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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en hızlı metrosunun 
kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde 
açıklamalarda bulundu. ‘İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.’ 
diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘Kanal İstanbul projesiyle şehrimize 
yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz’ın yükünü hafifletecek hem de 
İstanbul’un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul’u er geç ülkemize 
kazandırmakta kararlıyız’ ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL’U  
ER YA DA GEÇ AÇACAĞIZ



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

MİLLET NE DERSE O
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, geçen hafta 
“Milletimiz 73 yıl sonra 
bir kez daha aynı gün, 6’lı 

Masa diyerek karşımıza çıkan darbe 
şakşakçılarına, kifayetsizlere ‘yeter’ 
diyecektir. Sözü de kararı da geleceğini 
de millete bırakmak istemeyenlere 
rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız” 
dedi. 
Daha önceleri birçok konuşmalarında 
“Yeter ki siz seçim tarihini açıklayın, 
adayımız ertesi gün ilan edilir” diyenler…

Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ı işaret 
etmesi üzerine “İşte bizim de adayımız 
filancadır” demek yerine, bu sözlerden 
ve işaret ettiği derin anlamlardan büyük 
rahatsızlık duydular.

Bir yandan işaret edilen seçim 
tarihinden mızmızlanırken, bir yandan 
da Cumhurbaşkanımızın sözlerinden 
“İktidarda siz varsınız, millet size yeter 
diyecek” türü kendilerince, kendi lehlerine 
olduğunu sandıkları anlamlar çıkarmaya 
çalıştılar.

Aslında bu panikli halleriyle tenha bir 
yerden geçerken korkusunu yenmek için 
ıslık çalanları hatırlatıyorlar.

Elbette işin sırrı “Millet” kavramında 
yatıyor.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın 
sözlerindeki “Millet” vurgusu, aslında bu 
ülkede siyasetin iki önemli tarafını işaret 
ediyor:

Biri, bu ülkede egemenliğin meşru 
kaynağı olarak milleti görüp “Millet 
ne derse o” diyen ve bugün Cumhur 
ittifakının temsil ettiği çizgi.

Diğeri de siyasi anlayışlarını milleti yok 
saymak üzerine bina eden CHP ve onunla 
yol arkadaşlığı yapanlar.

Merhum Menderes’i asan, milleti ve 
değerlerini her fırsatta küçümseyen, zorla 

ve baskıyla millete nizam vermeye çalışan, 
her zaman askeri darbelerin içinde veya 
yanında olmayı siyasi ikbal kaynağı gören 
malum zihniyet, bugün de aynı çizgisini 
sürdürmektedir. Hatta daha da bilenmiş 
şekilde, millete karşı rövanşist ve intikamcı 
duygular içindeler.

Bu millet, daha yakın zamanlarda 
“Ordu göreve” pankartlarıyla yürüyenleri, 
üniversitelerin önlerine “toplama 
kamplarını andıran ikna odaları” kuranları, 
15 Temmuz öncesinde “Yakında Erdoğan 
kaçacak” deyip 15 Temmuz gecesi kahve 
içerek “sonuç” bekleyenleri çok iyi biliyor.

Bu millet yabancı mahfillere “Bize daha 
çok destek verin ki Erdoğan’ı yenelim” 
diye el avuç açanları… Yabancı yatırımcılara 
“Türkiye’ye gelmeyin, yapacağınız 
yatırımlar Erdoğan’a yarar” diyenleri çok 
iyi biliyor.

Bu millet, yabancı başkentlerden adaylık 
için icazet alma turları düzenleyenleri çok 
iyi biliyor.

Bu millet “Bu seçim dünyanın en 
önemli seçimi, Erdoğan gitmezse 
işimiz zor” diye başlıklar atan yabancı 
medyanın, Kandil’den “Yuvarlak masa 
sakın dağılmasın” diyen terör elebaşlarının 
kimlerin yanında olduğunu çok iyi biliyor.

Cumhurbaşkanımız da milleti yok 
sayarak kendine başka mahfillerde iktidar 
ve ikbal arayanlara, işte bu yüzden “Söz 
de karar da milletindir, millet ne derse o” 
diyor.

Çünkü 73 yıl önce olduğu gibi, bu 
seçimde de manzara aynı.

14 Mayıs 1950’de olduğu gibi bu 
seçim de “söz de karar da milletindir” 
diyenlerle, millet dışı arayışlara 
girişenlerin seçimi olacak!

Ve inşallah Cumhurbaşkanımızın da 
dediği gibi “Milletimiz bu muhalefet 
anlayışına yeter diyecek.”

İstiyoruz ki, yeni Türkiye yüzyılında artık 
“Milletin dediği olur” diyenler yarışsın.

“Milleti biz daha çok mutlu ederiz” 
diyen plan ve programlar yarışsın.

İktidarıyla muhalefetiyle milletin 
merkezde olduğu siyasi anlayışlar rekabet 
etsin.

Milleti yok sayarak muhalefet yaptığını 
sananlar, sandıktan öyle bir ders alsın ki, 
artık siyaset müzesinde bir fosile dönüşüp 
milletin yakasından tamamıyla düşsünler.

Cumhurbaşkanımızın dediklerini, işte biz 
de bir kere daha ilan ediyoruz:

Yeter! 
Söz de karar da yabancı güç 

odaklarının, yabancı medya kuruluşlarının, 
terör şebekelerinin, cunta heveslilerinin, 
Türkiye’nin enerji kuyularına ve yerli 
savunma sanayiine kilit vurup denizlerine 
yasak getirmeye çalışanların ve onlara 
siyasi taşeronluk yapanların değil,

Söz de karar da milletindir.
Millet ne derse o!

     
Cumhurbaşkanımızın dediklerini 

biz de bir kere daha ilan ediyoruz: 
Yeter!  Söz de karar da yabancı 
güç odaklarının, yabancı medya 

kuruluşlarının, terör şebekelerinin, 
cunta heveslilerinin, Türkiye’nin 

enerji kuyularına ve yerli savunma 
sanayiine kilit vurup denizlerine 

yasak getirmeye çalışanların 
ve onlara siyasi taşeronluk 

yapanların değil… Söz de karar da 
milletindir. Millet ne derse o!
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İstanbul’un yüzleri programımız Kapsamında İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanımız 
Cahit Altunay, İl Kadın kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanımız Gaye Koz, il 
Komisyon Üyemiz Özcan Ayma ile birlikte  Çevre düzenlemeleri ve sorunların 
çözümüne yönelik Ülkemize büyük katkılar sağlamış ve çok sayıda bilim insanının 

yetişmesine vesile olan Prof. Dr. Nevzat Kor’u ofisinde ziyaret ettik.

İl Çevre Şehir 
ve Kültür 
Başkanlığımızın 
düzenlemiş olduğu 

‘’Okullar Yeşillendiriliyor’’ 
projemiz kapsamında 
Pendik İlçemizde bulunan 
Mustafa Kutlu İlkokulunda 
ve 4 okulumuzun 
bahçesinde fidanlarımızın 
dikimlerini gerçekleştirdik. 
İstanbul’umuzun tüm 
okullarında fidanları toprakla 
buluşturmaya devam 
edeceğiz.
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İSTANBUL’UN YÜZLERİ

OKULLAR YEŞİLLENDİRİLİYOR
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Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve Medya 
Başkanlığı tarafından, “39 İlçe 3 Kademe 
Tanıtım ve Medya Başkanları İstişare ve 

Planlama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya; AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu 
İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, Kağıthane 
İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin, 39 ilçe 3 Kademe Tanıtım 
ve Medya Başkanları katıldı.

KABAKTEPE: “HER ŞEY  
OLUŞ HALİNDEDİR”

Selamlama konuşması yapan İl Başkanı 
Kabaktepe, “Seçim sürecine en çok katkı sunan 
birimlerimizden biri de hiç şüphesiz tanıtım 
ve medya birimlerimizdir. Gayretlerinizin, 
çabalarınızın her zaman farkındayız. Şunu hiç 
bir zaman unutmayınız ki hiç bir şey bitmiş 
değildir, her şey oluş halindedir. O yüzden bir iş 
yapılırken veya yapılmışken onu nasıl daha iyi, 

AK PARTİ İSTANBUL 
TANITIM VE MEDYA 
BAŞKANLARI  
BİR ARAYA GELDİ

AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve 
Medya Başkanlığı tarafından, 

“39 İlçe 3 Kademe Tanıtım 
ve Medya Başkanları İstişare 

ve Planlama Toplantısı” 
gerçekleştirildi. Toplantıda 

konuşan İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, “Her dönem algı ve 

yöntem değişiyor. Bu dönem; 
gözün, kulağı ve sesi geçtiği bir 

dönem. İşte bu nedenle gözün 
tesir gücüne etki edecek, kulağa 

ve kalbe de hitap edecek dili 
geliştirmek sizin desteğinizle 

olacak.” dedi.
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daha etkili anlatabiliriz noktasında 
üretkenliğinizi yitirmeyin. Sözün 
tesir gücünü artırmak noktasında 
sizin üretkenliğinize, bakış açınıza, 
fikirlerinize her zaman ihtiyacımız 
var.” dedi.

KABAKTEPE: 
“GÖZÜN TESKR 
GÜCÜNÜ ARTIRDIĞI 
DÖNEMDEYİZ”

Her dönemin algı ve yönteminin 
değiştiğini belirten Kabaktepe, 
“Bu dönem; gözün, kulağı ve sesi 
geçtiği bir dönem. Yani insanlar 
gördüklerine, duyduklarından daha 
çok inanıyor. Dilin tesiri azaldı, gözün 
tesiri yükseldi. İşte bu nedenle 
gözün tesir gücüne etki edecek, 
kulağa ve kalbe de hitap edecek dili 
geliştirmek sizin desteğinizle olacak. 
Bunu en iyi şekilde başarabilmek 
için her gün, dünden daha çok 
çalışmalıyız.” diye konuştu.

KÖKÇE: “BAŞARIYA 
GİDEN YOLUN EN 
GÜÇLÜ FENERİ 
İLETİŞİMDİR”

Özgün içerikler üretilmesinin 
önemine vurgu yapan İl Başkan 
Yardımcısı Kökçe, “39 ilçemizden 
toplantımıza katılım sağlayan 
3 Kademe Tanıtım ve Medya 
Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 
İletişim; en zor ama en güzel işlerden 
biri. Bugüne kadar el birliğiyle pek 

çok zorluğun üstesinden geldik. 
Yeni başarılara, güzel işlere, özgün 
içeriklere yine güç birliği yaparak 
imza atacağız. İl Başkanımızın 
da ifade ettiği gibi hepinizin fikri, 
önerisi çok kıymetli. Bu toplantımızın 
amacı da zaten bu. Bugün burada 
yolumuza fener olacak yeni fikirlerin 
çıkacağına inanıyorum. Çünkü 

iletişim, başarıya giden yolun en 
güçlü feneridir. Daha çok çalışacağız. 
2023 seçimlerinden de alnımızın 
akıyla çıkacağız inşaAllah.” dedi.

ÖZTEKİN: “MEDYA VE 
İLETİŞİMİ HER ZAMAN 
ÖNEMSİYORUZ” 

Kağıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin ise; “Tanıtım 
ve medya birimlerimiz, 
vatandaşlarımızla aramızdaki 
en önemli iletişim köprüsüdür. 
Yaptığımız işleri, icraatleri, hayata 
geçireceğimiz projeleri en etkili 
şekilde duyurmamımızı, anlatmamızı 
sağlama misyonunu icra etmektedir. 
Bu nedenle medya ve iletişimi her 
zaman önemsiyoruz. Özellikle 2023 
seçimlerine gittiğimiz süreçte sizin 
heyecanınız, enerjiniz, gücünüz 
bizim de gücümüze güç katacaktır.” 
dedi.

Konuşmaların ardından Gazeteci 
Erem Şentürk ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şen, motivasyon konuşması 
yaptı. Katılımcıların sorularını 
cevaplandırdı.



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

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

Yönetim Kurulu Üyemiz, İlçe Seçim İşleri 
Komisyon Üyemiz, Mahalle Başkanlarımız ve 
Mahalle Seçim İşleri Başkanlarımız; hukuka, 
eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en 
büyük teminatı olan avukatlarımızı ziyaret 
ediyor okul sorumlularımızla tanışmalarını 
sağlıyoruz. Kendilerine Genel Başkanımız 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ve İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin 
selamlarını iletiyoruz. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı ve 
İl Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Aksu; Bakırköy 
ve Sultanbeyli ilçemizde avukat ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. 

