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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan  “Türkiye, 14 Mayıs’ta en 
kritik seçimlerden birini yaşayacak. 
Sandığa gittiğimizde sadece kirli 
manşetleriyle Türk siyasetini dizayn 
etmek isteyenlere değil, mandacılara 
da “Yeter söz milletindir” diyeceğiz. 
Bizim siyaset anlayışımızda 
ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, 
insanımızı hor görmeye yer yoktur. 
Bizde asla ayrımcılık yoktur. Bu 
sene 6 milyonu aşkın gencimiz 
ilk defa sandık başına gidecek. 14 
Mayıs seçimlerinde sandığın rengini 
gençlerin seçimleri belirleyecek. 
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 
gençlerin tercihi noktasında ipi yine 
biz göğüsleyeceğiz.

“MANDACILARA DA 
‘YETER SÖZ MİLLETİNDİR’ 
DİYECEĞİZ”



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

ÜMİTLERİ AZALDIKÇA  
MIZIKÇILIKLARI ARTIYOR

Ekonomimize peş peşe saldırılar 
olurken…

Döviz üzerinden küresel finans 
oyunları oynanırken…

Batı merkezlerinden “Darbeyle 
olmadı. Artık muhalefetle iş birliği halinde 
Erdoğan’ı seçimde yeneceğiz” yollu laflar 
edilirken…

CHP ve yandaşları ellerini ovuşturarak 
“Hemen seçim, derhal seçim, yarın seçim” 
çığlıkları atıyorlardı. Öylesine kendilerinden 
geçmişlerdi ki “Yargılanacaklar, hesap 
verecekler” türü hezeyanlar dillerinden 
düşmüyordu. Onlara göre her şey yolundaydı.

Kılıçdaroğlu’nun deyimiyle, seçmen “tıpış tıpış 
sandığa gidecek” ve işi bitirecekti.

Sonra işler umdukları gibi gitmedi tabii.
Daha önce her saldırıyı bertaraf edip her 

tuzağı kuranların başına geçirmiş Türkiye’nin 
ve milletimizin gücü, kısa sürede ekonomik 
saldırıları da başarıyla püskürttü.

Dövizde istikrar sağlandı, ekonomimiz, 
ihracatımız saldırı öncesinden de güçlü 
hale geldi. Büyük projeler kendi rutininde 
tamamlanmaya devam etti. Her hafta sonu dev 
açılışlara sahne oldu ve olmaya da devam ediyor.

Küresel sıkıntıların yansıması olan sorunların 
milletimizi ezmemesi adına işçimize, çiftçimize, 
esnafımıza, öğrencimize, emeklimize, dar 
gelirlilerimize çok büyük destekler verildi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut projesi 
yürürlüğe sokuldu.

Yerli savunma sanayimiz, o günlerden 
bugünlere bir zamanlar hayalimiz olan savunma 
araçlarına yenilerini ekleyerek dünyanın gıpta 
ettiği bir gelişim çizgisini çok daha ilerilere taşıdı.

Enerjide hem üretici hem dağıtıcı 
merkezlerden biri olma yolunda çok önemli 
mesafeler kat ettik.

Küresel alanda sergilenen oyun kurucu ve 
çözüm üretici hamlelerle, bir zamanlar sadece 
“jeopolitik önemi” öne çıkarılan Türkiye, artık 
yolları, tünelleri, köprüleri ve havalimanları, 
üniversite ve hastaneleri, enerji ve lojistikteki yeni 

atılımları, güçlenen savunma sanayii, bölgesel 
askeri varlığı ve aktif diplomasisi ile dünyanın en 
çok konuştuğu aktör ülke haline geldi.

Böyle olunca da “seçim, seçim” diye el 
ovuşturanlar, mızıkçı çocuklar gibi davranmaya 
başladı.

Anketlerde kendileri aleyhlerine fark 
açıldıkça huysuzlukları da arttı.

Geçen yıl “hemen seçim” diyenler, şimdi 
Mayıs’taki seçime bin türlü bahane aramaya 
başladılar.

Geçen yıl bizzat “Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışma konusu 
yapmayacağız. O tartışmalar artık geride kaldı. 
Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin” diyen 
Kılıçdaroğlu ve avenesi, şimdilerde yeniden 
“aday olamaz” masallarına sarılıp “YSK’ya 
güvenmiyoruz” türü laflara yöneldiler.

Aslında buradan bir şey çıkmayacağını 
kendileri de biliyorlar ama içine düştükleri siyasi 

çaresizlik onları “belki biraz kafa karıştırırız” 
şeklindeki züğürt tesellisine duçar ediyor.

Bir ay önce seçimi kazanmışlar da sıra 
yetki bölüşümüne gelmiş gibi kendilerine 
ülke idaresinde konum biçmek için birbirine 
düşenler, şimdi de yine bildik dedikodu bile 
olmayacak şeylerden medet umuyorlar.

Müsabakanın sonucuna dair alametler 
çoğaldıkça, çamura yatmaya çalışan oyuncular 
gibiler!

Yuvarlak masaları da, toplanmaları da, 
sonrasında yaptıkları açıklamalar da, artık kendi 
yandaşları için bile eziyet veren bir karikatüre 
dönüştü.

Türkiye gerçekten daha önce böyle bir seçim 
atmosferi yaşamamıştı.

Türkiye’deki muhalefet, böylesine kendinden 
habersiz, ne dediği, ne yaptığı bilinmeyen, 
hangi denklemle ele alsanız veya hangi tutarlılık 
mihengine vursanız elinizde kalan bir tuhaflık 
komedyasına dönüşmemişti.

Şu saatten sonra “adayımız falancadır” 
deseler ne olur, “filancadır” deseler ne olur!

Kendiliğinden bir siyasal değer 
üretemeyerek, millete umut ve güven aşılayacak 
hiçbir ufuk ortaya koyamayarak, bütün umudunu 
dış desteğe, yalanlara, kurgulara, ajans ve 
algı faaliyetlerine bağlamış ve sadece nefret 
temelinde buluşmuş bir siyasal ittifakın hazin 
tablosudur bu! 

Sandık yaklaştıkça istedikleri kadar mızıkçılık 
yapıp istedikleri kadar boş işlerle uğraşsınlar;

Milletimiz de sandığı sabırsızlıkla bekliyor.
Hem bu tuhaf ötesi muhalefet anlayışını 

en demokratik ve en köklü şekilde ülke 
gündeminden azat etmek için…

Hem de bu zamana kadar birlikte yol 
yürüdüğü… Nice iç ve dış engeli birlikte aştığı… 

Türkiye’nin makûs talihini birlikte 
değiştirdiği…

Ve yeniden Başkan yapacağı Recep Tayyip 
Erdoğan’la Türkiye yüzyılına ve çok daha büyük 
hedeflere güçlü ve kararlı bir adım atmak için!

     
Ekonomimize saldırılar olurken… 
Batı merkezlerinden “Darbeyle 

olmadı. Artık muhalefetle 
iş birliği halinde Erdoğan’ı 

seçimde yeneceğiz” yollu laflar 
edilirken… CHP ve yandaşları 
ellerini ovuşturarak “Hemen 
seçim, derhal seçim, yarın 
seçim, yargılayacağız vs” 

çığlıkları atıyorlardı. Şimdilerde 
ise mızıkçılığa başladılar. 

Müsabakanın sonucuna dair 
alametler çoğaldıkça, çamura 

yatmaya çalışan oyuncular gibiler!
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İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, 3 Kademe İlçe Teşkilat 
Yönetimlerimiz ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Teşkilatımız, 2023 seçimlerinde zafer 
parolasıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl 
teşkilatımızdan ilçe teşkilatlarımıza kadar bir yandan saha 
çalışmaları sürerken öte yandan teşkilatımızla da bir araya 
gelip fikir teatileri gerçekleştiriliyor. Sahadan elde edilen 

verilerle hazırlanan raporlar değerlendiriliyor.

REKOR OY ORANIYLA KAZANACAĞIZ
3 Kademe İlçe Teşkilat Yönetimlerimize hitap eden İl Başkanımız 

Kabaktepe, “Manşetlerle ülkemizi dizayn etmeye çalışanlara müsaade 
etmeyeceğiz. AK Parti olarak milletimizin desteği ile küresel 
hegemonyaya karşı koyacak ve Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha 
rekor bir oy ile Cumhurbaşkanı seçeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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İSTİŞARE VE 
DEĞERLENDİRME 

TOPLANTIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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RUMELİLİ SOYDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK
İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Rumeli Türkleri Vakfı’nı ve Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

İl Başkanımız Kabaktepe’nin ziyaret programına; İl Başkan 
Yardımcımız Mehmed Emin Özkaya da eşlik etti.

RUMELİ, GÖNÜL  
COĞRAFYAMIZIN MERKEZİDİR

Vakıf ve dernek yönetimleriyle bir araya gelen İl Başkanımız 
Kabaktepe, “Rumeli bizim gönül coğrafyamızın uzantısı değil 
merkezidir. Yüzlerce yıldır var olduğumuz topraklarda; Bugün de 
kültürümüzle, ortak umutlarımızla ve bir arada yaşıyor olmanın 
zenginliği ile Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Rumeli Türkleri, 
Anadolu’daki kültür zenginliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler aynı 
gönül bağı, aynı umut ve aynı inançla geleceğe, Büyük Türkiye idealine 
birlik ve beraberlik içerisinde yürüyoruz.” dedi.



Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak 
programlarımıza ara vermeden  
devam ediyoruz.

