlerinde 
yaptığımız yüksek oranlı artışlarla bunu gösterdik. 
İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. 
Üretimi, ihracatı, turizmi, esnaf ve sanatkarı, 
çiftçimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sosyal 
yardımların yelpazesine genişleterek hiçbir 
vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine 
terk etmedik.”

“MİLLİ MESELELER  
SİYASET ÜSTÜDÜR”

Türkiye’nin yıldızının her geçen gün daha da 
parladığını, önündeki fırsatların her geçen gün 
daha büyük kazanca dönüştüğünü vurgulayan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Elbette rakiplerimiz, hasımlarımız, 
düşmanlarımız da boş durmuyor. Yaptığımız 
anlaşmaları bozmak, elde ettiğimiz kazanımları 
elimizden almak için her yolu deniyorlar. Maalesef 
içeriden birileri de bunların değirmenine su 
taşıyor. Halbuki milli meseleler siyaset üstüdür, 

öyle olmalıdır. Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de 
kazanımlar sağlamışsak buna, istisnasız hep 
birlikte sahip çıkmalıyız. Yatırımda, üretimde, 
ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna 
istisnasız hep birlikte sevinmeliyiz.”

“F-16’NIN TAŞIDIĞI BOMBAYI 
TAŞIYACAK”

Göreve geldiklerinde savunma sanayinde 
yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan 
Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu 
bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

YUNANİSTAN’A UYARI   
 “Artık İHA’larımızı, SİHA’larımızı, Akıncı’mızı 
yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi 
bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma’mız da 
şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan 
sonra bunlar F-16’nın taşıdığı bombayı taşıyacak. 
Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 
‘Bu çılgın Türkler ne yapıyor?’ Şu anda İzmir’den 
denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, 
bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, ‘Ey 
Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle 
işimiz yok. Yeter ki uslu dur.’ Şu anda füzemizin 
menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 

kilometreye çıkaracağız.”

YERLİ OTOMOBİL 
AÇIKLAMASI

Yerli otomobil Togg’un da yapıldığını hatırlatan 
Erdoğan, artık caddelerde yerli otomobilin 
görüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü 
eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri 
düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek 
vermeliyiz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Sizler, 
kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu, 
kimlerin karalar bağladığını gayet iyi biliyorsunuz. 
Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların 
kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını 
dağıtmak dışında ülkeye ve millete hayrı olmadığını 
sizler gayet iyi biliyorsunuz. İnşallah 2023’ü, 
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın 
ötesinde Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcına sizlerle 
beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 
seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı 
sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes’in 14 
Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek açtığı 
yolu 2023’te, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ 
diyerek menziline beraber ulaştıracağız.”

ÖĞRENCİLERLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Muğla’daki özel bir öğrenci yurdunun önünde öğrencilerle 
sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından öğrencilerle çektirdiği 
bu fotoğrafları, “Muğla’da öğrenci yurdunda kalan genç arkadaşlarımla.” notuyla paylaştı.
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Pendik Gençlik Kolları teşkilatımız özel gençleri, 
Bahçelievler Gençlik Kollarımız da yaşlı 
vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Pendik’in AK Gençleri, dezavantajlı gençleri ziyaret etmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Teşkilatımız, sağlıklı olan her bireyin 
aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle 
dezavantajlı vatandaşlarımızın hayata tutunmaları ve toplumsal 
yaşamın her alanında var olabilmeleri konusuna ve aynı zamanda 

AK GENÇLİKTEN 
ANLAMLI ZİYARETLER 
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Üsküdar Gençlik Kollarımız, İHH Üsküdar Gençlik 
Kolları Başkanı Mehmet Emin Demir’i ziyaret etti. 

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birimimiz 
tarafından gerçekleştirilen ziyarette İHH’nın 

faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunan teşkilatımız, 
üstüne düşen desteği vereceklerini iletti.

Ziyaret sonunda teşkilatımız, misafirperverliğinden ötürü 
İHH Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Demir’e 
teşekkür etti.    

onların önündeki 
engelleri kaldırıp 
yaşadıkları sorunlara 
kalıcı çözümler 
üretilmesiyle 
toplumsal duyarlılığın 
oluşturulmasına dikkat 
çekmek amacıyla 
kapılarını çalıp onlarla 
sohbet ediyor, halini 
hatırını soruyor.

GÖRME 
ENGELLİLER 
HAFTASI’NDA ANLAMLI 
ZİYARET

Pendik Gençlik Kollarımız, İlçe 
Başkanımız Ali Şirin ve Kadın Kolları 
Başkanımızın katılımlarıyla Beyaz Baston 
Görme Engelliler haftası münasebetiyle 
Engelsiz Yaşam Merkezine ziyarette 
bulundu. Teşkilatımız, her zaman 
dezavantajlı vatandaşlarımıza destek 
verme bilinciyle onlarla hoş sohbet edip 
keyifli vakit geçirdi.

Bahçelievler Gençliğinden 
büyüklerine sürpriz 
ziyaret 

Bahçelievler Gençlik Kollarımız, 
ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı 
ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamını iletip, bir 
ihtiyaçlarının olup olmadığını soran 
teşkilatımız, büyüklerinin duasını da aldı. 