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

yapacak ve seçmen iradesinin seçim sonuçlarına 
yansımasını sağlayacağız. 

Seçim güvenliğini sağlama konusunda 
bugüne kadar desteğini esirgemeyen ve bundan 
sonra da bize destek olacak meslektaşlarımızı 
İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz vasıtasıyla bu 
sorumluluğa omuz vermeye davet ediyoruz. 
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HER OKULDA BİR AVUKAT 
HEDEFİ İÇİN ZİYARETLERE 
DEVAM EDİYORUZ 
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Yüz Yüze 100 Gün programları 
kapsamında İstanbul Seçim 
İşleri Başkanlığı olarak 3 
kademe tüm teşkilatlarımızla 
seçime hazırlanıyoruz. 

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

eğitimleri toplantılarına devam ediyoruz.
Seçim İşleri Başkanlığı olarak, 

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

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

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

39 SORU 39 CEVAP İLE 
SEÇİME HAZIRIZ



AK Parti İstanbul Seçim 
İşleri Başkanlığı olarak İl 
Seçim İşleri Başkanımız Av. 
Şengül Karslı öncülüğünde, 
İstanbul’da 39 ilçe üç 
kademe yönetim kurulu 
üyelerimiz, mahalle 
başkanlarımız, meclis 
üyelerimiz ile birlikte 
Sandık Güvenliği merkezli 
eğitimlerimize başladık.  

Sandık Güvenliğine dair teknik 
bilgilendirme ve motivasyon amaçlı 
gerçekleştirdiğimiz ilk iki eğitimimiz 
Büyükçekmece ve Esenyurt 

ilçelerimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 

Karslı’nın gerçekleştirdiği sunumda; seçim 
çevresi, oy pusulaları, sandık açılımları ve 
sayım-döküm süreciyle ilgili olarak dikkat 

edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Akabinde, 
millet iradesinin sandıklara doğru tecelli etmesi 
adına, ortaya çıkacak muhtemel olumsuzluklara 
karşı alınabilecek tedbirlerle birlikte, şikayet ve 
itiraz süreçleri hakkında da bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Son olarak; maddi seçim hataları, 
örnek olumlu ve olumsuz tutumlar gibi seçim 
gününe dair detaylı bir eğitim gerçekleştirildi.

İstanbul’umuzun tamamına yayılacak bu 
eğitimlerle birlikte; öncelikle bilgi ve ardından 
motivasyon desteği sağlanıp, seçim günü 
görev yapacak sandık kurulu görevlilerimizin 
hazır ve nazır bir şekilde sandıklara sahip 
çıkabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
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İRADE SENDE, SANDIK GÜVENDE, 
SANDIĞINI BİL, SANDIĞINA SAHİP ÇIK! 



Türkiye Yüzyılı’na giden yoldaki 
çalışmalarımızda; Milletvekilimiz Canan 
Kalsın ile Reşitpaşa Mahallemizde, 
Milletvekilimiz Nevzat Şatıroğlu ile 

Ferahevler ve Ayazağa Mahallelerimizde, MKYK 
Üyemiz Koçakelçi ile Tarabya Mahallemizde, 
MKYK Üyemiz Güler Sumru Altuğ ile Merkez 
Mahallemizde, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Burcu 
Özer Günaydın ile Bahçeköy Mahallemizde eş 
zamanlı olarak “İrade Sende, Sandık Güvende” 
dedik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda 
2023 seçimleri için durmadan, yorulmadan 
çalışmaya devam edeceğiz.
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DURMADAN , YORULMADAN
HEDEF 2023 SEÇİMLERİ

Sarıyer İlçe Teşkilatımız İlçe 
Başkanımız Halil İbrahim 

Kurşun’un ev sahipliğinde 
MKYK Üyelerimiz ve İstanbul 

Milletvekillerimizle birlikte 
mahalle teşkilatlarımızda 

sandık görevlilerimizle bir 
araya geldi. 
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Bahçelievler
Bahçelievler İlçe 
Başkanlığı’nın 
koordinesinde; İstanbul 
Milletvekillerimiz Akif 
Çağatay Kılıç, Tülay 
Kaynarca ve Nevzat 
Şatıroğlu, İlçe Başkanımız 
Fatih Tuna, Belediye 
Başkanımız Dr. Hakan 
Bahadır ve teşkilat 
mensuplarımızın eşlik 
ettiği, 2023 yolunda biriz 
temasıyla bir dizi ziyaret ve 
program gerçekleştirdi.

MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI



İstanbul Milletvekilimiz Akif Çağatay Kılıç’ın 
programında; Bahçelievler Belediyemiz 
tarafından gençler için yeni hizmete sunulan 
Başkanlık Kütüphanesi ziyaret edildi ve 

gençlerle sohbet edilerek derslerinde başarılar 
dilendi. Öğlen Namazı Şirinevler Ulu Camii’nde eda 
edildikten sonra cami cemaati ve vatandaşlarla sohbet 
edilerek görüşleri alındı. Sonrasında Cami Derneği 
ziyaret edilerek, Cami İmamı ve dernek yönetimi ile 
istişarede bulunuldu. Son olarak Şirinevler Mahalle 
İrtibat Bürosu’nda mahalle teşkilatı ile buluşularak 2023 
yolunda yapılacak çalışmalar ve mahallemizin sorunları 
hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca programına 
İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarımız ile buluşma ile 
başladı. Devamında, Bahçelievler Huzurevi ziyaret edildi. 
Yaşlılarımızla sohbet edilerek, duaları alındı. Sonrasında 
Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret edilerek çocuklarımız 
ile hoş vakit geçirildi. İncirli ve Soğanlı Mahallelerimizin 
stantları ziyaret edilerek vatandaşlarımız ile hasbihâl 
edildi. İncirli Mahallemizin seçim irtibat bürosunda 
mahalle teşkilatımız ile buluşarak 2023 yolundaki 
çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Program 
taziye ziyareti ile sonlandırıldı. 

İstanbul Milletvekilimiz Nevzat Şatıroğlu programa 
İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensupları ile teşkilat 
çalışmalarının değerlendirilmesi ile başladı. Devamında 
Şirinevler Mahalle Muhtarlığı ziyaret edilerek, mahallenin 
sorunları ve yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarede 
bulunuldu. Fevziçakmak Mahallemizin açtığı stant 
ziyaret edilerek vatandaşlarımız ile hasbihâl edildi. 
Yeni hizmete açılan Kuleli Parkı’nda güzel havanın 
tadını çıkaran vatandaşlarımız ile buluşarak sohbet 
edildi. Öğlen namazı Yenibosna Merkez Camii’nde eda 
edildikten sonra cami cemaati ve vatandaşlarla sohbet 
edilerek görüşleri alındı. Devamında, Yenibosna Mahalle 
semt pazarı ziyaret edilerek esnaf ve alışverişlerini 
yapan komşularımız ile buluşuldu.  Sonrasında, Erzurum 
Horasan Yukarı Horum Köyü Derneği, Bahçelievler 
Kastamonulular Derneği, Nevşehir Dernekler 
Federasyonu ve Tokat Erbaa Tanoba Kasabası ve Çevre 
Köyleri Derneği ziyaret edilerek dernek üyeleri ile bir 
araya gelinerek talep, görüş ve önerileri dinlendi.
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Beyoğlu

MİLLET / VEKİL BULUŞMALARI

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığımız İstanbul Milletvekillerimizle birlikte saha 
çalışmalarına devam ediyor. İlçe Başkanımız Abdullah Enes Özkan’ın ev sahipliğinde, 
İlçe Başkan Yardımcılarımız, İlçe ve Mahalle Yönetimlerimizin katılımıyla yapılan 
çalışmalarımızda Milletvekillerimizle birlikte ilçe sakinlerimizle bir araya geldik.

MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI



İstanbul Milletvekilimiz Hasan 
Turan ile Piyalepaşa Mahallemizde 
Giresun Alucra İlçesi Çamlıyayla 
Köyü Derneğini ziyaret ettik. 

Ayrıca Milletvekilimiz Turan ile Halk Meclisi 
toplantısı gerçekleştirdik.

İstanbul Milletvekilimiz Serap Yaşar 
ile Halıcıoğlu Mahalle İrtibat Büromuzun 
açılışını gerçekleştirdik. Yine Halıcıoğlu 
Mahallemizde park ziyaretinde 
vatandaşlarımızla buluştuk.

İstanbul Milletvekilimiz İffet Polat 
ile Hacıahmet Mahallesi Teşkilat 
Mensuplarımızla İrtibat Büromuzda 
Buluştuk. Vekilimiz ile birlikte esnaf 
ziyaretinde bulunarak talep ve önerilerini 
dinledik.

İstanbul Milletvekilimiz Canan Kalsın ile 
Kasımpaşa’da Eşref Vural Kıraathanesinde 
vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vekilimizle 
birlikte Küçük Piyale Mahallemizde Merhum 
Yusuf Çimen’in ailesine taziye ziyaretinde 
bulunduk.
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Fatihİstanbul 
Milletvekillerimizle 
birlikte saha 
ziyaretlerimize devam 
ediyoruz. AK Parti Fatih 
İlçe Başkanlığımızın 
koordinesinde İlçe 
Başkanımız Orhan Narin’in 
ev sahipliğinde, İlçe 
Başkan Yardımcılarımız, 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Mahalle 
Başkanlarımız, Mahalle 
Yönetimlerimiz ve teşkilat 
mensuplarımız İstanbul 
Milletvekillerimizle 
birlikte vatandaşlarımızla 
buluştu.

MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI



Bu kapsamda; 
İstanbul 
Milletvekilimiz 
Şirin Ünal 

Sivrikapı Mahallemizde 
esnafımızı ziyaret ederek 
hayırlı işler diledi, talep ve 
önerilerini dinledi. İstanbul 
Milletvekilimiz Ahmet 
Hamdi Çamlı Yedikule 
Mahalle sakinleriyle bir 
araya gelerek hasbihal 
ettiler. Vekilimiz Çamlı 
Muşlular Kültür ve 
Dayanışma Derneği’ni 
de ziyaret ederek 
dernek mensuplarıyla 
bir araya geldi. 
İstanbul Milletvekilimiz 
Abdullah Güler Balat 
Mahallesinde çalışmalara 
katıldı. Vekilimiz Güler 
mahalle sakinleri ile bir 
araya gelerek yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde 
bulundu ve sorunlarını 
dinledi.
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Sultanbeyli
Sultanbeyli İlçe Başkanlığımız İstanbul Milletvekillerimizin 
katılımlarıyla saha çalışmalarına devam ediyor. İlçe Yönetimlerimiz, 
Mahalle Yönetimlerimiz ve teşkilat mensuplarımızın katılımıyla 
yapılan programlarda vatandaşlarımızla buluştuk.

MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI



İstanbul Milletvekilimiz 
Hulusi Şentürk ile 
Abdurrahmangazi 
Camii’nde, Erol Kaya 

ile Merkez Camii’nde, F. Süleyman 
Denizolgun ile Dumlupınar 
Camii’nde öğle namazı akabinde 
vatandaşlarımızla çay sohbeti yapıldı.

Abdurrahmangazi Mahallesi 
irtibat büromuzun açılışına İstanbul 
Milletvekillerimiz Hulusi Şentürk, 
Erol Kaya, M. Belma Satır, İlçe 
Başkanımız Ali Tombaş, Belediye 
Başkanımız Hüseyin Keskin katılarak 
vatandaşlarımıza hitap ettiler. 

Milletvekilimiz Hulusi Şentürk ile 
Kas-der Sultanbeyli şubesinde çay 
muhabbetinde buluştuk. Ardından 
ilçemizin kanaat önderlerinden 
Mehmet ırmak beyi hanesinde ziyaret 
edip Hasbihal ettik. En son Orhangazi 
irtibat bürosunda üye buluşmasına 
katıldık.

Milletvekilimiz Mihrimah 

Belma Satır ile ilçemizdeki Genç 
Avukatlarımız ve Hukuk Fakültesi 
öğrencilerimizle bir araya geldik. 
Tanışma sonrası seçim günü 
çalışmalarında hukukçuların önemi 
hakkında konuşuldu. Ardından, 
marifetli elleriyle lezzetli yemekler 
üreten kadınlarımızı “Hemdem 
Kooperatifi” ni ziyaret ettik. Sonrasında 
ise Sivas Koyulhisar Ortakent Çevre 
Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Kadın Kollarını ziyaret ettik. 
Ziyarette dernek çalışmaları hakkında 
bilgiler verildi. Yöresel ikramların 
olduğu programda vekilimizle keyifli 
sohbetler gerçekleşti.