Geçmiş Dönemlerdeki İBB Meclis Üyelerimizle Beyoğlu Belediye 
Başkanımız Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde bir araya 
geldiğimiz programımız sonrasında, bu sefer de İl Başkanlığımızın 
ev sahipliğinde Geçmiş Dönemlerdeki İl Genel Meclis Üyelerimizle 

buluşma programımızı gerçekleştirdik.
İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin katılımıyla İl Başkanlığımızda 

gerçekleştirdiğimiz programımızda 1989 yılından İl Genel Meclislerinin 
kapandığı 2014 yılına kadar görev almış tüm İl Genel Meclis Üyelerimiz 
davetimize çok yoğun katılım sağladı.

Programın mimarı olan ve açılış konuşmasını yapan Yerel Yönetimler 
Başkanımız Dr. Maliki Ejder Batur, davetimize katılım teveccühünde bulunan, 
her biri tecrübe sahibi olan Geçmiş Dönem İl Genel Meclis Üyelerimize 
teşekkür etti. 

Yerel Yönetimler Başkanımızın açılış konuşması sonrasında konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye gelen İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
genel siyasi değerlendirmeleri sonrasında, Geçmiş Dönem İl Genel Meclis 
Üyelerimizin tecrübelerini ve tavsiyelerini tüm salona aktarmaları için, İl Genel 
Meclisi dönem başkanlarına ve söz isteyen tüm katılımcılara söz verdi. 

Sırasıyla dönem başkanlarımızın konuşmaları sonrası, kürsüye gelen her 
katılımcı farklı bir tecrübesini salondaki diğer katılımcılarla paylaştı. 

Sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleşen Geçmiş Dönemler İl Genel 
Meclis Üyeleri Buluşmamız aile fotoğrafı çekimi ardından sona erdi.  

GEÇMİŞ DÖNEM 
İL GENEL MECLİS 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTUK
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Yerel Yönetimler Başkanlığı 
olarak, İl Gençlik Kollarımızın 
tarafından düzenlenen 3. 
İstanbul Gençlik Meclisleri 
Buluşmasına katılım sağladık.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in 
ev sahipliğinde Valide Sultan Gemisinde 
gerçekleşen programa Yerel Yönetimler 
Başkanımız Dr. Maliki Ejder Batur, Genel Merkez 

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, 
İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek 
ve Yönetimi, Üsküdar İlçe Başkanımız Erdem Demir ve 
Belediyelerimizin Gençlik Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Yerel Yönetimler Başkanımız Dr. Maliki Ejder Batur, 
genç teşkilat üyelerine tecrübelerini aktarması sonrası, 
böylesine güzel bir programla gençlerle bir araya 
gelmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi. Programda 
emeği geçen İl Gençlik Kollarımıza ve ev sahipliğinden 
ötürü Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’e 
teşekkür etti. 

İstişare dolu ve keyifli bir şekilde gerçekleşen program 
aile fotoğrafı çekimi ardından sona erdi

3. İSTANBUL 
GENÇLİK 

MECLİSLERİ 
BULUŞMALARI
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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın ev sahipliğinde 
yapılan hasbihal toplantısında konuşan İl 
Başkanvekilimiz Av. Adem Yıldırım; “Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın bir çağ açıp bir çağ kapattığını 
ve bir tarih yazdığını belirtti. Şu anda da yeni bir 

tarih yazılıyor ve Ayasofya Camii’yi tekrardan müslümanların 
ibadethanesi olarak açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir Çağa başlandı ve biz bu 
çağa insanlık çağı diyoruz. Allah’ın izniyle, Türkiye Yüzyılında 
Cumhurbaşkanımızı yine yeniden Başkan yapacağız” ifadelerini 
kullandı. İl Başkanvekilimiz Yıldırım MÜDİAD Başkanımıza 
ve yönetimine misafirperverliği ve samimiyetinden dolayı 
teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE YÜZYILINDA 
CUMHURBAŞKANIMIZI YİNE 
YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ

MÜSİAD 11. Milletvekilleri Hasbihal 
Programına Genel Başkanvekilimiz 
Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İl 
Başkanvekilimiz Av. Adem Yıldırım, 
İl Başkan Yardımcımız Mehmet 
Emin Özkaya ve Milletvekillerimiz 
katılım sağladılar.



Sandık Güvenliğine dair teknik 
bilgilendirme ve motivasyon amaçlı 
gerçekleştirdiğimiz ilk iki eğitimimiz 
Sultangazi ve Esenler 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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SANDIK SENDE 
İRADE GÜVENDE: 

SANDIĞINI BİL, 
SANDIĞINA 
SAHİP ÇIK! 

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



Gerçekleştirilen görüşmelerde seçim günü 
görev yapacak avukatlarımız, okul-kat 
sorumlularımız, sandık kurulu üyelerimizle 
ilgili yapılan değerlendirmelerle birlikte; 

seçim günü yapılacak iş ve işlemlerin tasarlanarak 
gerekli çalışmaların bugünden yapılmasına ilişkin 
planlamalar gerçekleştirildi.
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SANDIK 
TAMAM, 
İSTANBUL 
TAMAM! 
İl Seçim İşleri Başkanlığı olarak, ilçelerimizdeki 
seçim günü organizasyonunu yakından takip 
ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. İlçe Seçim İşleri 
Başkanlarımızla İl Başkanlığımızda bir araya gelerek 
yüz yüze görüşmelerimize devam ediyoruz.
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İLÇE EKM BAŞKANLARI TOPLANTISI 

ŞKM 1. VE 2. BÖLGE TOPLANTILARI YAPILDI

İlçe Engelliler 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanları 
Ocak ayı toplantısı İl 

Başkanlığımızda gerçekleştirildi. 
İl Başkan Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak ve İl EKM 
Koordinatörümüz Osman 
Dinleyici’nin katılımlarıyla Ocak 
ayında yapılan çalışmalar ve 
önümüzdeki süreçte yapılması 
planlanan faaliyet ve etkinlikler ile 
ilgili istişarelerde bulunuldu.

İl Şehit, Gazi ve Yetim Komisyonu 
Başkanımız Selman Enes Yücel’in 
başkanlığında 1 ve 2.Bölge İlçe 
ŞKM Başkanları toplantıları 
gerçekleştirildi.

25 Ocak Çarşamba günü Zeytinburnu 
ilçesinde gerçekleştirilen 2.Bölge 
ve 28 Ocak Cumartesi günü 
Sancaktepe’de gerçekleştirilen 
1.Bölge ŞKM Başkanları 

toplantıları İlçe ŞKM Başkanlarının eksiksiz 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

2022 yılında gerçekleştirilen ŞKM 
faaliyetlerinin ilçe ilçe değerlendirildiği toplantıda, 
şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, yetim ve 
öksüzler ile ilgili sahada elde edilen sorun, şikâyet, 
öneri ve taleplere yönelik yapılan/yapılacak 
olan çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. ŞKM 

Komisyonu olarak Türkiye’mizin 20 yıllık büyük 
kazanımlarının kaybedilmemesi ve gelecek yüzyılı 
şekillendirecek küresel vizyonun hayata geçirilmesi 
adına büyük önem arz eden 2023 Genel Seçimleri 
için kapı kapı dolaşarak şehit yakınları ve gazilerimiz 
ile genel süreci istişare edip ülkemizin bekası için 
ahitleşiyoruz. 

ŞEHİT YASİN KORKMAZ’IN 
AİLESİNİ ZİYARET ETTİK

İl Şehit, Gazi ve Yetim Komisyonu 
Başkanımız Selman Enes Yücel ve ŞKM 
Komisyon Üyelerimiz geçtiğimiz hafta Tokat 
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere 
Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde 

görevli iken geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 
J. Asb.Kd. Çvş. Yasin Korkmaz’ın ailesine taziye 
ziyaretinde bulundular. Şehidimizin Babası Erol 
Korkmaz’a ve diğer aile bireylerine İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe’nin selamları ve baş sağlığı 
dilekleri iletildi. 
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ÇOCUKLARIMIZA TATİL SÜRPRİZLERİ

İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 
Aile Çocuk Komisyonumuzun 
düzenlemiş olduğu programlarda 
tatilde bulunan Şehit ve Gazi 
yakını, Engelli, Yetim\öksüz ve 
başarılı ögrencilerimiz ve aileleri 
ile THY ve TEKNOPARK ziyaretleri 
yapıldı.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim 
Sayım Madak, İl Aile ve Çocuk 
Komisyonu Başkanımız Songül 
Demirci, Pendik İlçe Sosyal Politikalar 

Başkanımız Muzaffer Pala ve Tuzla İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Burhan Günerhan’ın 
katılımlarıyla TEKNOPARK İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu’dan bilgilendirmeler alındı.

Çocuklar ve aileleri TEKNOPARK kuluçka 
merkezi Cube Incubation’da teknoloji ve 
inovasyona dair fikri, hayali olan gençlere 
sağlanan imkanları ve bu alanda ülkemizdeki 
gelişmeler hakkında bilgiler aldılar.

Çocuklarımıza yönelik çok farklı ve bilgi 
dolu diğer bir ziyaret ise THY Uçuş Eğitim 
Birimi’ne yapıldı. Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, 
Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerimizden 
davet edilen Çocuklarımız THY Uçuş Eğitim 
Birimi yetkililerinden havacılıkla ilgili detaylı 
bilgilendirmeler alırken ayrıca eğlenceli anlar 
yaşadılar.
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KANDİL GÜNÜ 
VATANDAŞLARIMIZA 

MİSAFİR OLDUK

İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın 
koordinesinde Sosyal 
Politikalar Sahada 
çalışmaları kapsamında 
ilçelerimizde Regaip Kandili 
vesilesiyle hane ziyaretleri 
gerçekleştirildi.
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İlçe Sosyal Politikalar Başkanlıklarımız engelli, 
yaşlı, hasta, Şehit ve Gazi yakınları, Yetim ve öksüz 
çocuklarımıza yapılan hane ziyaretlerinde kandilleri 
kutlandı.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak anlamlı günde 
Küçükçekmece ilçemizde vatandaşlarımızın yuvalarına misafir 
oldu. Kandillerini kutlayarak hasbihalde bulundu.