Gençler, 2023 seçimlerine doğru 
daha büyük bir enerji ile yürüyeceğini 
belirterek büyüklerimizden destek istedi.

STK ZİYARETLERİMİZ  
DEVAM EDİYOR
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Pendik Gençlik Kolları, “İlk 
Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK 
Parti’ye” diyerek başlattıkları 
mahalle sohbetleri serisine bir 
yenisini daha ekledi.

İl Başkan Yardımcımız Mehmed Emin 
Özkaya ve İl Genel Kurul Başkan 
Yardımcımız Mehmet Semih Demir’in 

katılımlarıyla düzenlenen program, Pendik 
İlçe Başkanımız Muhammet Enes Savaş’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

Programın konukları, gençlerin sorularını 
yanıtlayarak tecrübeleri doğrultusunda tavsiyeler 
verdi.

Programda gençlerin ülke siyasetine olan 
yoğun ilgisi, dinleyenlerin geleceğe dair ümitlerini 
yeşerten cinstendi. 

Program sonunda gençler canlı müzik 
eşliğinde eğlenip güzel anılar da biriktirdi.

GENÇLER “İLK OYUM 
ERDOĞAN’A İLK OYUM 
AK PARTİ’YE” DEDİ
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. 
Dr. Rabia İlhan ziyaretçilerini 
ağırlamaya devam ediyor. 
Başkanımız İlhan bu hafta 

28 Şubat Gönüllüleri Platformu’ndan 
Yeşim Duman ve Sevda Durna’yı 
İl Başkanlığımızda misafir etti. 
Başkanımız İlhan, nazik ziyaretleri için 
teşekkürlerini iletti.

TEŞKİLATIN HER 
KADEMESİYLE 
BERABERİZ

28 ŞUBAT GÖNÜLLÜLERİ 
PLATFORMU’NDAN ZİYARET

İl Kadın Kolları Başkanlığımızca her kademedeki 
teşkilat mensuplarımızla buluşuyoruz. 

Büyük bir aile olduğumuzu bilerek aylık rutin halde gerçekleştirdiğimiz 
kadın milletvekillerimiz, bakan ve milletvekilleri eşleri, belediye 
başkanlarımızın eşleri, ilçe başkanlarımızın eşleri, geçmişten bugüne 
dek görev alan kadın milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımızın eşleriyle 
buluşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 

toplantıda konuşan İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, tüm 
kademelerimiz ile kuruluştan bugüne birlik ve beraberlik içinde çalışmaya 2023 
hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğimizi ifade etti.
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İl Kadın Kolları 
olarak her hafta 
eş zamanlı tüm 
ilçelerimizde 
toplu şekilde saha 
çalışmalarımız 
devam ediyor. 
Teşkilat 
Mensuplarımızla 
birlikte seçmen 
ziyaretleri yaparak 
hem gönüllere 
dokunuyor hem 
de AK Ailemize 
yeni üyeler 
kazandırıyoruz.

Beykoz Kadın Kollarımız, 
Kadınlarla Hedef 2023 
ilkesiyle 39 ilçemizde eş 
zamanlı başlatılan ziyaretler 
kapsamında Beykoz, 

Büyükçekmece, Fatih, Küçükçekmece, 
Esenyurt, Zeytinburnu, Tuzla, 
Kağıthane, Avcılar, Kadıköy, Ataşehir, 
Esenler, Sultangazi ve Bayrampaşa 
ilçe teşkilat mensuplarımızla 
seçmenlerimizi ziyaret ederek 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamını ilettik. AK Ailemize 
yeni üyeler kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadık. Zafere ulaşana dek durmadan, 
yorulmadan, kapı kapı dolaşarak 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

SAHA ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM
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Tarihi 102 yıl önceye dayanan Beyaz 
Baston, İngiltere-Bristol’da James 
Biggs adında bir fotoğrafçının kaza 
geçirerek görme yetisini kaybettikten 
sonra, evinin çevresindeki trafik 

yoğunluğundan tedirgin olması sebebiyle 
sürücüler tarafından daha net görülebilmek 
için bastonunu beyaza boyamış daha sonra, 
görme engelli bireylerin güvenli ve bağımsız 
biçimde hareket etmelerini sağlayan bir araç 
olmuştur. Ayrıca taşıyıcısının görme engelli 
olduğunu gösteren evrensel bir sembol olarak 

kabul edilmektedir. Aynı zamanda özgürlük ve 
bağımsızlığın simgesi olup toplumu birleştiren ve 
farkındalık oluşturarak harekete geçiren önemli bir 
semboldür. Bu kapsamda 7-14 Ocak tarihleri arası 
“Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak 
anılmaktadır.

Sosyal Politikalar Birimi olarak 7-14 Ocak 
“Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” 
münasebetiyle Beykoz, Küçükçekmece, Sarıyer, 
Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa 
ilçelerimizde gönül gözleri ile gören kardeşlerimizi 
ziyaret ettik.