Milletvekilimiz Fatih Süleyman 
Denizolgun ile gençlik kollarımızın 
eşliğinde esnaf ziyareti yapıldı. 
Ardından Aydos Kalesi ziyaret edildi 
ve ziyaretçilerle hasbihal edildi. 
Akşamüstü M. Akif irtibat büromuzda 
ilk defa oy kullanacakların katıldığı bir 
toplantı gerçekleştirildi.
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Tuzla
Tuzla İlçe Başkanlığımız 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. İstanbul 
Milletvekillerimizin 
katılımlarıyla yapılan saha 
çalışmalarına İlçe Başkanımız, 
İlçe Yönetimlerimiz, Mahalle 
Yönetimlerimiz ve teşkilat 
mensuplarımız katılım 
sağladılar.

MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI



İstanbul Milletvekilimiz Osman 
Boyraz ile Aydınlı Mahallemizde 
faaliyet gösteren Birmes Sanayi sitesi 
yönetimine ziyarette bulunduktan 

sonra Sanayi sitesindeki esnafımızı ziyaret 
ederek kendileriyle hasbihal edildi. Tepeören 
Mahallemizde faaliyet gösteren Kimyacılar 
Sanayi Sitesi’nde işçilerle birlikte yemek yedik 
ve sonrasında şirket yönetimi ve çalışanlarla 
istişarelerde bulunarak seçim öncesi çalışanlara 
sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdik. Aydınlı 
mahallesinde bulunan Hacılar Camii cemaatiyle bir 
araya geldik, ardından taziye ziyaretine katıldık. 
Mimar Sinan Mahallemizde bulunan Bitlisler 
Derneğinde dernek üyeleri ve yönetimi hasbihal 
ettik. AK Nokta’da teşkilat mensuplarımızla 
çalışmalarımızı konuştuk. Akabinde Şifa 
Mahallesinde bulunan irtibat büromuzda üye 
buluşması programı gerçekleştirerek çok 
sayıda üyemizle buluştuk. Son olarak yine Şifa 
Mahallemizde evi yanan bir vatandaşımıza 
ziyarette bulunarak yapılabilecek şeyler hakkında 
görüş alış verişinde bulunduk.

İstanbul Milletvekilimiz Ravza Kavakçı Kan, 
İlçe Başkanımız Av Talha Tayfur, Kadın Kolları 
Başkanımız Tuğba Arslanoğlu Karakaya ve 
yönetimi ile Tuzla İlçe Teşkilatımızda teşkilat 
mensuplarımız ve çocukları ile bir araya gelindi. 
Mahalle Teşkilat yönetimlerimiz ve çocukları 

ile sohbet edilerek genel değerlendirme 
ve bilgilendirme yapıldı. Akabinde Aydınlı 
Mahallemizde Endüstriyel Revizyon ve Otomasyon 
şirketi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi 
alındı ve devlet teşvikleri üzerine firma sahipleri 
bilgilendirildi. Daha sonra Orhanlı mahallesinde 
esnaf ziyareti yapılarak ilçe esnafımızla hasbihal 
edildi. Orhanlı’da İrtibat Büromuza ziyaret yapıldı 
ve mahalle sakinleri ile hasbihal edildi. Tuzla 
Belediyesi Kariyer Geliştirme Merkezi ziyaret edildi 
ve Kariyer Merkezinde eğitim alan kursiyerler 
ile görüşülerek alınan eğitimler hakkında bilgiler 
alındı.

İstanbul Milletvekilimiz Eyüp Özsoy, İlçe 
başkanımız Av. Talha Tayfur İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Yasin Kenesarı ve yönetimiyle Evliya 
Çelebi Mahallesinde Evliya Çelebi Camii’de 

öğlen namazı ve cami cemaatiyle sohbetle 
programımıza başladık. Sonrasında Ckm Proje 
ofisinde firma sahipleri ve iş insanlarıyla bir araya 
gelindi. Yayla Mahallesi’nde bulunan Tokatlılar 
Derneği’ne ziyaret gerçekleştirilerek dernek üyeleri 
ve yönetimi ile çok verimli istişarelerde bulunuldu. 
Akabinde aynı mahallede ikindi namazı Nalbant 
Camiinde eda edilerek camii cemaatiyle sohbette 
buluşuldu. Yayla Mahallesindeki programalar 
devam edilerek taziye ziyaretinde bulunuldu. 
Ardından İstasyon Mahallesinde Akşam namazı 
Çiçekçiler camiinde kılınıp, camii cemaatiyle 
sohbet edildi. Son olarak Tuzla Gençlik Kollarının 
düzenlemiş olduğu ilk defa oy kullanacak 
gençlerle bir araya gelinerek gençlerle sohbet 
edildi. Geç saatlere kadar süren sohbet sonrasında 
programımız sonlandırıldı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle AK Parti Genel 
Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen 2023 Roman 
Buluşması İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 ‘Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz’ temasıyla 
gerçekleşen coşkulu buluşmaya Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Fuar Oktay, AK Parti Grup Başkanı İsmet 
Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu, Milletvekillerimiz,  İl 
Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak, İl Kadın Kolları Başkanımız Rabia İlhan ve 3 
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2023 ROMAN BULUŞMASI



 www.akpartiistanbul.com                 

SOSYAL POLİTİKALAR 21
Kademe Sosyal Politikalar Başkanlarımız katıldılar. 

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Roman 
Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz her Roman’a bir 
yuva. Uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi 
modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak 
istiyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı 
Mustafa Kandıralı’nın ismini yaşatacak sizlerin 
arasından yeni değerlerin yetişmesini temin 
edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Roman 
vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji 
belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi 
de imzaladım. İnşallah, yarınki resmi gazetede 
yayınlanıyor. Roman kültürünü yaşatacak ve 
gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz” 
dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan “İçişleri 
Bakanlığımız bünyesinde, bir Roman koordinasyon 
merkezi kuruyoruz” açıklamasını yaparak “Bu 
kapsamda roman vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden 
birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 
11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı” 
dedi.

‘ROMANLAR BAŞTA 
OLMAK ÜZERE HİÇ KİMSEYİ 
DIŞARIDA BIRAKMADIK’

İlle de Roman olsun şarkısının sözlerini 
söyleyerek konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanımız “Sizlere kardeşlerim diye 
lafın gelişi hitap etmiyorum. Çocukluğum 
sizlerle birlikte geçti. Aynı sokaklarda birlikte 
büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, 
aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri 
paylaştığımız için sizler benim kandan öte can 
kardeşlerimsiniz. Birileri sizin adınızı sadece 
siyaseten anar, birileri sadece görüntü vermek için 
sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapınızı 
çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, 
inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan 
yol arkadaşlığımız var. Bugün yüzyılın romanını 
birlikte yazıyoruz diye bir araya geldiğimiz 
güzel toplantıyla inşallah kardeşliğimizi daha 
da güçlendireceğiz. Sizinle yol arkadaşlığımız, 
çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda 
kalmadı. Az önce izledik. Aynı sokaklarda 
beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, 
hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size 
baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. 
Beyoğlu ilçe başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım 
döneminde yaptığım çalışmaların şahidi 
sizlersiniz. Başbakanlığım döneminde yaptığım 
çalışmaların şahidi sizlersiniz. Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra gösterdiğim gayretlerin şahitleri 
sizlersiniz. Devletin yönetim merkezi olan 
Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
binbir renk tek millet diyerek gerçekleştirdiğimiz 
buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı 
şekilde Çanakkale ve Bursa’daki buluşmalarımızın 

coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tüm 
bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla, 
siyasi çakar gayesiyle değil canı gönülden 
yürüttük. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizle 
81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı 
kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç 
kimseyi dışarıda bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza salona girmeden 
önce roman çicekçiler, Fatih ilçemizdeki roman 
müzisyenler ve Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencileri coşkulu ve samimi bir karşılama 
yaptılar.

Programa Suzan Kardeş, Alişan, Kibariye, Kobra 
Murat, Goran Bregoviç, Serkan Çağrı, Yücel Arzen 
gibi sanatçılar da katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız, Adana 
Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a gramofon takdim 
etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da sanatçılar 

Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve 
Muhammed Yıldırır’a da Mustafa Kandıralı’nın taş 
plaklarını hediye etti. Öte yandan Bregovic, Yücel 
Arzen ve Orkestrası’nın seslendirdiği “Türkiye 
Yüzyılı” şarkısına eşlik etti.

ÇEŞİTLİ İLLERDEN 
GELEN ROMAN SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARINI 
İL BAŞKANLIĞIMIZDA 
AĞIRLADIK 

2023 Roman Buluşması programı için Genel 
Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımızın daveti 
üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Roman 
Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerini ve Kanaat 
önderlerini İl Başkanlığımızda misafir ettik.

Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcılarımızın yakından ilgilendiği misafirler 
program öncesi duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
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SOSYAL 
POLİTİKALAR 
HANE 
ZİYARETLERİ  
İLE SAHADA 

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
koordinesinde ilçelerimizde engelli, yaşlı, 
hasta, Şehit yakını, gazi ve yetim öksüz 
çocuklara yönelik hane ziyaretleri hız 
kesmeden devam ediyor.



Sosyal Politikalar 
Sahada kapsamında 
ilçelerimizde hane 
geliri olmayan 

aileler, evde bakım maaşı 
alan vatandaşlarımıza, Şehit 
yakınları ve gazilerimize, 
Sandık bazlı kıymetli 
büyüklerimize ve İl Sosyal 
Politikalar Başkanlığımız 
tarafından sağlanan 
kıyafet yardımının dağıtımı 
kapsamında belirlenen 
çocuklarımıza ziyaretler 
yapılmaktadır. İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanlıklarımıza 
bağlı komisyonlarımız 
tarafından hane ziyaretleri 
yapılarak veri kayıt 
portalımızda  kayıt altına 
alınmaktadır.
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İl Sosyal Politikalar Başkanlığımıza bağlı 
bulunan Şehit Yakınları, Gazi ve Yetimler 
Koordinasyon Merkezimizin 3. Bölge başkanları 
toplantısı  Başakşehir İlçemizin ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. İl ŞKM Başkanımız Selman Enes Yücel 
riyasetinde yapılan toplantıda 3. Bölge ilçelerimizin 
2022 yılı faaliyetleri ve yaklaşan seçim çalışmaları 
değerlendirildi.

Sultangazi ilçe Sosyal 
Politikalar Başkanlığı Yaşlılar 
Koordinasyon Merkezimizin 
destekleriyle kan bağışı 
çalışması yapıldı.

Sultangazi İlçe Başkanımız Süleyman 
Yiğitoğlu, İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanımız Selma Korkakçı ve teşkilat 
mensuplarımızın katılımlarıyla yapılan 
kan bağışı çalışmasında Türk Kızılayı’na 

107 ünite kan bağışı desteği sağlandı.
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3. BÖLGE 
İLÇE ŞKM 
BAŞKANLARI 
TOPLANTISI

KAN VER, CAN VER



İSTANBUL'UN SÖZÜ:
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“YÜZYILIN 
ROMANI’NI 

BİRLİKTE 
YAZIYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan Romanlara müjde: 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’da “2023 Roman Buluşması-
Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” 
programında önemli açıklamalarda 
bulundu. Peş peşe müjdeleri sıralayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Romanlara 
özel bir konut projesi başlatıyoruz. 
Hedefimiz, her Roman’a bir yuva. Sizleri, 
uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, 
huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz” 
dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon 
Merkezi’nin kurulacağını da duyurdu.

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “2023 Roman Buluşması-
Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” 

programındaki konuşmasına, “İlle de Roman 
olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, 
her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, 
sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, 
patlasın, çatlasın inşallah.” sözleriyle başladı.

Katılımcıları, “Romanlar, kardeşlerim” diyerek 
selamlayan Erdoğan, kendilerine “kardeşlerim” 
diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmediğini, 
çocukluğunun Romanlarla birlikte geçtiğini, 
aynı sokaklarda birlikte büyüdükleri, aynı 
ekmeği bölüşüp yedikleri, aynı sevinçleri 
yaşadıkları, aynı hüzünleri paylaştıkları için 
Romanların kendisinin kandan öte can 
kardeşleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Birileri sizin adınızı sadece 
siyaseten anar. Birileri sadece görüntü vermek 

için sizi selamlar. Birileri sadece oy istemek 
için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten 
bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar 
da sürecek olan yol arkadaşlığımız var.” diye 
konuştu.