Vatandaşlarımıza gerçekleştirilen hane ziyaretleri İl Sosyal 
Politikalar Başkanlığımız tarafından oluşturulan veri kayıt 
portalımızda kayıt altına alındı.
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ÜSKÜDARLI BAKAN VE 
MİLLETVEKİLLERİMİZİ  
KENDİ SANDIĞINDAKİ 
ÜYELERİYLE BULUŞTURDUK!

Üsküdar’ımızın 9 mahallesinde yaptığımız toplantılarda 
Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi irtibat bürolarımızda 
değerli üyelerimizle buluşturduk.

Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı’yı Burhaniye, Hazine ve 
Maliye Bakanımız Dr. Nurettin Nebati’yi Çengelköy, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’i Küçüksu, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş’ı Altunizade, Milli Eğitim 

Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz’ı Kısıklı; İstanbul Milletvekillerimizden; Mustafa 
Ataş’ı Ferah, Mihrimah Belma Satır’ı İcadiye, Ravza Kavakçı Kan’ı Altunizade, 
Müşerref Pervin Tuğba Durgut’u Selimiye Mahallelerimizde ağırladık.

571 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız, üyelerimizle tekrardan 
iletişime kurmamıza ve mahalle teşkilatımıza katılmayı talep ederek bu davetin 
kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden üyelerimiz ile yeniden çalışmaya 
başlamamıza vesile oldu.

Yaptığımız toplantılarda Bakanlarımızın ve Milletvekillerimizin motivasyon 
dolu konuşmalarının ardından partimize gönül vermiş üyelerimizin dilek ve 
temennileri dinlenerek sorularına ilk ağızdan cevap verilmiş oldu. Bakanlarımızın ve 
Milletvekillerimizin Mahalle irtibat bürolarımızda vatandaşlarımızla buluşturulması 
büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Toplantılarımız İlçe Başkanımız ve Mahalle 
Başkanlarımızın Bakanlarımız ve Milletvekillerimize teşekkür konuşmalarıyla son 
buldu. Siyasi büyüklerimize hediyelerimizi takdim edip, irtibat bürolarımızda aile 
fotoğrafı çekerek programlarımızı neticelendirdik.

SU
LTANGAZİ ÜSKÜDAR
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İLÇEMİZDEKİ STK’LAR  
İLE FUTBOL MAÇLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

Maçlarımızı daha geniş bir yelpazeye 
yayarak, hem diyalog geliştirmek hem de 
kaynaşmayı artırmak amacıyla ilçemizde 
faal olan Derneklerimiz ile her hafta futbol 
maçlarımızı sürdürüyoruz. Derneklerimiz ile 

yalnızca toplantı ve ziyaret yapmak dışından farklı bir 
aktivite olarak maçlarda da buluşmak dostluklarımızın 
gelişmesinde büyük katkı sağlıyor. Dostluk Maçlarımızı bu 
güne kadar Bitlis Muş Sason Yardımlaşma Derneği, Tüm 
Giresunlular Derneği, Malatyalılar Derneği ve Çankırı İş 
Adamları Deneği ile yaptık. 

Zeytinburnu İlçe 
teşkilatı olarak her 
hafta teşkilatımızın 
arasındaki dayanışma ve 
kaynaşmanın artmasına 
vesile olması için düzenli 
olarak futbol maçları 
yapıyoruz.

SU
LTANGAZİ ZEYTİNBURNU 
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Bağcılar
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

AK Parti İstanbul teşkilatlarımız  
Millet/Vekil buluşmaları kapsamında 

saha çalışmaları yaparak ilçelerimizde 
vatandaşlarımızla İstanbul 

Milletvekillerimizi bir araya  
getirmeye devam ediyor. 



Bağcılar İlçemizde İstanbul Milletvekillerimiz Akif 
Çağatay Kılıç, Tülay Kaynarca ve Rumeysa Kadak 
ilçe sakinlerimizle buluştu.

İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca, 
Göztepe Mahallesinde kadınlarla çay sohbetinde bulundu 
ve esnafımızı ziyaret etti. Fatih Mahallesi ve Demirkapı 
Mahallesinde ise hasta ziyareti yaparak kendilerine 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 

İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa Kadak, İlk Oyum 
Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Programı kapsamında ilk 
kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi ve sonrasında 
ilk kez oy kullanacak gençlerimizden doğum günü olan 
bir kardeşimizi ziyaret ettiler. 

Eski Gençlik ve Spor Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz 
Akif Çağatay Kılıç İSTOÇ Oto Ticaret Merkezindeki 
esnaflarımızı ziyaret etti. Esnafımızla hasbihal eden Kılıç 
talep ve önerileri dinledi.
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Çekmeköy
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

AK Parti İstanbul 
teşkilatlarımız 
Millet/Vekil 
buluşmaları 
kapsamında 
saha çalışmaları 
yaparak 
ilçelerimizde 
vatandaşlarımızla 
İstanbul 
Milletvekillerimizi 
bir araya 
getirmeye devam 
ediyor. 



İstanbul Milletvekilimiz Osman Boyraz ile birlikte 
sabahın erken saatlerinde Aydınlar Mahallesinde 
çevre esnaflarımızla kahvaltı da buluştuk. 
Sonrasında Cumhuriyet Mahallesi Soğukpınar 
Mahallesi ve Kirazlıdere Mahallelerimizde kanaat 

önderlerimiz ve geniş aile akil insanlarımı ziyaret ettik. Mahalle 
muhtarımızı da ziyaret ettikten sonra Kardeş aileler derneğimizi 
ziyaret ettik. Son olarak da genç hane ziyaretlerinde bulunduk. 

İstanbul Milletvekilimiz Eyüp Özsoy ile birlikte öğlen 
namazını Çamlık mescidimizde kılındıktan sonra cemaatimiz ile 
sohbet ettik. Komşu esnafımızla iş yerinde sohbette bulunduk, 
Merkez mahallemizde Kıraathane sohbetinin ardından Hamidiye 
Mahallesinde kadın kollarımızın organize ettiği site toplantısına 
katıldık. Mahalle Muhtarımızı, Geniş aile ve kanaat önderlerimizi 
evlerinde ziyaret ettik. Sonrasında gençlik kollarımız ile 
üniversiteli genç hane ziyaretinde bulunduk ve Hamidiye 
Mahallesinde kütüphane sohbetlerine katıldık.

İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Berat Conkar ile birlikte 
öğle namazı çıkışında Ekşioğlu Mahallesinde Kevser camii 
cemaatimizle sohbet ettik. Sonrasında esnafımızla bir araya 
geldik, Sultançiftliği Mahallesinde Geniş aile ve taziye ziyaretinde 
bulunduk, Güngören Mahallesinde komşu esnaflarımızla bir 
esnafımızın dükkanında sohbet edip sorunlarını, tavsiyelerini 
dinledik, Kanaat önderlerimizi ev ve iş yerlerinde ziyaret ettik. 

 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 19



 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 20

Sultangazi
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI AK Parti İstanbul 

teşkilatlarımız 
Millet/Vekil 
buluşmaları 
kapsamında 
saha çalışmaları 
yaparak 
ilçelerimizde 
vatandaşlarımızla 
İstanbul 
Milletvekillerimizi 
bir araya 
getirmeye devam 
ediyor. 



Bu kapsamda 
Milletvekili 
programlarımızda, 
İstanbul 

Milletvekillerimiz Av. Abdullah 
Güler, Canan Kalsın ve 
İffet Polat, İlçe Başkanımız 
Süleyman Yiğitoğlu’nun 
ev sahipliğinde, Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrahman 
Dursun,  3 kademe Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Mahalle 
Başkanlarımız ve Meclis 
Üyelerimiz ile birlikte 15 
Mahallemizde vatandaşlarımızla 
buluştu. Girilmedik gönül, 
sıkılmadık el, çalınmadık 
kapı bırakmama hedefiyle 
Sultangazi’nin sözü: Birlik, İrade, 
Zafer parolasıyla halkımızla 
buluşarak, talep ve önerileri 
titizlikle not edildi.

Ziyaretler kapsamında; 
TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanımız, İstanbul 
Milletvekilimiz Av. Abdullah 
Güler, Sultangazi Spor 
Kulübünde düzenlenen kahvaltı 
programında kulüp yöneticileri 
ve sporcularla bir araya 

geldi. Daha sonra Zara Ekinli 
Spor Kulübü’nü ziyaret eden 
Milletvekilimiz ve teşkilatımız 
burada kulüp yönetimi ve 
sporcularla görüştüler. Vekilimiz 
Güler, 50. Yıl Mahallesinde 
hane ziyareti gerçekleştirdi. 
Sivas Koyulhisar İlçesi Karaçam 
Köyü Derneği ve Sultançiftliği 
Merkez Camii Çay Ocağı ziyareti 
gerçekleştirerek Sultangazili 
hemşerilerimizle bir araya geldi.

İstanbul Milletvekilimiz 
Canan Kalsın ise, Gençlik Kolları 
doğum günü aramaları, Sensiz 
Olmaz, genç esnaf ziyaretleri 
yanı sıra Özdemir Bayraktar 
Gençlik Merkezi’nde gençlerle 
e-spor etkinliği ile İlk Oyum 
Erdoğan’a/İlk Oyum AK 
Parti’ye programlarında genç 
seçmenlerle buluştu.