BEYAZ BASTON GÖRME 
ENGELLİLER HAFTASI
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MEMLEKET BULUŞMALARI

TEŞKİLAT İÇİ 
EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

İl Kadın Kolları Başkanlığımızca 
başlatılan memleket buluşmaları 
ilçelerimizde devam ediyor. AK 
Parti Bağcılar İlçe Başkanlığımızda 

İlçe Başkanımız Emine Ayşe Şakar ve 
teşkilatlarımızla; Adıyaman, Elazığ, Malatya’lı 
hemşerilerimizle bir araya geldik ve 
istişarelerde bulunulduk.

Arnavutköy Kadın Kolları Başkanımız 
Sevilay Ezer Kırbaş başkanlığında 
gerçekleştirdiğimiz ‘Memleket Buluşmaları’ 
kapsamında; coğrafyası sert, insanı mert Kars, 
Ardahan ve Iğdırlı Komisyon Üyelerimizle bir 
araya geldik. Komisyon Başkanımız Zekiye 
Çapan’a ve Bölge Koordinatörü Filiz Hanıma 
katılımları için teşekkür ederiz.

İl Kadın Kollarımızca başlatılan ve AR-GE Birim 
Başkanlığımızca takibi yapılan bilinçlendirmeyi 
artıran eğitimlerimiz devam ediyor. 

Küçükçekmece Kadın 
Kolları olarak Hayat 
için ilk adım ilk yardım 
mottosu ile İlk Yardım 

Eğitimi düzenlendi. Tuzla Kadın 
Kolları olarak, Başkanımız Tuğba 
Karakaya; Zeytinburnu İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Derya Aslan 
öncülüğünde uyuşturucuyla 
mücadelede annelere yönelik 
farkındalık ve bilinçlendirme 
oluşturmak amacı ile uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesini 
hedefleyen “En İyi Narkotik Polisi Anne” Eğitim seminerine katılım sağladık.
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EN ÇOK ÜYE 
YAPAN TEŞKİLAT 
MENSUPLARIMIZA 
PLAKET  
TAKDİM ETTİK

İl Başkanlığımızca başlatılan üye kampanyasına tüm ilçelerimiz yoğun 
ilgi ve gayret sarf etti. Bazı ilçelerimizde en çok üye yapan teşkilat 
mensuplarımıza plaket takdim edildi. Bu kapsamda, Büyükçekmece, 
Avcılar, Kadıköy, Kartla ilçelerimizde en çok üye yapan teşkilat 

mensuplarımıza plaketleri takdim edildi.

Yerli malları satın al kendi ülkeni zengin et
Ayrıca Tuzla Kadın Kolları olarak, Başkanımız Dr. Tuğba Karakaya öncülüğünde; 

Toplumsal bilinçle yerli üretim ve tüketimin arttırılması, yerli ve milli ürünlerin 
kullanılmasının öneminin vurgulandığı ve bilinçli tüketicilik kapsamında tasarruf 
bilincinin oluşturulması amacıyla “Yerli Malları Satın Al Kendi Ülkeni Zengin Et” temalı 
ödüllü çekilişi kazanan Hatice Onursal’a hediyesi takdim edildi.
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GAZETECİLERİN 
GÜNÜNÜ KUTLADIK

Gazetecilik, halkımızın haber alma 
hakkını kullanmasına yardımcı 
olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, 
objektiflik, özel hayata ve kişilik 

haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran 
önemli bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan 
gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde 
olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir 
anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar.

AK Parti İstanbul İl Sivil Toplum Halkla İlişkiler 
Birimi başkanlığında 10 Ocak Gazeteciler gününde 
emekçi gazetecilerimizi ziyarette bulunduk. 

Esenyurt Kadın Kolları Başkanımız Harika 
Yıldırım Öztürk ile birlikte Esenyurt KENT LİFE” 
imtiyaz sahibi Mihrican Deniz ve çalışma ekibine; 
Beyoğlu Kadın Kolları Başkanımız Şengül Kazanır 
ile birlikte Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş’a, 
Star Gazetesi yazarı ve İl Başkan Yardımcımız 
Halime Kökçe’ye, Ajans Sis ve Mecra Tv sahibi 
Zafer Tahmaz’a ziyarette bulunduk.

Zeytinburnu İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
Derya Arslan gazeteciler gününde rahatsızlığı 
nedeniyle duayen gazeteci Osman İslam 
beyefendiyi; Kağıthane Kadın Kolları Başkanımız 
ve teşkilatı, Kağıthane’de basın çalışmalarını 
sürdüren Sadabad Gazetesini, İstamonu Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmenleri ve çalışanlarını; Tuzla 
İlçe Kadın Kolları Başkanımız Dr. Tuğba Karakaya 
da ilçede görev yapan Selam Tuzla ve İstanbul 
Avrasya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanımız Av. Hatice 
Albayrak, Ataşehir İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
Gülay Durak, Esenler İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
Seher Kayrak Güler, Avcılar İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Meryem Küçük, Meclis Üyemiz 
Mustafa Tarım ve teşkilatımızla haber merkezi 
onursal başkanını ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladılar. Küçükçekmece 
ve Sarıyer İlçemiz de yerel gazetecilerin gününü 
kutladı. 