Bugün “Yüzyılın Romanı’nı birlikte 
yazıyoruz” diye bir araya geldikleri bu 
güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da 
güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Biliyorsunuz, sizinle yol arkadaşlığımız 
çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda 

kalmadı. Az önce ekranda 
izledik. Aynı sokaklarda 
beraber yürüdük. Hangi göreve 
geldiysem, hangi sorumluluğu 
üstlendiysem hep dönüp 
size baktım. Sizin için neler 
yapabileceğime baktım. 

Beyoğlu İlçe Başkanlığım, İstanbul 
İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım 
çalışmaların şahidi sizlersiniz.”

  “21 YILDIR SİZLERLE OMUZ 
OMUZA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu toprakların 
binlerce yıldır farklı medeniyetlere, kültürlere, 
toplumlara ev sahipliği yaptığını ama hep bereketin 
sembolü olarak kaldığını söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda, üzerindeki her şeyi 
ortak zenginliğin tezahürleri olarak görerek 
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beraberce yaşadıklarını kaydeden Erdoğan şöyle 
devam etti:

“Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman 
kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi 
zaman hak ve özgürlüklerin kullanımından, kimi 
zaman maddi imkanların adaletsiz dağılımından 
kaynaklanan bu sıkıntıları gidermek de hamdolsun 
bize nasip oldu. Bu çerçevede öncelikle 
mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 
Böylece utanç verici ithamlarla dolu bir devri 
geride bıraktık. Ceza kanunumuzda yaptığımız 
değişikliklerle kökeninden, renginden, dilinden, 
inancından dolayı nefret ve ayrımcılığa uğrayan 
herkese hak arama yolunu açtık. Hükûmetlerimiz 
döneminde yaptığımız pek çok toplantı ve 
düzenlemeyle Roman kardeşlerimizin meselelerinin 
devletin en üst makamlarında konuşulmasını, 
tartışılmasını, çözüm yolu aranmasını temin ettik.”

“HEDEFİMİZ, HER ROMAN’A 
BİR YUVA”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Romanlar için 
İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa’da daha önce 
5 bin 133 konutun parkları, bahçeleri ve spor 

alanlarıyla yapılıp teslim edildiğini hatırlatarak, 
şöyle konuştu:

“Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan’da 
yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut 
projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman’a 
bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla 
modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak 
istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu 
projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı 
şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin 
de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman 
kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan 
yaparak kendilerine teslim ettik.”

 Cumhurbaşkanımız Erdoğan, geçen yıl 
8 Nisan tarihini “Romanlar Günü” olarak ilan 
ettiklerini ve ülke genelinde kutlama programları 
düzenlenmesini sağladıklarını anımsatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Roman vatandaşlarımıza yönelik 
2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem 
planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah 
yarınki Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Türkiye 
Yüzyılı’na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha 

fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü 
bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. 
Bizim rehberimiz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ 
düsturudur. Kardeşlerim, dünyanın siyasi ve 
ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı, yeni bir 
küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının 
yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hamdolsun 
Türkiye bu döneme, son 20 yılda ülkemize 
kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma 
altyapısıyla girmektedir. Sadece Roman 
vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile bu 
dönemin ülkemiz için ne kadar tarihi bir değişime 
vesile olduğunu göstermeye yeterlidir.”

“Türkiye Yüzyılı derken sadece 
Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakıp yeni asra 
girmesini anlatmıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın asıl manası, her karış 
toprağı ve her bir vatandaşıyla ülkemizi ortak 
hayallerimize kavuşturacak vizyonu ifade ediyor 
olmasıdır. Bunun için diyoruz ki; Türkiye Yüzyılı 
kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir, 
herkesi kucaklar, herkesin ortak malıdır. Daha 
açık bir ifadeyle Türkiye Yüzyılı, AK Parti’nin veya 

Cumhur İttifakı’nın değil, 81 vilayeti ve 85 milyon 
vatandaşıyla bu ülkenin tamamının hedeflerinin 
adıdır. Biz sadece bu kutlu davanın bayraktarlığına, 
sancaktarlığına talibiz. Bizden önce bu davaya 
ömrünü adayan nice büyüklerimiz geldi geçti. Ama 
şu karşımızdaki topluluk artık bu işin sahibi oldu.” 
şeklinde konuştu.

“ROMAN KOORDİNASYON 
MERKEZİ KURUYORUZ”
Bugün başka müjdeleri de olduğunu 
açıklayan Erdoğan, “İçişleri Bakanlığımız 
bünyesinde bir Roman Koordinasyon 
Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda 
Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde 
sizlerden birer koordinatör görev 
yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde 
bu koordinatörler göreve başladı. Diğer 
illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle 
tamamlıyoruz.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dünyanın 
pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de önemli Roman sanatçılar bulunduğunu 
kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestramızda görev yapan Roman 
sanatçımız mevcuttur. Bir kısmı bugünkü 
programımızı da şenlendirecek olan nice 
Roman sanatçımızın başarılarını keyifle, 
gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde 
‘Müzik susmasın’ diyerek 40 bine yakın 
müzisyenimize verdiğimiz 280 milyon 
lirayı aşkın destekten en çok Roman 
müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla 
Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek 
nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz. 
Kültür Yolu festivallerimizde Roman müzik 
gruplarına özel yer veriyoruz.” 

ROMANLARA ÖZEL  
KONUT KAMPANYASI
Roman kadınların kuracakları üretim 
ve pazarlama amaçlı kooperatiflere 
hibe desteği verdiklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Okul öncesinden üniversiteye 
kadar Roman çocuklarımızın tüm 
basamaklardaki eğitim imkanlarından en 
ileri düzeyde yararlanmalarını sağlayacak 
ilave destekler sunuyoruz. Ülkemizin 
dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa 
Kandıralı’nın ismini yaşatacak, sizlerin 
arasından yeni değerlerin yetişmesini 
temin edecek bir güzel sanatlar lisesi 
açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor 
kulüplerini daha güçlü şekilde destekliyor, 
altyapıyı geliştiriyoruz. Sizlerin yoğun 
olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımızca eğitimden 
sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden 
yararlanmaya her alanda projeler 
yürütüyoruz. Aile eğitimi programlarımız 
ile aile sosyal destek programlarımızdan 
en çok yararlananların başında da Roman 
vatandaşlarımız geliyor.”
Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle 
hayata geçirilen bu projenin kapsamını 
ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan 
sosyal dayanışma merkezleriyle daha da 
artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın 
ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere 
yönelik özel bir sosyal konut kampanyası 
başlatıyoruz.” diye konuştu.



 Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Esenyurt Meydanı’nda 
düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, bugün uzun bir 
aradan sonra buradaki vatandaşlarla birlikte olmanın, 
hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu 

ifade ederek, vefaları, sevgileri ve meydanlara sığmayan aşkları 
için kendilerine teşekkür etti.

Emniyetten istedikleri resmi rakama göre şu anda 30 
bin kişinin alanda olduğunu aktaran Erdoğan, “Esenyurt’ta 

siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023’e bir 
sinyal veriyorsunuz. Yetmez, 2024’e de sinyal 

veriyorsunuz.” diye konuştu.
Törendekilere “Bugün burada niçin 

toplandık?” sorusunu yönelten Erdoğan, 
“Biliyorsunuz ben pek temel atma 
törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk 

açma törenlerine gidiyor, biliyorsunuz. Bizim 
işimiz çok farklı.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2022-2023 

eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün başarıyla 
tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, 

“Esenyurt ve İstanbul’daki evlatlarımız başta olmak 
üzere ülkemizin dört bir yanında karne sevinci 
yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Öğrencilere anne, baba şefkatiyle yaklaşan, 
onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan, 

çocukların zihinlerini bilgiyle ahlakla erdemle ilmek 
ilmek dokuyan öğretmenlere şükranlarını sunduğunu 

dile getiren Erdoğan, her türlü fedakarlığı gösterme 
pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen 
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YANLIŞ YAPMAYA 
KALKARSAN ÇILGIN 

TÜRKLER YÜRÜR
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt 

Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde önemli 
açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e 

tepki gösteren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Eğer bir 
yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. 

Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina’yı vurmak 
gibi bir derdimiz yok.” dedi. Erdoğan ayrıca, 1,8 milyon 

öğrenciye ücretsiz olarak verilen yemek uygulamasının çok 
yakında 5 milyon öğrenciye çıkarılacağını söyledi.



ebeveynleri de tebrik ettiğini söyledi.

EĞİTİM ALANINDA  
90 MİLYARLIK YATIRIMI 
YAPTIK”

Erdoğan, öğretmeni, öğrencisi, ailesi, idarecisi 
ve bakanlığıyla bir bütün olarak, eğitimde kalitenin 
daha da artması için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Evlatların eğitime erişimini kolaylaştırma ve 
onların geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülke 
genelinde pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, 
durmadıklarını ve usanmadıklarını vurgulayan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Medeniyetimizin göz bebeği vasfı yanında 
tüm insanlığın gıptayla baktığı bir dünya şehri 
olan İstanbul’umuza ayrı bir önem verdik. Son 20 
yılda İstanbul’umuza eğitim alanında toplam ne 
kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 90 milyar 
liralık yatırım yaptık, sadece İstanbul’a, sadece 
eğitimde. Sadece bu sene şehrimize, yaklaşık 1 
yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. 
Amacımız İstanbul’un eğitimdeki performansıyla 
diğer vilayetlerimize örnek olmasını, öncülük 
yapmasını sağlamaktır. Son olarak, eğitim ordumuza 
kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin 
atamasını İstanbul’a gerçekleştirdik. Zira İstanbul’a 
ayrı bir önem veriyoruz. Böylece şehrimizin 
öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. 
Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sayesinde 
ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. 
Öğrencilik yıllarımızda sınıflarımızda öğrenci 
mevcudu neydi, 60-70-100. Böyle durumlar vardı 
ama şimdi durum farklı. Bugün Esenyurt’umuzun 
marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi 

cazibe merkezi haline getirecek modern bir 
külliyenin inşasına başlıyoruz.”

12 DERSLİKLİ BİLİM SANAT 
MERKEZİ KURULACAK

Erdoğan, toplam 10 bin 791 metrekarelik 
büyüklükte inşa edilecek kampüsün, İstanbul’un 
medarıiftiharı olacağını söyledi.

 Toplamda 10 bin 412 öğrencinin eğitim-
öğretim görebileceği tesiste, 40’ar derslikli 5 
ayrı Anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip lisesi, 
40 derslikli bir fen lisesi, 45 derslikli mesleki 
teknik Anadolu lisesi ve 3 derslikli bir de ana 
sınıfı bulunacağı bilgisini veren Erdoğan, ayrıca 
tesise 12 derslikli bilim sanat merkezi kurulacağını 
ve planetaryum ile özel yetenekli öğrencilerin 
destekleneceğini belirtti.

Engelli odası olan 151 öğrenci kapasiteli kız ve 
erkek yurtlarının bulunacağını ifade eden Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin dört bir köşesinden gelecek olan 
evlatlarımıza burada barınma imkanı sağlayacağız. 
Bunların yanı sıra tesis bünyesinde 600 kişi 
kapasiteli tatbikat cami, kapalı spor salonu, 
konferans salonu, kütüphanesi, en modern 
imkanlarla dağıtılmış 88 adet laboratuvarıyla 
öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel 
bakımdan teşvik edeceğiz. Halihazırda bazı işlerini 
tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle 
neticelendirmeyi hedefliyoruz.”