İstanbul Milletvekilimiz İffet 
Polat, Cumhuriyet Mahallesi, 
50. Yıl Mahallesi, Yunus Emre 
Mahallesi ve Uğur Mumcu 
Mahallesinde esnafımızı 
ziyaret etti. Ayrıca AK Nokta 
ve hane ziyaretlerinde de 
vatandaşlarımızla buluştu.
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Gaziosmanpaşa
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

AK Parti İstanbul 
teşkilatlarımız Millet/Vekil 
buluşmaları kapsamında 
saha çalışmaları 
yaparak ilçelerimizde 
vatandaşlarımızla İstanbul 
Milletvekillerimizi bir araya 
getirmeye devam ediyor. 



Bu kapsamda 
Gaziosmanpaşa İlçe 
Teşkilatımız, İlçe 
Başkanımız Fatih 

Aydemir’in ev sahipliğinde İstanbul 
Milletvekillerimiz Hasan turan, Şirin 
Ünal ve Ahmet Hamdi Çamlı ile 
birlikte mahalle sakinlerimizle bir 
araya geldiler.

İlk olarak İstanbul Milletvekilimiz 
Hasan Turan ile birlikte sabahın 
erken saatlerinde İlçe binamızda 
Gaziosmanpaşa Spor Kulüpleri 
temsilcileri ile yapılan kahvaltı 
ile güne başladık. Sonrasında 
Kültür Merkezinde Giresunlular 
Kahvaltısına katılarak programımıza 
devam ettik. Ardından ilçe 
binamızda Doğu İlleri Platformu’nu 
ağırlayarak geniş katılımlı bir 
toplantı yaptık. Son olarak 
Bağlarbaşı Mahalle Başkanımız 
Duran Ceylan’a ve Yıldıztabya 
Mahallemizde Ali Remzi Keleş beye 
taziye ziyaretinde bulunarak baş 
salığı dileklerimizi ilettik.

İstanbul Milletvekilimiz Şirin 
Ünal ile birlikte öğle namazında 
Karayolları Mahallesi Yıldız 
Camii’nde buluştuk ve camii 
çay ocağında namaz sonrası 
cemaatle çay sohbeti yaptık. 
Ardından mahallemizde yeni açılan 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunduk. Sonrasında karayolları 
mahallemizde ikamet eden Bingöllü 
Örnek ailesinden merhum Mehmet 

Örnek için taziye ziyaretinde 
bulunduk. İkindi namazında 
Mevlana Mahallemizde Merkez 
Camii’nde cami cemaati ile çay 
sohbeti yaptıktan sonra Gençlik 
kollarımızın Farika kitaplı kafe de 
organize ettiği genç buluşmaya 
katıldık. Son olarak  akşam Hürriyet 
Mahalle lokalinde genç buluşma 
yaparak günü tamamladık.

İstanbul Milletvekilimiz 
Ahmet Hamdi Çamlı ile birlikte 
ise sabah Pazariçi Mahalle 
lokalimizde Roman kadınlarla 
kahvaltı organizasyonuyla 
güne başladık. Ardından 
merkez mahallemizde bulunan 
Gaziosmanpaşa Minibüsçüler 
Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdik. 
Sonrasında Yıldıztabya Mahalle 
lokalimizde Batı Karadenizli 
kadınlarla buluşma toplantısı 
yapıldı. Yıldıztabya Mahalle Kadın 
Kolları teşkilatımızdan vefat eden 
Nurcan Tufan’ın ailesine taziye 
ziyaretinde bulunduk. Pazariçi 
Mahallesi kurucu Kadın Kolları 
Mahalle Başkanımız Şehri Yılmaz’ı 
ziyaret ettik. Fevziçakmak Mahalle 
lokalinde kadın buluşmasına 
katıldıktan sonra Şemsipaşa 
Mahallemizde Sancaklı ailesine ev 
ziyareti yaptık. Son olarak akşam 
Mevlana mahallemizde organize 
edilen geniş katılımlı mahalle 
kanaat önderleri ile çiğ köfteli 
bir buluşmaya katılarak geceyi 
sonlandırdık.
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MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

AK Parti İstanbul teşkilatlarımız Millet/Vekil 
buluşmaları kapsamında saha çalışmaları 
yaparak ilçelerimizde vatandaşlarımızla İstanbul 
Milletvekillerimizi bir araya getirmeye devam ediyor. 

Üsküdar



İstanbul Milletvekillerimiz Mustafa 
Ataş ile Fatih Süleyman Denizolgun 
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde 
gerçekleştirilen programda 
vatandaşlarımızla bir araya gelip 

hasbihal etme fırsatı buldular.
İstanbul Milletvekilimiz Hulusi Şentürk, 

Üsküdar Tosya Dernekler Federasyonu 
ziyaretiyle Tosyalı hemşerilerimiz, federasyon 
başkanı ve yönetimi ile buluşarak keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdiler. Küplüce – Beylerbeyi 
Mahallesinin irtibat bürolarını ziyaret eden 
vekilimiz Hulusi Şentürk, MHP Üsküdar 
Küplüce Bölge Başkanlığı ziyareti sonrası 
Küplüce Mahallemizin esnafıyla buluştu.

İstanbul Milletvekilimiz Fatih Süleyman 
Denizolgun ile Üsküdar İlçe Başkanımız 
Erdem Demir Ayazma Camii’nde öğlen 
namazı sonrası cemaat ile sohbet etti. Aziz 
Mahmut Hüdai Mahallesini ziyaret eden 
Denizolgun mahalle esnafıyla da bir araya 
geldi. Valide-i Atik Camii’nde ikindi namazı 
sonrası cemaat ile bir araya gelen vekilimiz 
ziyaret sonrası Valide-i Atik Camii Koruma 
Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’ne 
ziyarette bulundu.

İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram, 

Üsküdar Nev Çarşı Alıveriş Merkezi 
sinemasında vatandaşlarımızla buluşarak 
“Buğday Tanesi” filmini birlikte izleme fırsatı 
buldular. İlçe Başkanımız Erdem Demir ile 
bir araya gelen Vekilimiz, Gastronomi Sokağı 
ve Sahafçılar Çarşısında esnaf ziyaretlerini 
gerçekleştirdi. Milletvekilimiz Serkan 
Bayram’ın bir sonra ki durağı Üsküdar Vanlılar 
Derneği oldu. 

Hemşeri buluşmaları kapsamında 
Milletvekilimiz Mustafa Ataş ve İlçe 
Başkanımız Erdem Demir Üsküdar 
Giresunlular Derneği’ni ziyaret ederek keyifli 

bir sohbet gerçekleştirdiler. Bahçelievler 
Mahallesini ziyaret eden vekilimiz Mustafa 
Ataş irtibat büromuzu ve sonrasında mahalle 
esnafını ziyaret ederek vatandaşımızla ve 
teşkilat mensuplarıyla keyifli vakit geçirme 
imkânı buldular.

İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Ataş, 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen ve İl Yönetim Kurulu üyemiz 
Aydoğan Ahıakın ile birlikte Küçüksu 
irtibat bürosu ziyareti sonrası Üsküdar 
Diyarbakır Çüngüş İlçesi Çaybaşı 
Derneği’ne bir ziyarette bulundular.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, ‘Yeter söz milletindir’ 
sloganının CHP tarafından 
kullanılmasına tepki göstererek “Bu 
CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Bay 
Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar 
oldu haberin yok mu?” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Bilecik 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul 
Gazi’nin, Hayme Ana’nın, Şeyh Edebali’nin, 

Osman Gazi’nin emaneti Bilecik ile hasret gidermeye 
geldiklerini ifade etti.

Söğüt’te dikilen Osmanlı çınarının, 3 kıta ve 7 iklimi 
kucaklayan dallarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en 
güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini aldığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esasen milletin, 
tarih boyunca hep güçlü devletler kurduğunu, 
idaresi altında yaşayan herkesi inancına ve kökenine 
bakmadan koruduğunu, güvende tuttuğunu, müreffeh 
kıldığını aktardı.

Buna karşılık, kendisine düşmanlık edenlere de 
Orhun Yazıtları’ndaki ifadeyle başlıya baş eğdirerek, 
dizliye diz çöktürerek hep galebe çaldığını belirten 
Erdoğan, “Divanu Lugati’t-Türk’te, Rabb’imizin 
bu milleti halk üzere görevlendirdiği, hak üzere 
kuvvetlendirdiği, mensuplarını aziz kıldığı ve 
muratlarına erdirdiği ifade ediliyor. Bilecik, işte bu 
kutlu yürüyüşün sancağının 7 asır önce bu topraklarda 
bir kez daha ve en yükseğe dikilişinin sembolüdür.” 
diye konuştu.

 “KIZILELMA’SI OLMAYAN 
MİLLETLER, TARİHİN TOZLU 
SAYFALARI ARASINA KARIŞMAYA 
MAHKUMDUR”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Hayallerini 
kaybeden yani Kızılelma’sı olmayan milletler, 
tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları 
arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak 
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CHP BİZİ 
TAKLİT 
EDİYOR

CUMHURBAŞKANIMIZ 
ERDOĞAN’DAN 

MUHALEFETE  
‘YETER SÖZ 

MİLLETİNDİR’ 
SLOGANI TEPKİSİ: 
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hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala 
dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya 
sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin, kan, 
zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin 
aksine bizim hayallerimizin istikameti hep barışa 
ve hakkaniyete dönüktür.” diye konuştu.