Erdoğan, yaptıkları siyasetin eser ve hizmet 
siyaseti olduğunun altını çizerek, halka hizmeti 
Hakk’a hizmet olarak gören icraat odaklı çalışan 
bir hükümet olduklarını dile getirdi.
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MİÇOTAKİS’E: YANLIŞ 
YAPMAYA KALKARSAN...
Erdoğan, “Ülkemizin yeniden eski 
Türkiye’nin kavga ve kriz iklimine 
sürüklenmesine izin veremeyiz. 
Evlatlarımızın geleceğini daha 
şimdiden kaos mimarlığına, 
kriz tellallığına soyunanların 
insanfına terk edemeyiz. Meydanı, 
milletimizin gurur kaynağı 
olan Savunma Sanayi göreve 
geldiğimizde, ne kadar yerliydi. 
Yüzde 20 şimdi ne kadar yüzde 
80. Nereden nereye? Bu çalışarak 
oldu, yatarak olmadı. Şimdi 
dünyanın değişik yerlerinde 
İHA’larımız, SİHA’larımız gidiyor, 
Akıncılarımız gidiyor. Daha neler 
neler gidecek. Artık güçlü bir 
Türkiye var. Yunanistan şöyle 
demiş, bu böyle demiş. Diyorlar 
ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye 
üretti. Ee? Bu Atina’yı vurursa ne 
olacak? Bizim Atina’yı vurmak 
gibi bir derdimiz yok yeter ki siz 
akıllı olun. Adaları silahlandırmaya 
kalkarsanız, biz eli kolu bağlı mı 
duracağız. Bak Miçotakis, gene 
sağda solda konuşuyorsun. Şunu 
iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya 
kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu 
bilesin ama akıllı uslu durursan 
bizim seninle işimiz yok. Biz nice 
ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, 
azimle fedakarlıkla bugünlere 
getirdiğimiz stratejik projelerimizi, 
eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 
muhterisin keyfine teslim edemeyiz. 
Küresel ölçekte kartların yeniden 
karıldığı dönemde ülkemizin önüne 
inşallah Türkiye Yüzyılı’yla projemizi 
sunacağız ve durmayacağız” diye 
konuştu.



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup 
Toplantısı’nda önemli açıklamalarda 
bulundu. Seçim tarihi için 14 Mayıs’ı 

işaret eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Menderes 14 Mayıs 1950’de yeter söz milletin 
dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6’lı masaya 
yanıt verecek.” dedi.

 Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından öne çıkanlar:

“HİÇBİR SEÇİM KOLAY 
OLMADI”

“Biliyorsunuz ikinci haftasını geride 

bıraktığımız 2023 bizim için herhangi bir 
yılbaşı değildir. Biz uzun yıllardır hedeflerini 
2023 menziline göre belirlemiş bir partiyiz. Bir 
hükümetiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere 
büyük ölçekte ulaştık.

2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve 
hizmet siyasetimizin sembıolüdür hem de 
Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır. Önümüzdeki 
aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi 
kılan da budur. Bizim hayatımızda hiçbri 
seçim kolay olmadı. Her sçeime büyük bir 
mcüadele ile azimle gayretle hazırlandık 
girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle 

çıkmayı başardık. Bu seçimi diğerlerinden 
farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk 
getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine 
son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin 
ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, 
ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, 
bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri 
yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye 
Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla 
hazırlanıyoruz.

SEÇİM TARİHİ İÇİN  
14 MAYIS MESAJI

Milletimiz bu darbe şakşakçılarına ‘Yeter’ 

 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 30

MİLLETİMİZ 
73 YIL SONRA 

AYNI GÜN 
6’LI MASAYA 

YANIT VERECEK

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’DAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS’I İŞARET ETTİ:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı ve 

milletvekili genel seçimleri için 14 
Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Menderes 14 Mayıs 1950’de 

‘Yeter söz milletin’ dedi. Millet 73 
yıl sonra aynı gün 6’lı masaya yanıt 

verecek.” dedi. Erdoğan, Baykar’ı 
hedef alan Ali Babacan’a da tepki 
gösterdi, “Ülkemizin her değerini 

savunmak nasıl boynumuzun borcuysa 
bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı 
vermek de sorumluluğumuz.” diye 

konuştu.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 31

diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına 
bir aday çıkarmak değil, ülkeyi 10 kişiyle 
yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı 
üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.

CHP’nin kodlarında bu faşizm var. 
Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir 
yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir 
çeşit siyasi dejavu yaşatıyor.

Menderes 14 Mayıs 1950’de yeter söz 
milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6’lı 
masaya yanıt verecek.

Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. 
Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. 
Bu millet sizin de numaralarınızı da anında 
tanıyor.

“BUNLARIN HERHANGİ BİR 
PLANLARI YOKTUR”

Biz gerektiğinde 7 düveli karşımıza alma 
pahasına ülkemize eser kazandırıyor ve 
milletimize hizmet ediyoruz.

Bugün de biz eserlerimizle konuşuyoruz. 
Bizim gündemimizde her zaman 
ülkemize kazandıracağımız eserler ve 
hedefler vardı. Attığımız her adımda, 
geliştirdiğimiz her mücadelede karşımızda 
oldular. Şikayetimiz attığımız her adıma 
doğruluğuna bakmadan çelme atmaya 
kalkan habis zihniyetedir. Şikayetimiz eser 

düşmanlığınadır. 6’lı masa işi çıktığından 
beri oraya bulaşan herkesin de çamur 
siyaseti yarışa girmelerini esefle takip 
ediyoruz. Gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz. 
Dünya küresel kaosu tartılşıyor, bunlar 
masa kaosunun ötesine geçemiyor. 
Biz yaptıklarımızla ve vizyonumuzla 
milletimizi hayallerine kavuşturmanın 
çabası içindeyiz. Bunların karabasan gibi 
milletimizin tepesine çökmenin dışında 
bir planları yoktur. Tanklara alkış tutanlar 
verilen mücadeleyi ‘tiyatro’ diyerek hakaret 
edenleri gayet iyi hatırlıyoruz.

 “ATAK HELİKOPTERLERİ 
TÜRKİYE’NİN KENDİ 
ÜRÜNÜ OLARAK 
ÜRETİLİYOR”

Buralarda kiminle nasıl çalıştık bunların 
hepsi kayıtlarımızda mevcut. Bütün bu adımlar 
atılırken öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki… 
Doğru düzgün helikopterin yok! Şu anda atak 
helikopterleri Türkiye’nin kendi ürünü olarak 
üretiliyor. Buna da yine birileri çelme takmaya 
çalışıyor. Fakat bu bizi bir yere doğru itiyor. 
Şimdi de Gökbey Helikopterini üretmenin 

adımlarını atıyoruz. 

MERAL AKŞENER’E  TEPKİ
Hanımefendi; Erdoğan’ın başörtüsü 
konusunda istismarcı olup olmadığını 
benim milletim gayet iyi bilir. Eğer 
dürüstsen; arkadaşlarım randevu talep 
etti vermediniz. İkinizde aynısınız. Bay 
Kemal de öyle... Sen Saraçhane’de 
verdiğin görüntüyle hangi istikamete 
gittiğini ortaya koyuyorsun.
Değerli kardeşlerim; hayırloı haftaya 
girediğimiz böyle bir günde inşallah 
hafta sonu Bursa’da olacağız. Cumartesi 
günü Bursa’da toplu açılışlarımız olacak. 
Gençlerle buluşmamız olacak. Günümüz 
kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun 
inşallah”

BABACAN’A ‘BAYKAR’ TEPKİSİ
Bir ülkenin savunma sanayisine ancak 
rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan’ın 
sızlanmasını normal görüyorum. 
Ülkemizin her değerini savunmak 
nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak 
saldırıya hak ettiği cevabı vermek de 
sorumluluğumuzun gereğidir.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘KOMUTA 
KADEMESİ’ TEPKİSİ: HADDİNİ BİL
Arifiye’de ne yaptık biz? Fırtına 
obüslerinin teslim törenine gittik. 
Savunma Bakanımız, kuvvet 
komutanlarımız, milletvekillerimiz 
orada oldu. Muhalefetin başındaki 
adam, ‘Siz siyasetçi değilsiniz’ diyor. 
Tamam da neden alkışlıyorlar? 
Alkışladıkları şey dünyayı titreten 
fırtına obüslerinin teslim töreni. 
Konuşan kim? Anayasamıza göre 
Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet 
komutanlarımıza hakaret edecek 
çapta değilsin önce haddini bil. 
Şanlı ordumuzun komutanlarına 
saldıramazsın. Hukuk karşısında 
bunun hesabını verecekler.
Yüzde 20’lerde aldığımız sektördeki 
yerlilik oranını yüzde 80’lere 
ulaştırdık. Savunma sanayimizin her 
bir projesinin hangi badirelerden 
geçerek bu seviyeye geldiğini bilseniz 
hayretten hayrete düşersiniz. Adım 
adım savunma sanayimizi büyüttük, 
geliştirdik. Kimlerin ülkesini sattığını 
gördük.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı 
Hizmet Binası Açılış Programı’nda 
açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, “İnşallah burası (Şule Yüksel Şenler 
Vakfı) merhum Şule ablamızın uğruna ömrünü 
adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin 
yetiştiği bir ocak görevi görecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Eyüpsultan’daki 
Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, eserleri, kitapları, 

konferansları ve destansı mücadelesiyle yakın 
tarihe silinmez izler bırakan Şule Yüksel Şenler’i 
rahmet ve özlemle yad ettiğini söyledi.

Şenler’in hatırasına sahip çıkmak ve örnek 
hayatını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 
kurulan Vakfın kısa sürede bilhassa kadınlar 
arasında teveccüh görmesini memnuniyetle 
karşıladıklarını anlatan Erdoğan, Vakfın, farklı 
alanlarda yürüttüğü projelerle adını taşıdığı Şule 
Yüksel Şenler’e olan vefa borçlarını hakkıyla yerine 
getirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Hizmet binasının da kullanıma başlanmasıyla 

Vakfın faaliyet yelpazesinin daha da 
genişleyeceğine inandığını belirten Erdoğan, 
katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’a da teşekkür etti.

 “DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI 
TARAFINDAN AÇIKÇA TEHDİT 
EDİLDİ”

Şenler’i çağdaşlarından ayıran en önemli 
vasfının, kendini gazete köşelerine ve kitap 
sayfalarına hapsetmemesi olduğuna işaret eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:
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HEM DİRENİŞİN 
HEM DİRİLİŞİN 
SEMBOLÜYDÜ

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 

Şule Yüksel Şenler 
Vakfı Hizmet Binası 
Açılış Programı’nda 

açıklamalarda bulundu. 
Vakıf binasının açılışı 

ile ilgili “Şule ablamızın 
manevi mirasına 

sahip çıkan herkese 
teşekkür ediyorum.” 

ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, Şule 
Yüksel Şenler için, 

“Hem direnişin hem 
dirilişin sembolüydü.” 

açıklamasında bulundu.
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“O, fildişi kuleden ahkam kesmek yerine bizzat 
hayatın içinde yer almayı tercih etti. Kızmak, 
küsmek, kendini toplumdan izole etmek yerine, 
inandığı değerleri il il dolaşarak konferanslar 
vasıtasıyla halkımıza anlatmaya çalıştı. Güçlü 
kalemi yanında emsalsiz bir de hatip olan Şule 
Yüksel Şenler, gittiği her yerde binlerce insana 
hitap etmiş, toplantı salonları, camiler, meydanlar, 
onu dinlemek için gelenlerle dolup taşmıştı. 
Onun coşkun bir ırmak misali akan sohbetini 
dinleyip de etkilenmemek şüphesiz mümkün 
değildi. Türkiye’yi karış karış gezmesi, en küçük 
nahiyeye giderek İslami tecrübelerini anlatması, 
özellikle gençlerimizi derinden etkilemiştir. Şule 
Hanım’ın kendine has örtünme tarzının gençler 
tarafından örnek alınması ve yaygınlaşması irtica 
yaygaracılarını da harekete geçirmiştir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Şenler’in 
zaman zaman gazete manşetlerinden doğrudan 
hedef gösterildiğine vurgu yaparak, “Dönemin 
cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. 
Hakkında yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar 
hiç eksik olmadı. İsmi marjinal örgütlerin infaz ve 
ölüm listelerinde yer aldı. Konferanslarına yönelik 
bomba ihbarları yapıldı. Evi kundaklanmaya, 
ateşe verilmeye, canına kastedilmeye çalışıldı. 
‘Sıkma baş’ denilerek fütursuz itibar suikastlarına 
maruz bırakıldı. Ama bunların hiçbiri Şule Yüksel 
Şenler’i, inandığı yolda yürümekten, inandığı 
değerleri cesaretle savunmaktan bir an olsun 
alıkoymadı.” diye konuştu.

Milletin inancına düşmanlıkta sınır 
tanımayanların tehdit dozlarını artırdıkça Şenler’in 
mücadele bayrağını daha da yükselterek, tüm 
baskılara ve tehditlere rağmen Türkiye’de hem 
direnişin hem de dirilişin sembollerinden biri 
haline geldiğini belirten Erdoğan, faşizmin kol 
gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler’in 
mücadelesiyle insanlara özgüven aşıladığını dile 
getirdi.

“KADINLARIMIZA KAMUSAL 
ALANDA VAR OLABİLMENİN 
YOLUNU AÇMIŞTIR”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Şenler’in 
nice genç kızlara inancından taviz vermeden 
okumasına ilim ve hikmetle buluşmasına öncülük 

ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Şule Hanım’ı itibarsızlaştırmaya 

çalışanların en büyük hazımsızlığı onun 
yıllardır öz yurdunda parya olarak görülen 
Anadolu insanına verdiği işte bu öz güven 
ve cesaret duygusudur. Şule Yüksel Şenler 
modernle geleneği kucaklaştıran fikirleriyle 
özellikle kadınlarımıza, kamusal alanda var 
olabilmenin yolunu açmıştır. Türkiye’nin ve 
kadınlarımızın bugün elde ettiği başarılarda 

Şule ablamızın emeği, gayreti ve dirayetli 
duruşunun çok büyük payı vardır.”

Şenler’in hayalini kurduğu ve uğruna 
ömrünü adadığı Türkiye’yi inşa etmek için 
son 20 yıldır aşkla samimiyetle çalıştıklarına 
işaret eden Erdoğan, altyapı yatırımlarından 
hak ve özgürlüklerle ilgili reformlara kadar 
her alanda Türkiye’yi dünyanın devler ligine 
çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

“DARBELERİN MAĞDUR ETTİĞİ TOPLUM KESİMLERİNİN HAKLARINI İADE ETTİK”
Programın yapıldığı salonda Şule Yüksel 
Şenler İmam Hatip Lisesi’nden öğrencilerin 
de bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, 
Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerinin 
okullarda seçmeli ders olarak okutulmasına 
imkan sağladıklarını hatırlattı.
Erdoğan, Kur’an kursları ve ilim irfan 
yuvalarını hedef alan darbe dönemi ürünü 
düzenlemeleri tarihe gömdüklerini dile 
getirerek, şunları paylaştı:
“27 Mayıs’tan 12 Eylül ve 28 Şubat’a kadar 
darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin 
haklarını iade ettik. Hiçbir insanımızın 
inancından, sakalından, saçından veya 
hayat tarzından dolayı ötekileştirilmediği 
bir huzur iklimini ülkemiz genelinde tesis 
ettik. Bugün kadınlarımız kılık kıyafetleri 
sebebiyle haksızlığa uğramadan, hayatın 
her alanında sorumluluk üstlenebiliyor. 
Genç kızlarımız, başörtüleriyle devlette, 
akademide, iş hayatının en üst kademelerinde 
görev yapabiliyor. Şiddete ve teröre 
bulaşmadığı sürece hiç kimse inancı ile 
kariyeri, siyasi görüşüyle meslek hayatı 
arasında bir tercihe zorlanmıyor. Hukuk ve 
meşruiyet çerçevesinde herkes istediğini 

söylüyor, yazıyor, ne kadar aykırı olursa olsun 
fikirlerini özgürce ifade edebiliyor. Şimdi 
atacağımız yeni bir adımla kadınlarımızın hak 
ve hürriyet alanlarını daha da genişletmeyi 
arzu ediyoruz. Kısa süre önce Meclisimizin 
takdirine sunduğumuz anayasa değişikliği 
teklifi yasalaşması halinde bu reform 
sürecinin adeta zafer tacı olacaktır. Bu 
düzenleme kabul edilirse artık hiç kimse 
aklına estiğinde sosyal medya üzerinden 
bir gece yarısı eski yaraları deşmeye 
cesaret edemeyecektir. Allah’ın izniyle 
bir daha bu millete üniversite kapılarının 
önlerine kurulmuş ikna odası utancını kimse 
yaşatamayacak.”
 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
türban konusundaki açıklamalarına atıfta 
bulunan Erdoğan, “Kalktın söyledin. Sorun 
yoktu. Hadi madem bunu söyledin, gel bunu 
anayasal bir zemine oturtalım beraber. Artık 
bu ülkede böyle bir sorun kalmasın dedik. 
Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler. 
Beyefendiler ve hanımefendi ziyareti kabul 
etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Bunlarda 
dürüstlük diye bir şey aramayın. Yok.” diye 
konuştu.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge 
İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice 
Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı 
Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış 
Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 
“Malum kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare 
bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. 
Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele 
edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik Büyükkumla 
Barajı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal 
Yaşam Turizm Merkezi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu 
açılışı ile ‘İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Recep Tayyip Erdoğan’a’ 

projesi kapsamında gençlerle buluşmak ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılmak üzere Bursa’ya geldi.

BARAJLARINIZ 
OLMAZSA 
KURAKLIKLA 
MÜCADELE 
EDEMEZSİNİZ
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‘120 BİNİ AŞKIN KİŞİ 
MEYDANDA’

Bursalıların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür 
eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, miting alanında 
120 bini aşkın kişi olduğunu söyleyerek, “Öncelikle 
şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla 
bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine 
şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten 
rakamları alayım dedi. Çünkü yol boyu yolun sağı, 
solu, Bursa’da ne durumdayız; diye şöyle baktım 
ve verilen rakam şu, 120 bini bugün aştık. Maşallah. 
Rabb’im bu coşkunuzu daim kılsın. Evet. Ne diyor 
pankartta? ‘Gücüne güç katmaya geldik’. Ben 

de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin ak 
kadınları yol boyu bizimle oldu. Bu sevgiden, bu 
aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah 
önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz ardından 
da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni 
atılımlara yöneleceğiz” diye konuştu.

‘KURAKLIK VAR, ÇARE 
BARAJ’

Bursa’da 127 farklı yatırımın açılışını 
gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, kuraklık sorununa da dikkat çekti. 
Gemlik Büyük Kumla Barajı’nın açılışını yaptıklarını 
da hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan 
spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye 
kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı 
resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve 
Bursa Teknik üniversitelerimizin tamamlanan 
altyapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. 
Mudanya Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, 
enstitü, araştırma merkezi birimlerini, bu eğitim 
öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz. 
Sağlıkta çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan 
sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını 

gerçekleştiriyoruz. Orhangazi ve Gemlik adliye 
binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün, 
çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün 
yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon 
liralık yatırımla tamamlanan, 14 milyar metreküpün 
üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik 
Büyük Kumla Barajı’nı buradan resmen hizmete 
açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar. Çare ne? 
Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, 
baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla 
mücadele edemezsiniz. 

BURSA’YA 20 YILDA 80 
MİLYAR LİRALIK KAMU 
YATIRIMI

Bursa’da son 20 yılda 80 milyar lira 
tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Son 20 yılda 
Bursa’ya toplamda ne kadar kamu yatırımı yaptık 
biliyor musunuz? 80 milyar lira tutarında kamu 
yatırımı yaptık. Eğitimde 10 bin 376 adet yeni 
derslik inşa ettik. Bursa’ya ikinci devlet üniversitesi 
olarak Bursa Teknik Üniversitesi’ni kurduk. 
Sporda 8 bin 71 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli 
bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor 
tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda Bursalı ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira 
tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, aralarında 
şehir hastanemizin de yer aldığı toplamda 3 bin 
674 yataklı 28 hastaneyle birlikte 86 adet sağlık 
tesisi yaptık. Toplam 750 yataklı Çekirge Ali 
Osman Sönmez devlet hastanemizle birlikte 3 
sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ’yle Bursa’da toplam 25 
bin 569 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim 
projemizde 8 bin 650 altyapısı hazır arsayı, ilk iş 
yerim çerçevesinde de Yıldırım’da 500 iş yerini 
sizlere sunacağız. Bursa’da, riskli yapı olarak 
belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölümün 
dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı 
alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diye konuştu. 

‘ULUDAĞ ALAN 
BAŞKANLIĞI’NI KURDUK’
‘Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Teklifi’nin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Şimdi size bir müjde 
vereyim. Uludağ Alan Başkanlığı’nı 
kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve 
turizm merkezini, hak ettiği ihtimamla 
korunmasını, değerlendirilmesini sağladık. 
Geçtiğimiz yıl ‘Türk dünyası kültür 
başkenti’ unvanını başarıyla temsil eden 
‘Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği 
yapan Bursa’mız bu vesileyle ismini bir 
kez daha dünyaya duyurmuştur. Tek 
tek saymaya kalksak saatlerin, günlerin 
yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi 
özetlemek bile epeyce vakit alıyor. 
İnşallah önümüzdeki dönem Bursa’mızı, 
‘Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı haline 
getirecek yeni yatırımlarla yeni eserlerle 
yeni hizmetlerle sizinle birlikte olmayı 
sürdüreceğiz. Ama burada beraberce çok 
çalışmamız lazım” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, 29 Ekim 2023’te Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ilk asrını 
tamamlayıp ikinci asrına “Merhaba” 
diyeceklerini belirterek, “Birleşmiş 

Milletler üyesi 193 devletin çoğunun geçmişinin 
50-60 yılı zor bulduğu bir denklemde 100 yıl 
elbette bir devlet için önemlidir. Güçlü bir birikim 
ve geleneği ifade eden bir zaman dilimidir. Sadece 
bu vasfıyla bile Cumhuriyetimiz dünyada farklı bir 
konuma sahiptir.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer 
Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
iş dünyasının temsilcileriyle birlikte olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 

program vesilesiyle bir araya gelinmesini sağlayan 
BTSO Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

 “TÜRKİYE, TARİHİ BİR ASRA 
HAPSEDİLEMEYECEK KADAR 
KÖKLÜ MAZİYE SAHİPTİR”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu sene 
Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü 
idrak edeceklerini anımsatarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin inşallah ilk asrını tamamlayıp ikinci 
asrına ‘Merhaba’ diyeceğiz. Birleşmiş Milletler üyesi 
193 devletin çoğunun geçmişinin 50-60 yılı zor 
bulduğu bir denklemde 100 yıl elbette bir devlet 
için önemlidir. Güçlü bir birikim ve geleneği ifade 

eden bir zaman dilimidir. Sadece bu vasfıyla bile 
Cumhuriyetimiz dünyada farklı bir konuma sahiptir. 
Ancak Türkiye, tarihi bir asra hapsedilemeyecek 
kadar köklü maziye, derin hafızaya, eşine az 
rastlanır zengin müktesebata sahip bir devlettir. 
Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 
16 Türk devletinin tarihi 2200 yılı aşıyor. Kara 
Kuvvetlerimizin ilk kuruluş tarihi milattan önce 209 
yılına uzanıyor. Hariciye teşkilatımız inşallah bu sene 
500’üncü yaşını kutlayacak. Jandarmamız 183 yıldır, 
emniyet teşkilatımız 177 yıldır milletimize hizmet 
ediyor. Hangi kuruma bakarsak bakalım benzer 
bir durumla karşılaşıyoruz. Ancak ‘Kökü mazide 
olan ati’ ifadesinin ete kemiğe büründüğü yer hiç 
şüphesiz Bursa’mızdır.”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
bölgesinde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen 

HAZIMSIZLIKLARININ 
SON ÖRNEĞİ!

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Ekonomiye Değer Katanlar 
Ödül Töreni”nde konuştu. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, 6’lı masa 
aktörlerinin İHA-
SİHA karşıtı çıkışlarını 
‘hazımsızlık’ olarak niteledi. 
Erdoğan, “Bunların tek 
derdi, iradesi ve özgür karar 
alma kabiliyeti olmayan 
güdük bir şahsiyeti millete 
cumhurbaşkanı adayı 
olarak kabul ettirmektir.” 
dedi.
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Türkiye’nin yıldızının daha çok parladığını belirterek, 
“Bir dönem sadece krizlerle, darbelerle gündeme 
gelen Türkiye, artık ekonomik büyümesiyle, 
diplomatik hamleleriyle kendinden söz ettiriyor.” 
dedi.

 “HER ALANDA YAKALANAN 
TARİHİ BAŞARILARI 
KONUŞUYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
son 20 yılda ülkenin yazdığı başarı hikayesinin 
arka planında siyasette güven ve istikrar 
ortamının kalıcı bir şekilde sağlanmış olmasının 
bulunduğunun altını çizerek, bu önemli kazanımı 
sayesinde Türkiye’nin, terör örgütlerinden 
uluslararası güçlere, darbe girişimlerinden sokak 
eylemlerine kadar maruz kaldığı onca saldırıya 
rağmen her türlü badireyi atlatmayı bildiğini 
söyledi.

“HAZIMSIZLIĞIN SON 
ÖRNEĞİ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “İHA 
ve SİHA konusu aslında altılı masanın ülkemizin 
stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk 
değil en son örneğidir.” dedi.