Dünyanın hala hayranlıkla karışık bir 
çekingenlikle Osmanlı Devleti’ni kuran Osman 
Gazi’yi andığını vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Osman Gazi’yi bakınız tarihçilerimiz 
nasıl anlatıyor. Osman Gazi, küçük bir bölgede 
tutunmaya çalışan Türkmenleri büyük bir 
devletin çekirdeği haline getirdi. Devrin büyük 
güçleri Bizans’a ve Moğollar’a riske girmeden 
meydan okudu. Hakimiyeti altındaki yerlerde 
yaşayan Hristiyanlara iyi davrandı. Siyasi 
gelişmeleri ve fırsatları iyi değerlendirdi. Nerede 
ilerleyeceğini, nerede duracağını Osmanlı iyi 
bildi. Kuvvet ve müsamaha, cesaret ve tedbir, 
askeri güç ve strateji unsurlarını daima birlikte 
kullandı. Böylece bir dünya devleti kurdu.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kendilerinin 
de bugün tıpkı Osman Gazi’nin yaptığı gibi 
ülkeyi çağın şartlarına göre en iyi eserlere, 
hizmetlere, siyasi etkinliğe, ekonomik altyapıya, 
askeri güce kavuşturma mücadelesi verdiklerini 
vurgulayarak, ‘’Her kim, bazı tarihçilere göre 
bugün 724. kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı 
Devleti’ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya 
mankurttur ya kuyruk acısı vardır.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN NEREDEN 
NEREYE GELDİĞİNİ AKIL 
VE VİCDAN SAHİBİ HERKES 
GÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugüne kadar 
verdikleri tüm sözleri yerine getirme gayretinde 
olduklarını ve taahhütlerinin çoğunu daha da 
ilerisine geçerek yerine getirdiklerini anlatarak, 
“Eksik kalan işler elbette oldu. Ama kazanım 
öylesine büyük ki bunların telafisi sadece vakit 

meselesidir. Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin 
eski Türkiye’sini hatırlar mı? Hatırlar. Eğitimden 
sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, 
tarımdan sanayiye, spordan sosyal yardımlara, 
her alanda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul 
ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan daha sonra 
Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul’dan ayrılarak Bilecik’e geldi. Söğüt’te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi’nde 
cuma namazını kıldı.  Namazın ardından Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Burada, Ertuğrul Gazi 
Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpları selamlayan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı’nın gösterisini de izledi.

“YETER, SÖZ MİLLETİNDİR’ 
DİYELİ NE KADAR OLDU, 
HABERİN YOK MU?”
Seçimlere “Türkiye Yüzyılı” 
vizyonuyla hazırlandıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şunları 
kaydetti:
“Rahmetli Menderes, 73 yıl önce 
emperyalistlerin ülkemize operasyon 
aracına dönüşen tek parti faşizmine 
karşı ne demişti. ‘Yeter, söz milletindir.’ 
demişti. Her ne kadar Menderes’in 
sonu idam sehpasında bitmiş olsa da 
bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde 
yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi 
bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; ‘Yeter, 
söz milletindir.’ Bay Kemal, bunu biz 
söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok 
mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar 
vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle 
bir haykıralım ki Türkiye duysun. 
Kaldıralım elleri. Hanımlar sizden çok 
şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. 
Onun için göreviniz ağır. Hazırız; tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Yolumuz açık olsun.” 
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İLK ETAPTA 
YILLIK 

2,5 TON ALTIN 
ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş 
Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı 
ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde önemli açıklamalarda 
bulundu. Gübretaş Altın Madeni Tesisinin ilk etapta yıllık 
2,5 ton altın üreteceğini belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, tam kapasiteye geçtiğinde ülkenin altın 
üretiminde ilk üç madeninden biri olacağını söyledi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “2000 yılında neredeyse 
sıfır olan altın üretimimiz 2022 yılında 42 tonla 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.” dedi. Erdoğan 
ayrıca, mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz Gazı’nın 
hanelere verilmeye başlanacağını söyledi.
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 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları 
A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve 
İlk Altın Dökümü Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından öne çıkanlar:

“TÜRKİYE’DE EN FAZLA 
ALTIN ÜRETİMİ YAPAN 3 
MADENDEN BİRİ OLACAK”

“Tesis ilk altın dökümünü yapacak halde 
üretime hazır hale getirildi. Kalan fazların 
yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi 
hedefliyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona 
yükselteceğiz. 35 tonluk altın üretimi dikkate 
alındığında Söğüt Altın Madeni’nin önemi daha 
da iyi anlaşılacaktır. Tam kapasite ile üretime 
geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 
3 madenden biri haline gelecek.

Bugün Bilecik’e sadece altın madeninin açılışı 
için gelmedik. Valilik önünde bizi bekleyen Bilecikli 
kardeşlerimizle buluşacağız.Toplam yatırım 1 
milyar 770 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon 
lirayı bulan özel yatırımların açılışını yapacağız. 
Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına ortak 
olacağız.

Nerede geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa 
hepsini çözüme kavuşturduk. Geçmişteki Türkiye 
ile bugünkü gelinen noktada Türkiye’nin farkı belli 

oluyor.”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilk külçe altının 

dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın 
üretimi hedefleniyor.

Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin 
üzerinde. Ülkemizi son 20 yılda bölgesinin üretim 
ve ticaret merkezi haline getirdik. Arama-sondaj 
faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile 
kendi hikayemizi yazıyoruz. 5 ildeki 57 yerleşim 
yerinde kullanılan doşal gazı bugün 81 ildeki 753 
yerleşim yerimize yaygınlaştırdık.

“MART SONU İTİBARIYLA 
KARADENİZ GAZI’NI 
HANELERE VERMEYE 
BAŞLIYORUZ”

Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni 
yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide 
Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’inci sıraya yükseldik.

Dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli 

imkanlarla 710 milyar metreküplük ülşkemizin 
en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bunu 
milli şebekimize bağlamak için, 50 gemi, 10 binin 
üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. 
Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere 
vermeye başlıyoruz.

Onca sabotaja rağmen yapılanları değerli 
buluyoruz. Türkiye’nin bu başlıklarda nereden 
nereye geldiğini görmek kafidir.

Altın, petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz 
ürünlerin başında geliyor. Çevrecilik bahanesiyle 
ülkemize yönelik çekilen yabancı operasyonların 
sayısı çok fazlaydı.

Gezi olaylarındaki gibi sokak terörününde, kara 
propaganda faaliyetlerinin de bizi yolumuzdan 
alıkoymasına müsaade etmedik. 

“YILDA 6-7 TON ALTIN 
ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilk külçe 
altını dökümünü yaptığı madenden, 
yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.
İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam 
edileceği tesis Türkiye’de yılda 42 
ton altın üretimi yapıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda yıllık üretime yüzde 
15’lik bir katkı sağlayacak.
Dünyada bir ton topraktan ortalama 
yüzde 2-3 civarında altın elde 
edilebilirken, Gübretaş şirketinin iştiraki 
olan Söğüt’teki madende bu oran yüzde 
8.6 olarak belirlendi.

“2022’DE ALTIN ÜRETİMİNDE 
CUMHURİYET TARİHİNİN 
REKORUNU KIRDIK”
Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız yüzde 
9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve 
bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru 
kırıldı. Bor üretim ve ihracatında 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaştık.
2000 yılında neredeyse sıfır olan 
altın üretimimiz 2022 yılında 42 tonla 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yerli 
altın üretimini artırmayı hedefliyoruz.
Bugün açılışını yapacağımız Söğüt 
Altın Madeni’ni bu hedefte atılacak 
önemli bir adım olarak görüyorum. 
Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Uzun 
yıllar boyunca kültür sanat 
camiamızı esir alan, Türkiye’nin 

zengin kültür iklimini tek tipleştiren 
mahalle baskısını reddediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
(CSO) tarihi salonunda düzenlenen 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri 
Töreni’ne katıldı.

Konuşmasına salondakileri 
selamlayarak başlayan Erdoğan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri 
sayesinde ülkenin kültür ve sanat 
iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve 
sanatçılarına şükran borcunu bir nebze 
de olsa ödeme imkanı bulduklarını 
söyledi.

Şimdiye kadar adlarını ülke tarihine, 
edebiyat dünyasına ve milletin gönlüne 
yazdıran değerlere teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kısmı 
ebediyete irtihal eden ve artık aramızda 
bulunmayan tüm kültür sanat erbabımızı 
burada bir kez daha rahmetle yad 
ediyorum. Onlar fani dünya yolculuklarını 
tamamlamış olsalar bile eserleriyle 
hizmetleriyle kitaplarıyla geride 
bıraktıkları silinmez. Bizlerle yaşamaya 
devam ediyor.” ifadesini kullandı.

 “GÖKYAY VAKFI 
SATRANÇ MÜZESİ, 
MERAKLILARI 
NEZDİNDE YERİNİ 
KORUYAN SATRANCA 
SAHİP ÇIKIYOR”

Yapılan değerlendirmeler 
çerçevesinde ödüle layık görülen ve 
kendi alanlarında büyük bir boşluğu 
dolduran 3 kuruluşun ilkinin Gökyay 
Vakfı Satranç Müzesi olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu Müze, 20’nci asrın başlarına kadar 
toplumumuzda önemli bir yeri olan daha 
sonra geri plana itilmiş olsa da meraklıları 
nezdinde yerini koruyan satranca sahip 
çıkıyor. Oldukça zengin koleksiyonuyla 
dikkat çeken müzemiz, münhasıran 
gençlerimiz arasında satrancın tanıtımına 
ve yayılmasına katkı sağlıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
satrancın zeka oyunu yönüyle birlikte 
sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini de 7’den 
70’e milletin tüm kesimleriyle paylaşan 
Satranç Müzesini ülkeye kazandıranları 
tebrik ederek, çalışmalarında başarılar 
diledi.
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KÜLTÜR SANAT CAMİAMIZI 
ESİR ALAN MAHALLE 
BASKISINI REDDEDİYORUZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO 
Salonu’nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel 
Ödülleri Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, 
Türkiye’nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle 
baskısını reddediyoruz.” dedi.
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Müzenin samimi gayretleriyle satranç sporuna 

olan ilginin ülke genelinde giderek artacağını 
ümit ettiğini belirten Erdoğan, ödüle layık görülen 
ikinci kurumun Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 
olduğunu anımsattı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin, 
Bayburt’un kültürünü en güzel şekilde yansıtan 
özgün bir proje olduğunu aktaran Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köyden kente göç meselesini tüm 
veçheleriyle gözlerimizin önüne seren müzemiz, 
bu vasfıyla geçmişten günümüze bir köprü de 
kurmaktadır. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup 
büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu 
güzel müzenin benzer hayat hikayelerine sahip 
diğer girişimcilerimize, iş insanlarımıza da örnek 
olmasını temenni ediyorum. Gittim, gezdim, 
gördüm. Kendisiyle de dertleştim. Gerçekten 
Bayburt’umuzda Bayburt, Bayburt olalı böyle bir 
eser görmemişti.”

Erdoğan, milli kültüre ve Bayburt yöresinin 
kalkınmasına katkılarından dolayı Etnografya 
Müzesi’nde emeği olan herkesi tebrik etti.

 “YAKLAŞIK BİN YILLIK 
KÖKLÜ BİR BİRİKİME 
SAHİBİZ”

Türk milletinin de asırlardır ayakta 
kalabilmesinin temel sebebinin kültürel derinliği 

olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Sadece 
yaşadığımız coğrafyada çeyrek bin yıla yakını 
Selçuklu, 600 yılı aşkını Osmanlı ve bir asrı 
Cumhuriyet olmak üzere yaklaşık bin yıllık köklü 
bir birikime sahibiz. Kültür havzamızın sınırları, 
Afrika’nın kuzeyinden Orta Asya’ya, Avrupa’dan 
Orta Doğu’nun en ücra köşelerine kadar uzanıyor.” 
diye konuştu. Onlarca medeniyete beşiklik yapan 
Anadolu topraklarının, kültürel mirasıyla dünyada 
eşi benzeri olmayan bir hazine sunduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatay’dan 

Mardin’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a asırlardır 
farklı kimliklere ve inançlara ev sahipliği yapmış, 
hoşgörü timsali şehirlerimiz bulunuyor. Hangi 
ilimize, ilçemize gitsek, insanı hayran bırakan, 
insanlık tarihine ışık tutan bir eserle muhakkak 
karşılaşıyoruz. Ülke ve millet olarak işte böyle 
muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası 
üzerinde oturuyoruz. Maziden atiye kurduğumuz 
en sağlam köprü olan bu kadim birikimi 
koruduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizi kimse 
yolumuzdan alıkoyamaz.” ifadesini kullandı.

SANAT VE SANATÇILARIMIZ 
ARASINDA ASLA AYRIM  
YAPMADAN DESTEKLEMENİN 
ÇABASI İÇİNDEYİZ”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Bizi biz yapan bu 
vasıflarımızı kaybedersek de ne askeri gücümüz 
ne ekonomik başarılarımız tek başına maruz 
kalacağımız felaketi önleyebilir. Dolayısıyla 
bekamıza yönelik en büyük tehdit, siyasi 
ve ekonomik zorluklar değil coğrafyamızla 
kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili bu 
vizyonu, bu tasavvuru bu mirası yitirmemizdir.” 
değerlendirmesini yaptı.
Hükümet olarak bu hakikatler ışığında son 20 
yıldır çok önemli adımlar attıklarını ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bu topraklardan neşet eden ve bize ait olan ne 
varsa hepsine ülkemizin kültür ve sanat hayatına 
değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve 
sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan 
güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin 
çabası içindeyiz. Sanatı belli kalıplara, belli 
dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları 

kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca 
kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye’nin 
zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle 
baskısını reddediyoruz. Kültür, sanat ve fikir 
dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu 
mahalle baskısından kurtuldukça hamdolsun 
daha da çeşitlendiğini, özgürleştiğini, milletin 
değerleriyle daha barışık hale geldiğini görüyoruz. 
Sadece sinema, dizi sektörümüzün yurt içinde 
ve yurt dışında son yıllarda sergilediği başarılara 
bakmak bile mahalle baskısının ülkemizi nasıl bir 
çoraklığa, nasıl bir geri kalmışlığa mahkum ettiğini 
açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve sanat alanında 
vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke 
ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza 
atacağımıza inanıyoruz.”
 Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ödül takdimi 
sırasında Kenan Yavuz’un 88 yaşındaki annesi 
Alime Yavuz ile bir süre sohbet etti. Alime Yavuz, 
ülkeye kazandırdıkları için Erdoğan’a teşekkür 
ederken, Erdoğan da Alime Yavuz’un elini öptü.
Guinness Dünya Rekorlarına girmeye hak kazanan 
sayı ve nitelikteki benzersiz koleksiyonu, satranç 
sporunun benimsenmesini sağlayan çalışmaları, 
satrancın sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini 
toplumla paylaşması dolayısıyla ödüle layık 
görülen Gökyay Vakfı Satranç Müzesi adına da 
Vakfın Kurucusu Akın Gökyay’a ödül takdim edildi.
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Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinin ardından Millete Sesleniş 
konuşması yapan Erdoğan, özetle şu 
mesajları verdi:

“Yeni müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. 
Vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi 
kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 
kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve 
şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak 
üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını 
kaldırıyoruz. Düzenlemeyle tüm borçları belirli 
oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı 
getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları 
bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafa 
sonlandırma fırsatı veriyoruz. İşletme kayıtlarının 

düzeltilmesini de sağlıyoruz. Artık gençlerimiz 
ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri 
ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışı borçların 
da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini 
mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifimiz 
tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. 
Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara 
veriyoruz. Vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi 
tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan 
vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya 
mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 
Aralık 2022 öncesine dönük cezaların tahsilinden 
vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine Bakanlığımızın 
açıklayacağı bu uygulamanın takibe maruz 
kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu düzenlemelerin temel amacı devletle 

vatandaşın küçük meblağlı borçlar için karşı 
karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

CEZA PUANLARI SİLİNİYOR
Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi 

de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu 
altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede 
ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı 
yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu 
kullanımındaki artış tüm tedbirlere rağmen kural 
ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında 
ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Bu hususta 
da vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmanın 
boynumuzun borcu olarak görüyoruz. 
Düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, 
ölümlü, yaralamalı kaza, drift dışındaki ihlallerden 

VERGİ VE PRİM 
CEZASINA 

KAPSAMLI AF
Cumhurbaşkanımız 

Tayyip Erdoğan merakla 
beklenen prim ve 

vergi cezalarına dair 
hazırladıkları kanun 

teklifini açıkladı. Buna 
göre vergi ve prim 

borçlarına ait cezalar 
silinerek taksitle ödeme 

imkanı getirilecek. 
Sürücülerin ceza puanları 

da silinerek el koyulan 
10 bin ehliyet sahiplerine 

iade edilecek
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kaynaklı ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2.5 
milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve 
geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verilmesini 
sağlayacak düzenleme hayırlı olsun.”

SİYASETİMİZ OLGUNLUK 
SEVİYESİNDE

“Geçmişte başlattığı her kalkınma adımının önü 
darbeden teröre nice engellerle kesilen Türkiye, 
artık kendi özgün politikaları ve eylemleriyle 
geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. 
Güven ve istikrar ikliminin ülkemize sadece 20 
yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep 
birlikte yaşadık, gördük. Yıllarca bu ülkenin ve 
milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve 
güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay 
pes etmeyecektir. Biz bugüne kadar verdiğimiz 
mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine, 
neyi dayattığına bakmadan istiklalimize ve 
istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme 
ispatladık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği 
sayesinde üstesinden geldiğimiz her mücadele 
ile geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı 
başardık. Bizi kendi sorunlarımızın altında ezmek 
için kullanılan araçları ya tamamen etkisiz hale 
getirdik ya sınırlarımızın dışına attık. Siyasetimiz 
bizi de rahatsız eden kimi arızi tartışmalara 
rağmen geçmişle mukayese edilemeyecek bir 
olgunluk seviyesine ulaştı.

Güvenliğimiz, terör örgütlerinin tehditlerini 
bertaraf ederek, bölgesel çatışmalara karşı 
korunaklı hale gelerek, istikrarımıza destek 
olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, küresel 
emperyalistlerin hırslarının ürünü operasyonlara 
rağmen, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatıyla 
dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik.

MİLLİ BİR VİZYON
Hiç şüphesiz, hala çözmemiz gereken 

sıkıntılarımız, azaltmamız gereken yüklerimiz, 
aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun 
potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de 
üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz, 2023 
seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmektedir. 
Artık gençlerimizin çocuklarımızın çağının 
misafirleri olduğumuz bilinciyle, ülkemize 20 yıldır 
verdiğimiz hizmetleri Türkiye Yüzyılı’nın inşası ile 
taçlandırmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı bir siyasi 
program değil, ülkemizin milli vizyonu olarak 
takdirine sunuyoruz.”

İSVEÇ ARTIK BİZDEN HAYIR 
BEKLEMESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç’in Kuran’ı 
Kerim yakılmasıyla sonuçlanan provokatif eyleme 
izin vermesini de sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan 
şunları kaydetti: “İsveç’teki çirkin eylem insanların 
temel hak özgürlüklerine saygı duyan herkese 
yapılmış bir hakarettir. Bu alçak saldırının Türkiye 
Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi konuyu 
bizim açımızdan hem dini hem milli mesele 

haline dönüştürür. Kuranı Kerim bir Haçlı artığının 
onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. 
Ama bu sapkınlığı teşvik eden ve göz yumanlar 
şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir. Güvenlik 
güçlerinin koruması altında bu ihaneti, edepsizliği, 
alçaklığı, adiliği, namussuzluğu yapacak onların 
koruması altında işte bak biz Müslümanlara ne 
yaptık diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde 
böyle bir kepazeliğe izin verenlerin NATO’ya 
üyelik konusunda artık bizden bir hayırhaklık 
bekleyemeyecekleri açıktır.