Bir işletmeyi büyütmenin çoğu zaman yıllar, on 
yıllar aldığını ama beceriksiz bir idareci elinde iflasa 
sürüklenmesinin sadece aylar sürdüğünü kaydeden 
Erdoğan, aynı durumun ülke siyaseti için de geçerli 
olduğunu, bin bir emekle belli seviyelere getirilen 
projelerin akamete uğratılmasının, kifayetsiz 
bir muhterisin yanlış kararının ürünü bir imzaya 
baktığını aktardı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bunun acı 
örneklerine başta Devrim otomobilleri olmak üzere 
geçmişte defalarca rastladıklarını dile getirerek, 
özellikle ülke ekonomisi için çarpan etkisi yapacak 
hamlelerin daha emekleme safhasındayken nasıl 
boğulduğunu pek çok kez gördüklerini kaydetti.

“YATIRIM VE ESER 
DÜŞMANLIĞINDA İLK SIRADA 
MASANIN BÜYÜK ORTAĞI 
VARDIR”

Şimdi aynı kirli oyunun tekrar sahnelenmek 

istendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
“Türkiye’nin son 20 yılda en büyük başarıyı 

elde ettiği savunma sanayii alanında kopartılan 
fırtınayı eminim sizler de takip ediyorsunuz. 
Daha sandıktan bile çıkmadan, ülkemizin gurur 
kaynağı olan projelerini dillerine dolamaya 
başladılar. Hiçbir hakikat payı olmayan ithamlarla, 
milyarlarca dolar ihracat yapan firmalarımızı 
itibarsızlaştırmaya kalkıştılar. Attıkları yalanın 
altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek 
yerine, masanın diğer ortakları gibi başkalarını 
suçlama yoluna gittiler. İHA ve SİHA konusu 
aslında altılı masanın ülkemizin stratejik 
yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk değil en 
son örneğidir.

Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada 
masanın büyük ortağı vardır. Milletle gönül bağını 
tamamen kopartmış olan bu ortak, şimdiye kadar 
havalimanlarımız, şehir hastanelerimiz, enerji 
tesislerimiz, köprülerimiz, teknoloji şirketlerimiz 
dahil pek çok yatırımımızı doğrudan hedef aldı. 
Tüm dünyada başarılarıyla adından söz ettiren 
şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmedi. 
Üreten, ihraç eden, insanımıza istihdam sağlayan, 
ülkemize yatırım yapan firmalarımızı açıkça 
tehdit etti. Yurt dışındaki yatırımcılara, ‘Türkiye’ye 
gelmeyin, burada can ve mal emniyeti yok.’ 
diyecek kadar ileri gitti. Daha pek çok ihanet 
derecesine varan hezeyanlarla, tehditlerle iş 
dünyamıza yönelik iftiralarda bulundu.”

HAK ETTİKLERİ CEVABI 
SANDIKTA VERECEĞİZ 
İş dünyasının çatı kuruluşlarından, sanayi 
ve ticaret odalarının önemli bir kısmından 
bu tehditler karşısında ciddi bir ses 
yükselmediğini vurgulayan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bize gelince sürekli güvenden, şeffaflıktan, 
demokrasiden dem vuranlar, bu ülkenin 
şirketlerinin düşmanlaştırılmasına tek bir 
laf dahi etmedi. Bu zatın özel sektörü 
alenen tehdit eden ifadeleriyle ilgili serbest 
piyasa ekonomisi savunucularından 
da tek bir eleştiri cümlesi duymadık. 
Oysa ‘Türkiye güvenli değil.’ iftirası 
karşısında biz siyasetçilerden önce en 
güçlü tepkiyi iş dünyamızın vermesi 
gerekirdi. ‘Çete’ yaftası karşısında en sert 
eleştirinin, iş dünyasının, iş adamlarımızın 
bizatihi kendisinden gelmesi beklenirdi. 
Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan 
sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel 
bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır 
koymalıydı. Yıkım masasının son dönemde 
bürokrasiden savunmaya, ekonomiden 
güvenliğe kadar farklı alanlarda tehdit 
dozunu sürekli artırmasında, bu sessizliğin 
önemli payı olduğunu düşünüyorum.”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gelecek 
seçimlerin bu konuda da bir dönüm noktası 
olacağını vurgulayarak, “Sükutun yerini 
inşallah çok güçlü bir tepki alacaktır. İş 
dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, 
Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye 
düşmanlığı yapanlara hak ettikleri 
cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin 
stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal 
edenlerin bu heveslerini bir kez daha 
kursaklarında bırakacağız. Yabancı 
ekonomi komiserlerinden medet uman 
müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar 
kriz bataklığına sürüklemesine göz 
yummayacağız. Milletimizin gündeminden 
tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık 
ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade 
etmeyeceğiz.” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye'nin en hızlısı olan 
İstanbul Havalimanı Metrosunun 
açılışını gerçekleştirdi. Törende 

İstanbul'a kazandırılan hizmetlere dikkat çeken 
Erdoğan, yeni metronun 1 ay süreyle ücretsiz 
olacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi 

akşam ekranlardan izleyebilirsiniz. Metromuzu 
bugün hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız 
Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla 
entegre ediyoruz. Birkaç ay sonra da bu hattı 
Zincirlikuyu metrobüs hattıyla da birleştireceğiz. 
Metroda çalışacak yerli tasarım da yine yerli 
batarya ile görev yapacak.

Türkiye bu projeyle Metro inşası konusundaki 
gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya 
kanıtlamıştır. Tüm projeleri tamamladığımızda 

CUMHURBAŞKANIMIZ’DAN KANAL İSTANBUL MESAJI:

ER YA DA  
GEÇ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kağıthane-İstanbul 
Havalimanı Metrosu 
Açılış Töreni'nde konuştu. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan havalimanı 
metrosunun 1 ay ücretsiz 
olacağını söyledi. 
Kanal İstanbul'un 
er ya da geç hayata 
geçirileceğini belirten 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, "Boğaz'ın yükü 
hafifleyecek, İstanbul'un 
değeri yükselecek." 
dedi. Ayrıca Erdoğan, 
"Adnan Menderes'in 14 
Mayıs 1950'de yeter söz 
milletindir diye başlattığı 
demokrasi devriminin ayrı 
bir yeri vardır." ifadelerini 
kullandı.
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İstanbul'un raylı sistem ağını 380 km'nin 
üzerine çıkarmış olacağız.Gençler İstanbul'da 
ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 
yılından bu yana en büyük projeler bizim 
dönemimizde başladı ve devam etti. Son 
yıllarda devreye giren metro hatların neredeyse 
tamamı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından inşa 
edilen metrolardır. İstanbul dünyada en fazla 
raylı sistem yapılan şehirler arasında ilk sırada 
bulunuyor.

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne 
İstanbul'dan ne de teknolojinin geldiği 
seviyeden haberi var. Kağıthane'ye kağıttepe 
diyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. 
Bunlar Türkiye'yi de İstanbul’umuzu da 
tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde tamamen 
yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara 
rağmen İstanbul'un Trafik sorununu raylı 
sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine 
getiriyoruz.

"İSTANBUL'A HER ZAMAN 
SAMİMİ OLDUK"

İstanbul'a Belediye başkanı olduğumuzda 
ne kandıranlardan ne de kandırılanlardan 
olacağız demiştik. Sevdamız, aşkımız İstanbul'a 
karşı her zaman samimi olduk. Fatih'in emaneti 
bu şehre mahcup olmaktansa gerekiyorsa can 
vermeyi tercih ederiz.

İstanbul konumu ve sahip olduğu 

potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, 
en dinamik şehridir. Bu şehri kimsenin insafına 
bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz 
döneminde önemli projelerin merkezine 
İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla 
attık. İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak 
yatırımlar yaptık. Deprem başta olmak üzere 
tüm afetlere hazır olmak için kapsamlı adımlar 
attık. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle 
şehri kitli kalmaktan kurtardık. Durmadık 
çalıştık. 

Bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı 
geçirebilirler miydi? Bir tanesi; aa bunda 
sürücü yok muydu?" diyor. Bir diğeri de 
"Bunları galiba Paris'te yapmışlar" diyor. 
Paris'te metrolarda damdan sular akıyor sular. 
Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri 
yok.

Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece 
bugünün ihtiyaçları değil şehrin geleceğini 
de göz önünde bulundurduk. Devletimizin 
kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul 
Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun 
dünyanın en iyi havalimanları arasında yer 
alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız 
yatırımları anlatın diyor. Bak Kamu özel iş 
birliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan 
Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz 
bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek.

KANAL İSTANBUL MESAJI
Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, 

sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla 
ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam 
edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da 
geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü 
hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. 
Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, 
metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

Suyu 110 km'den dağları delerek İstanbul'a 
getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. 
Ümrani çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 
39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla 
beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin 
binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. 
Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata 
geçireceğiz.

14 MAYIS
Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter 

söz milletindir diye başlattığı demokrasi 
devriminin ayrı bir yeri vardır.

1 AY ÜCRETSİZ OLACAK
Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu 

senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında 
olmadan alet edilmiştir. İstanbul Havalimanı 
Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak.
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AK GENÇLİK’TEN 
KUTSAL KİTABIMIZ 
KUR’AN-I KERİM’E 
SAYGISIZLIĞA  
SERT TEPKİ!

İsveç’te, Kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’e karşı 
yapılan saygısızlığı, 
Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanımız Eyyüp 
Kadir İnan ve İl Gençlik 
Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem 
Çekerek’in öncülüğünde 
Taksim’deki İsveç 
Büyükelçiliği önünde 
protesto ettik. Ardından 
Diyanet İşleri Başkanımız 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
daveti üzerine sabah 
namazımızı kılmak üzere 
Taksim Camii’ne gittik. 
Namazdan sonra da İsveç 
Konsolosluğu’na tepki 
yürüyüşü gerçekleştirdik.
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Öncelikle İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek öncülüğünde tüm teşkilatımız, kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa karşı tepkisini ortaya 
koymak adına akşam saatlerinde İsveç Konsolosluğu’na 
gitti.

Ardından muhafazakar devrimciler, faşist ve ırkçı eylemlere karşı 
mücadelemizi sürdürmek, kutsal değerlerimize sahip çıkmak için, 
yapılan bu barbarlığa Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyyüp 
Kadir İnan’ın katılımıyla Taksim Camii’nde sabah namazımızı kılıp 
ayetlerimizi okuyarak cevap verdi.

İstanbul’un tüm gençleri sabah namazı sonrası tekbirler ve ayet 
yazılı dövizler eşliğinde İsveç 
Konsolosluğu’na yürüdü. Yürüyüşün 
ardından Başkanımız İnan basın 
açıklamasında bulundu. İnan, “İslam’a 
sövmenin hürriyetini istiyorlar, 
istedikleri kadar zorlasınlar artık 
tacizler karşısında susan, sessiz 
kalan bir gençlik ve Türkiye yok” 
açıklamasında bulundu.

Başkanımız Çekerek de “Dinine ve 
değerlerine sahip çıkan AK Gençlik 
var olduğu sürece; zalimlerin yaptıkları cevapsız kalmayacaktır. Çünkü 
haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” ifadelerini kullandı.
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
ESENYURT’TA
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü 
Temel Atma Töreni’ne katılarak İstanbul halkıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 
temel atma törenine İstanbul’un 39 
ilçesinden yüzlerce vatandaşlarımız 

akın etti.
Meydanlara sığmayan Recep Tayyip Erdoğan 

sevdalısı gençler “bu sene de iktidarız” diyerek 
2023’e hazır olduğunu bir kez daha ispatladı.

Cumhurbaşkanımızla buluşmayı dört gözle 
bekleyen Esenyurt Teşkilatımız; “İşte meydan, 
işte teşkilat” diyerek, Cumhurbaşkanımız için 
hazırladıkları 
“Esenyurt Gençliği 
davasının bekçisi”, 
“teksin ama yanlız 
değilsin” şeklinde 
yazan döviz 
ve pankartlarla 
sevdalarını bir kez 
daha haykırdı.