İSVEÇ’İ ONLAR KORUSUN
Kusura bakmasınlar başta söyledim terör 

örgütlerine caddelerinizde sokaklarınızda cirit 
attıracaksınız sonra bizden NATO’ya girme 
konusunda destek bekleyeceksiniz yok öyle bir 
şey. Bizden böyle destek beklemeyeceksiniz. 
Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını 
onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. 
Hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız 
önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların 
dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı 
göstermiyorsanız bizden NATO konusunda destek 
göremeyeceksiniz.” 

HAYATİ ÖNEME SAHİP
Bu seçim, yürütmenin temsilcisi 
Cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcisi 
milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini 
sağlayan yeni yönetim sistemimizin 
ikinci seçimi olacaktır. Yeni yönetim 
sistemimizin ilk döneminde elde 
ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği 
iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu 
tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için 
var gücümüzle çalışacağız. Küresel 
siyaset ve ekonomi düzeninin her gün 
bir yenisi zuhur eden krizlerle derinden 
sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu 
kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi 
vizyonuna sahip olması, programlarını 
uygulamaya koyması, hedefleri 
doğrultusunda yol yürümesi hayati 
öneme sahiptir.”

14 MAYIS PAZAR GÜNÜ SEÇİM İÇİN HER BAKIMDAN UYGUN TARİH
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin de şunları kaydetti: “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı 
ve milletvekilliği seçimlerinin normal tarihi 18 Haziran’dı. Ancak bu tarihi, hem Kurban 
Bayramı arifesine, dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav 
takvimine hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme 
ihtiyacı duyduk. Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en 
yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Yaptığımız kapsamlı 
değerlendirmeler sonunda, 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun 
tarih olduğunu gördük. Anayasada belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte 
seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini, Anayasamıza göre 5’te 3 çoğunlukla 
Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis’te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde 
Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle 
kararımızı alıp, süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü sevinci ve 
coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin hayırlı 
olmasını diliyorum.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 34

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Denizli’de 80 
bin kişinin toplandığı alanda 
önemli açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı masaya tepki 
gösterdi ve “4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, 
öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye 
şimdiye kadar bunları söylemediniz” dedi. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, 
TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme 
Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan 
diğer projelerin toplu Açılış törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayını açıklamayan 
6’lı masaya ilişkin olarak “Masayı kurdular 
ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. 
Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa 
bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar” 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları 
şöyle:

“KARŞIMIZA KİMİ 
ÇIKARIRSANIZ ÇIKARIN”

Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir 
hasretin ardından bir kez daha sizlerle 

kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol 
arkadaşımız Denizli’deyiz. Denizli’yi özleşmişiz. 
Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. 
Şehre ayak bastığımız andan itibaren 
gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi 
özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil 
Destekli 4’lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 
4 yetmiyor, sayıyı 6’ya çıkarıp masa kurdular. 
Masayı kurdular ama masadan bir türlü 
aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday 
çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza 
çamur atmaya başladılar. Biz 
aylardır siyaset er meydanıdır, 

ADAY ÇIKARAMIYORLAR, 
BİZİM ADAYLIĞIMIZA 
ÇAMUR ATIYORLAR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Pensilvanya ve Kandil Destekli 4’lü çeteden 

bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 
6’ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular 
ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. 
Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa 

bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. 
Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, 

karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin 
de er meydanında yarışalım dedik” dedi.



biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, 
söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday 
çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek 
için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır 
Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi 
ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

“KAOS SENARYOLARINA 
SARILIYORLAR”

Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul 
edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya 
mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 
seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine 
geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, 
hukuken, fiilen 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı 
yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Yeni 
sistemdeki devlet başkanının sıfatını 
Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 
medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz 
yapamadılar. 6’lı masadakiler bir yıl sonra nasıl 
olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim 
günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları 
kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını 
görüyorum. Milli irade dışında 
yol ve yöntem kabul 
etmediğimiz için tüm 
rakiplerimizi sandıkta 
yendik. İnşallah hazır 
mısınız? 14 Mayıs’ta 
da zaferi sandıktan 
çıkarmaya hazır 
mıyız? 

Tarihleri vesayet, darbe, krizle dolu olanlar milli 
iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. 
Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz 
milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu 
sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek 
milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti 
faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya 
çalışanlara yeter diyoruz.

“MEYDANDA 80 BİN  
KİŞİ VAR”

Milli iradenin tercihleri yerine 6’lı masada 
çevrilen dış destekli fırıldaklarla siyaset 
mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. 
Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz. Yazık çok 
yazık. Darbe ve terör ihanetlerine nasıl son 
verdiysek inşallah 14 Mayıs’ta masa vesayetini 
sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme 

hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. 
6’lı masadakilerin hepsini toplayın, 

FETÖ, PKK, terör örgütlerini koyun, 
küresel medyası, eski istihbaratçı, 
siyasetçileri ve emperyalistlerin 

sözcülerini ekleyin. Bakalım hepsi 
birden milli iradenin gücünün 
karşısında bunlar ne ifade 

edecek. Bunların tamamı 
bir araya gelse, geçtiğimiz 
20 yolda ülkemize 
kazandırdığımız eser ve 
hizmetlerin yanında ne ifade 

eder, hiç. Yol boyu, cadde 
boyu Denizli bugün bambaşka. 

Bugün rahmet de vardı. Yağmur da 
vardı. Siz şu meydanı doldurdunuz. 
Resmi rakam ne dedim, 80 bin. Yol 
boyu olanları söylemiyorum. Sadece 
burayı söylüyorum.
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“FETÖCÜLERE, PKK’LILARA 
ALET OLDUNUZ”
Meydana çıkın meydana. Zaman 
kaybediyorsunuz. Bırakın dalavereleri 
de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin 
vesayet aracı olmaktan vazgeçin, 
millete gidin. Meclis’i devre dışı 
bırakmaya çalıştınız, FETÖ’cülere alet 
oldunuz, PKK’ya umut bağladınız, 
güney sınırlarındaki karmaşadan bir 
şey çıkar mı diye beklediniz. Faiz, 
kurdan medet umdunuz hamdolsun 
o badireyi de atlattık. Tüm bu süreçte 
bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. 
Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. 
En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin 
gücünün üstünde güç tanımadığımızı 
söyledik. Desteği sadece milletimizden 
istedik. Ülkemiz yeni bir süreç ve 
seçime doğru giderken biz bir yandan 
devlet işini yürüttük, bir yandan da 
milletimizle kucaklaşıyoruz. Onların 
bir yuvarlak masanın etrafında dönüp 
durdukları 1 yılda 49 il ziyareti yaparak 
ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. 
Biz Türkiye’yi dünyayı dört dolandık 
onlar bir masanın çevresinde tur 
atmanın ötesine geçemediler. Dün 
Bilecik’teydim, baktım gümbür gümbür 
Bilecik geliyor.
Biz 20 yıldır bu ülkede sadece eser 
ve hizmet siyaseti yaptık. 20 yılda 
Denizli’ye 35 milyar lira tutarında kamu 
yatırımı yaptık. Bay Kemal sen ne 
anlatacaksın Denizli’ye...
Benim sizlerden ricam var. Seçim 
sandığı önünüze geldiğinde şöyle 
bir etrafa bakacasınız durmak yok 
yola devam diyeceksiniz. Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. 
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“MANDACILARA DA ‘YETER 
SÖZ MİLLETİNDİR’ DİYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Denizli’de AK 
Parti Genişletilmiş İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’nda konuştu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “14 
Mayıs’ta sandığa gittiğimizde 
sadece kirli manşetleriyle 
Türkiye siyasetini dizayn etmek 
isteyenlere değil, icazeti yurt 
dışında arayan mandacılara da 
‘Yeter Söz Milletindir’ diyeceğiz.” 
dedi. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, 6’lı masaya da adaylık 
göndermesinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Denizli’de AK Parti 
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda önemli açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan 6’lı masaya tepki göstererek, “Her 
hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti 
saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi 
hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı 
çuvala sığdıramazlar Ortada kazanılmış 
bir seçim yok bunlar hangi koltuğa kimin 
oturacağının kavgasına tutuştu.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları:

Denizli’ye olan teşekkürümüzü sadece 
sözle ifade etmiyor, yeni eser ve hizmetlerle 
gereğini yerine getiriyoruz. Bugün de tek bir 
açılış töreniyle toplam tutarı 18 milyarı bulan 
yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu 
yaşadık.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin sadece belli 

bir kesiminin değil, 85 milyonun ortak özlemi, 
hayali ve kızılelması olarak görüyoruz. Türkiye 
Yüzyılı, barışın, refahın, adaletin ve kalkınmanın 
yüzyılıdır.
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“DÖVİZ REZERVİNİ  
130 MİLYAR DOLARIN  
ÜZERİNE ÇIKARDIK”

IMF’ye olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu 
tamamen kapattık. Ekonomik bağımsızlığımızı biz 
tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 
27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar 
doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim 
ettik.

CHP ve ortakları bizi engellemeye çalışırken 
biz Türkiye’yi dünya ile yarışacak imkanlara 
kavuşturduk.