Türkiye’nin en 
büyük eğitim kampüsü olma özelliğine sahip 
olacak kampüs için Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
“Bugün Esenyurt’umuzun marka değerini 
artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi 
haline getirecek modern bir külliyenin inşasına 
başlıyoruz.” dedi

Eğitim, ekonomi, siyaset ve dış politika ile ilgili 
de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsünü 2024’te 
eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planladıklarını 
kaydederek “Türkiye’nin en büyük eğitim 
öğretim külliyesi olacak olan Esenyurt Eğitim 
Öğretim Külliyemizin milletimize, İstanbulumuza, 
Esenyurtlu kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 
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AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kollarımız Pendik’te faaliyet 
göstermekte olan Sivil Toplum Kuruluşlarının genç 
temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ramazan Güler’in katılımlarıyla AK 
Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Enes Savaş moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen programda İstanbulumuz ve Pendik İlçemiz özelinde istişare ve 
değerlendirme yapıldı. Bir araya gelmekten keyif aldıklarını dile getiren genç temsilcilerimiz 

program sonunda hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

BAŞAKŞEHİR GENÇLİĞİNDEN 
HANE ZİYARETLERİ

Başakşehir teşkilatımız 
girilmedik sokak, 
çalınmadık kapı bırakmıyor.

Hane ziyaretlerine devam eden 
Başakşehir teşkilatımız, İlçe 
Başkanımız Sebahatdin Kayas, 
Başakşehir Belediye Başkanımız 

Yasin Kartoğlu, İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Nurettin Gülümseyen ve teşkilat 
mensuplarımızla; Başakşehir sakinlerinin 
kapısını çalarak, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. 

PENDİK’TE GENÇ STK BULUŞMASI
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Başakşehir, Sultangazi 
ve Beylikdüzü İlçe 
Gençlik Kolları 
teşkilatlarımız, yeni 
seçmenlerin doğum 
gününü unutmadı, 
gençlerin evine giderek 
yaş gününü kutladı.

AK Parti Beylikdüzü 
İlçe Gençlik Kollarımız 
ilk kez oy kullanacak 
genç kardeşlerimizin 

doğum günlerini kutlamaya devam 
ediyor.  Teşkilatımız gençlerimize 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek’in ve İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Ömer Tüncel’in 
selamını ilettiler.

Teşkilatımız, genç kardeşlerimize 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanımız 
Mustafa Günaydın’ın sürpriz 
hediyelerini teslim ederek gönüllere 
dokunuyorlar.

AK Parti Başakşehir İlçe 
Gençlik Kolları Başkanımız Nurettin 
Gülümseyen de doğum günü olan 
genç kardeşlerimizi ellerinde pastayla 
ziyaret ederek en mutlu günlerinde 
yanlarında oldu.

Karşılaştıkları sürpriz karşısında 
mutluluklarını dile getiren genç 
kardeşlerimize “İyi ki doğdun, iyi ki 
varsın… Sensiz Olmaz genç kardeşim.” 
dedi.

Sultangazi Gençlik Kollarımız da 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarıyla “Sensiz Olmaz” 
diyerek yaptıkları çalışma kapsamında 
doğum günü olan gençlere bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi.

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

GENÇLERE 
ÇAT KAPI  
DOĞUM GÜNÜ
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Tuzla Gençlik Kollarımız, gençlerle 
siyasetçileri bir araya getirdi. Gençler 
aklındaki soruları sordu, konuklar 
cevapladı. Ardından teşkilatımız, 
Milletvekilimiz Eyüp Özsoy ile birlikte 
Tokatlılar Derneği’ni ziyaret etti.

Tuzla Gençlik Gemisi’nde düzenlenen programda gençler 
Milletvekilimiz Eyüp Özsoy, İlçe Başkanımız Av. Talha 
Tayfur, Belediye Başkan Yardımcılarımız Murat Kant ve 
İskender Karakaya ile bir araya geldi. 

Samimi ve sıcak bir ortamda gençlerin sorularını 
dinleyen konuklarımız, gelecek hakkında gençlerle sohbet ederek 
onların kıymetli görüşlerini aldı.

Ardından teşkilatımız, İstanbul Milletvekilimiz Eyüp Özsoy, 
İlçe Başkanımız Av. Talha Tayfur, Belediye Başkan Yardımcılarımız 
Murat Kant, İskender Karakaya İlçe Gençlik Kolları Başkanımız 
Yasin Kenesarı ile birlikte Tuzla’daki cami cemaati, genç iş adamı, 
Tokatlılar Derneği ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarımızın sorularını, 
önerilerini dinleyen heyet, ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızın 
yakınlarına taziye dileklerini de iletti.

Üsküdar Gençlik Kollarımız, 
Fevziye Meriç Çocuk Destek 
Merkezi’ni ziyaret ederek 
çocukların yüzünü hediyelerle 
güldürdü.

AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları 
teşkilatımız, bir parça sevgi düşüncesiyle 
Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi’nde 
konaklayan çocuk ve gençlerle bir araya 

geldi. Onlara hediyelerini teslim ettikten sonra beraber 
ip atlayan teşkilatımız, çocuklarla oyunlar oynadı.  
Çocuklarla ve gençlerle sohbet imkanı da bulan 
teşkilatımızın bu ziyareti memnuniyetle karşılandı. 

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER 

HEDEF 2023 
GENÇLİKTİR ARKANDAKİ GÜÇ 



 www.akpartiistanbul.com                 

AK KADIN 46AKBÜLTEN

İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan, 
makamında ziyaretçileri 
kabul etti. Bu hafta ziyarete 

gelen Genel merkez Kadın Kolları 
MKYK Üyemiz ve HAKEDER Başkanı 
Leman Aksay ve Sancaktepe Belediye 
Başkanımız Seyma Döğücü’yü il 
başkanlığımızda misafir etti. 

Yine değerli sanatçımız Alişan beyi 
makamında ağırladı. Ziyaretçilerle 
çalışmalar hakkında genel bilgi verirken 
ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

BAŞKANIMIZA ZİYARETLER

İl Kadın Kolları olarak zaman zaman gündemle ilgili genel 
bilgilendirme yapmak üzere Bakanlarımızı il başkanlığımızda 
ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta hükümetimizin art arda 
açıkladığı destek paketleri ve yeni düzenleme detaylarını dinlemek 

üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Nureddin Nebati’yi ağırladık.  Bakanımız 
Nebati, “İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer” programına katılarak teşkilatta 
görev alan kadın kollarımıza gündemle ilgili bilgiler aktardı. İl Kadın Kolları 
Başkanımız İlhan, katılımdan dolayı Bakanımıza teşekkürlerini iletti.

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANIMIZI İL 

BAŞKANLIĞIMIZDA 
AĞIRLADIK



“Hemşehri 
Buluşmalarımız” 
İl Halkla İlişkiler 
Birim Başkanlığımız 
koordinasyonunda 
gerçekleştirilmeye devam 
ediyor. 

“Hemşehri Buluşmaları” 
kapsamında Esenyurt İlçe 
Kadın Kolları Başkanımız Harika 
Yıldırım Öztürk ve başkan 
yardımcılarımızın katılımıyla 

Güney Anadolu, Kastamonu, Samsun, 
Sinop, Trabzon, Kars, Ardahan, Iğdır, 

Malatya, Elazığ, Adıyaman komisyon 
üyelerimizle bir araya geldik.

Tuzla İlçe Başkanımız Tuğba Karakaya 
ve Belediye Başkanımızın eşi Fatma Yazıcı, 
Belediye Başkan Yardımcımız Tülay Kalav 
ve İl yönetiminden Semanur Koçal ve 
Sara Sağlam’ın katılımlarıyla Erzurum ve 
Erzincan’lı hanımlarımızla buluştuk.

Gaziosmanpaşa İlçe Kolları Başkanımız 
Zeynep Vurmaz Yiğit ile Malatya, Elazığ, 
Adıyaman Komisyonu ile kahvaltı 
programında bir araya geldik. 

Beyoğlu ilçe Kadın Kolları Başkanımız 
Şengül Kazanır 2. ve 3. Bölge Komisyon 
Başkanları Sadime Mol ve Bedia Yıldız’ın 
katılımlarıyla Adıyaman, Elazığ ve Malatyalı 
kadın üyelerimiz ile bir araya geldi. Verimli 
bir kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi. 
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MEMLEKET BULUŞMALARIMIZ
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İstanbul geneli ve 39 ilçe özelinde; her gün farklı 
mahalleler belirleyerek sahadayız. 2023 yolunda, 
“BİRİZ” diyerek Mahallelerimizde komşularımızı 
ziyaret etmeye devam ediyoruz. Girilmedik 

sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. 
Bu kapsamda saha ziyaretleri, çat kapı ziyaretler, AK 
noktalarda nöbet gibi çok sayıda çalışmalara imza 
atıyoruz. Bu hafta Esenyurt, Üsküdar, Büyükçekmece, 
Tuzla, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Güngören, 
Adalar, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Kağıthane ve Bakırköy 
ilçemizde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. 

SAHA ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM



Bu kapsamda; Sarıyer 
ilçemizde İstanbul 
Milletvekilimiz Canan Kalsın’ın 
katılımıyla Kadın Kolları 

Başkanımız Şükran Soylu Demiralp 
ve teşkilatımızla birlikte Reşitpaşa 
mahallemizde üyelerimizle bir araya 
geldik.

Arnavutköy İlçemizde İstanbul 
Milletvekilimiz Zafer Sırakaya, İlçe 
Başkanımız Mustafa Candaroğlu, İlçe 
Kadın Kolları Başkanımız Sevilay Ezer 
Kırbaş ile birlikte ilçemizde aramıza yeni 
katılan üyelerimizle bir araya geldik.

Eyüp Sultan ilçemizde ise 
Milletvekilimiz Serap Yaşar, İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Ceren Çolak, İl 
sorumlumuz Fatma Sevim Baltacı ile üye 
buluşması gerçekleştirerek kütüphanede 
ders çalışan gençlere selam verdik.
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MİLLETVEKİLLERİMİZLE 
BİRLİKTE SAHADAYIZ

İl Başkanlığımızca 
başlatılan Yüz Yüze 

100 Gün programları 
kapsamında her 

ilçede çeşitli 
çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Her hafta farklı bir 
ilçemizde teşkilat 
mensuplarımızla 

buluşan vekillerimiz, 
ilçe özeline göre 

çeşitli ziyaretler ve 
çalışmalara eşlik 

ediyor. 
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İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim 
Başkanımız Çiğdem Çavdar Çelebioğlu 
koordinasyonunda, 39 İlçe Kadın Kollarımızın 
desteği ile ‘’BİN ‘’adet kitabımızı Zeytinburnu 

TOKİ Seyid Nizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip 
Ortaokulumuzun yeni açılan kütüphanesine teslim 
ettik. Program İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Yeşilyurt, 
İlçe Kadın Kolları Başkanımız Derya Aslan ve İl Sosyal 
Politikalar Başkan Yardımcılarımızın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Kadın Kolları teşkilatı olarak okullara 
gönüllü olarak bağışlanan kitapları takdim etmenin 
mutluluğunu paylaştık.

Tüm ilçelerimizde rutin şekilde kutsal 
mekânlarımıza ziyaretlere devam 
ediyoruz. Bu hafta Tuzla ilçemiz bu 
kapsamda ziyaretler gerçekleştirdi. 

Tuzla Tepeören teşkilatımız ve mahalleli 
hanımlarla birlikte camilerimizi ziyaret ettik.

KADIN KOLLARIMIZDAN  
KİTAP DESTEĞİ

KUTSAL MEKÂNLARIMIZI ZİYARET EDİYORUZ
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Uluslarası uçurtma günü olması 
sebebiyle Üsküdar İlçe Kadın 
Kolları Sivil Toplum Ve Halkla 
İlişkiler Birim Başkanı Seda 

Uludağ, İl Yönetim Kurulu sorumlumuz Rabia 
Yazıcı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanımız 
Aycan Baran ve yönetim kurulu üyelerimizle 
birlikte teşkilat mensuplarımızın çocuklarıyla 
Üsküdar Uçurtma Müzesini ziyaret ettik. 
Atölyede kendi elleriyle kendi uçurtmalarını 
yapan çocuklarımız çok mutlu keyifli güzel 
bir gün geçirdiler.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
İstanbul’da gerçekleşen açılışlara Kadın 
Kolları teşkilatları olarak katılmaya 

devam ediyoruz. Bu hafta Esenyurt İlçemizin eğitim 
rüyası, Türkiye’mizin en büyük eğitim kampüsünün 
açılışı gerçekleşti. İlçenin en büyük ihtiyacına cevap 
veren bu denli büyük hizmetin açılışına kadın kolları 
olarak tekrar tanıklık yaptık. Güçlü Türkiye Yolunda 
biriz beraberiz. 

GÖNÜL ÇOCUK OLMAK 
İSTER UÇURTMA BAHANE

KADIN KOLLARIMIZ DA 
AÇILIŞTA YERİNİ ALDI