6’LI MASAYA ADAYLIK 
GÖNDERMESİ

Anayasa ve seçim yasasından bihaber 
çıkışlarıyla madem bizim adayımız yok 
Cumhur İttifakı’nın da olmasın diyorlar. Bizimle 
mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl 
önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü 
kesmeye gayret ediyorlar.

“KAÇINILMAZ AKIBETLERİNİ 
SAKLAMA YOLUNA 
GİDİYORLAR”

Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz 
akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi 
hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı 
çuvala sığdıramazlar Ortada kazanılmış 
bir seçim yok bunlar hangi koltuğa kimin 
oturacağının kavgasına tutuştu. Toplantı 
üzerine toplantı yapıp karşımıza aday 
çıkaramıyorlar. Taksimatta nasıl birbirlerine 
düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, 
gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı 
arkası kesilmiyor

“MANDACILARA YETER SÖZ 
MİLLETİNDİR DİYECEĞİZ”

14 Mayıs’ta sandığa gittiğimizde sadece kirli 
manşetleriyle Türkiye siyasetini dizayn etmek 
isteyenlere değil, icazeti yurt dışında arayan 
mandacılara da ‘Yeter Söz Milletindir’ diyeceğiz.
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İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek’in öncülüğünde İstanbul’un 
AK Gençleri Regaip kandilini Ayasofya’da 
idrak etti. Öte yandan Başakşehir, 
Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve 
Üsküdar başta olmak üzere birçok 
ilçemizde teşkilatımız, vatandaşlarımıza 
ikramlarda bulunarak kandilini tebrik etti. 

İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 
İstanbul’un dört bir yanından 
gençleri, Fatih’in emaneti 

olan Ayasofya’ya davet etti. Davete 
icabet eden birçok genç, Regaip 
Kandili’ni Ayasofya’da idrak etti. 
Teşkilatımızla birlikte yatsı namazını 
kılan Başkanımız Çekerek, ardından 
vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan birçok ilçemizde 
de teşkilatımız, Regaip Kandili’ni 
vatandaşlarımızla birlikte idrak etti.

Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, 
Sultangazi ve Üsküdar Gençlik 
Kollarımız, Regaip Kandili’ni kendi 
ilçelerindeki camilerde idrak 
etti. Teşkilatlarımız, yatsı namazı 
sonrası vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunarak onların Regaip 
Kandili’ni tebrik etti. Bu mübarek geceyi hayırla yâd eden teşkilatımız, 
vatandaşlarımızın duasını aldı.

REGAİP KANDİLİ’NİN 
BEREKETİNİ PAYLAŞTIK
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İstanbul İl Gençlik 
Kolları Başkanlığımız, 
Türkiye’nin dört bir 
yanında okuyan öğrenciler 
için bir kampanya 
başlattı. Teşkilatımız, 
hayırseverlerimizin 
desteğiyle toplamda 3 
bin botu, 11 ilde okuyan 
yüzlerce öğrenciye karne  
hediyesi olarak teslim 
ediyor.

İstanbul İl Gençlik Kolları 
Başkanlığımızın düzenlediği 
bot kampanyasında Tuzla İlçe 
Başkanımız Gençlik Kolları 
Başkanımız Yasin Kenesarı ve 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,  Belediye 
Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Başkanımız 
Av.Talha Tayfur, meclis üyelerimiz, 

gençlik kolları yönetimimiz ve hayırsever 
vatandaşlarımızın yardımıyla Ağrı’nın Eleşkirt 
ilçesindeki köy okullarında okuyan toplamda 
7 okul ve 201 öğrenciye botlarını iletti. 
Teşkilatımız İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Cem Çekerek ve İlçe Başkanımız Av. Talha 
Tayfur’u görüntülü görüşme yöntemiyle 
öğrencilerimizle bir araya getirdi. 

İl Gençlik Kolları Başkanlığımızın 
başlatmış olduğu köy okullarına bot desteği 
kampanyasına AK Parti Bahçelievler Gençlik 
Kollarımızdan da destek geldi. Bahçelievler 
Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır’ın 
da katılımları ile beraber Siirt ve Şanlıurfa’da 
eğitim gören öğrencilere bot desteğinin 
son hazırlığı tamamlandı. Başkan Bahadır, 
kampanya hakkında “AK Parti Bahçelievler 
Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Şentürk’e 
ve ekibine bu anlamlı çalışma için teşekkür 
ederiz. Siirtli ve Şanlıurfalı arkadaşlarımıza 
ve kardeşlerimize selam olsun.” ifadelerini 
kullandı.

3 bin adet bot 39 ilçe teşkilatımızın 
desteğiyle toplamda 11 şehirdeki köy 
okullarımızda okuyan öğrencilerimize hediye 
edilecek.

İSTANBUL  
AK GENÇLİK’TEN 
ANLAMLI 
PROJE
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Sultangazi Gençlik Kollarımız ile geçmiş dönemde 
sorumluluk almış teşkilat mensuplarımız, 5. Dönem 
2. Yıl Vefa ve Kaynaşma programında bir araya 
gelerek geçmişi yâd ettiler. Programda 8. Dönem 

teşkilatımıza tecrübelerini aktaran kıymetli başkanlarımız, seçim 
dönemine yönelik istişarede bulundu.

SULTANGAZİ 
GENÇLİĞİ’NDEN 
VEFA PROGRAMI

PENDİK GENÇLİĞİ SAHADA

AK Parti Sultangazi Gençlik Kollarımız, geçmiş 
dönemlerde Gençlik Kollarımızda sorumluluk 

almış teşkilat mensuplarımız için Vefa ve 
Kaynaşma Programı düzenledi.

Teşkilatımız seçim çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda “selam vermediğimiz, 
sohbet etmediğimiz Pendikli genç arkadaşımız kalmayacak” motivasyonuyla genç 
arkadaşlarımızla hoş sohbetler gerçekleştiren teşkilatımız, varsa sıkıntılarını dinleyerek 
gerekli yönlendirmeler yaparak destek oldu. Ayrıca çocuklara balon da hediye eden 

teşkilatımız, bir genç arkadaşımızın gitar çalmasını ise memnuniyetle karşıladı. 

Pendik Gençlik Kollarımız, sahaya 
inerek genç üye ve genç seçmen 
çalışması gerçekleştirdi.
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Silivri Gençlik Kollarımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
2022 yılında hizmete 
kazandırılan projeleri kağıtlara 
yazıp ağaçlara astı.

Silivri Gençlik Kollarımız, 14 Mayıs seçimleri 
arefesinde yaratıcı bir çalışma gerçekleştirdi. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2022 

yılında Türkiye’ye kazandırılan hizmetler teşkilatımız 
tarafından kağıtlara yazıldı. Hazırlanan kağıtlar 
ağaçlara asıldı. Silivri sokaklarındaki ağaçlarda asılı 
kağıtları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ağaçlardaki 
kağıtlar vatandaşların dikkatini çekti ve yazılı projeler 
okundu. Böylece Türkiye’ye kazandırılan hizmetleri 
Silivri’de duymayan kalmadı.

Aydos Kalesi ve Sultan Korusu’nun 
resmi açılışları Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilecek.

AK Partimiz, Belediyecilik hizmetlerine yenilerini 
eklemeye devam ediyor. Sultanbeyli ilçemizi metropol bir 
ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen belediyemiz, 
İstanbulluların stres atabileceği, ailesiyle keyifli vakit 
geçirebileceği “Aydos Kalesi ve Sultan Korusu”nu 3 Şubat 

Cuma Günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle resmi olarak hizmete açıyor. AK Parti 
Sultanbeyli İlçe Gençlik Kollarımız ise gerçekleştirilecek 
açılış programına Kent Meydanında dağıttıkları broşürlerle 
hemşehrilerimizi davet etti.

Teşkilatımız bir yandanda AK Nokta standında üyelik 
çalışmalarını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ 
SULTANBEYLİ’YE GELİYOR

CUMHURBAŞKANIMIZ’IN 
HİZMETLERİ SİLİVRİ 
AĞAÇLARINDA AÇTI
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AK Parti Şile İlçe Kadın Kollarımızın organize ettiği ve kadınlarımızın 
buluştuğu program İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan’ın 
katılımıyla yapıldı. Ayrıca programa Genel Merkez Kadın Kolları İstanbul 
Koordinatörü Nursel Kocabaş, Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı, İl Kadın 

Kolları Teşkilat Başkanımız Gülten Terzi, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Melek Dilsiz ve 
başımızın tacı  kadınlarımız katıldı. Programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanımız İlhan, 
kadın dayanışmasına verdiği önemden bahsederek kadınlarımızın Cumhurbaşkanımızın 
her daim arkasında ve destekçisi olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. 

MEKÂNLARA 
SIĞMAYAN COŞKU
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İl Kadın Kolları Başkanlığımızca başlatılan bir diğer çalışma çocuklar 
için. Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığınca takibi yapılan 
programda, çocukların ara tatilini fırsata çevirerek karne hediyesi 
olarak İskender tozkoparan müzikaline katılmalarına vesile olduk. Bu 

hafta bu etkinliğe katılan Kadıköy ve Büyükçekmece ilçelerimiz hem ilçelerindeki 
çocukların katılmasını sağladı hem de çevremizde bilet sağlayarak karne tatilinde 
çocuklarımızın eğlenmesine katkı sundu.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE

Çocuklarımızın sömestr tatillerini güzel geçirmeleri adına oyuncaklarımızla ziyaretlere devam 
ediyoruz. Bu kapsamda Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ilçemiz de karnelerini 
alan çocuklarımızı unutmadı. İlçe Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birimi olarak Karne alan 
çocuklarımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek, tebrik ettik ve hediyelerini verdik. 

İlçe Başkanlığımıza gelen miniklerin de karne heyecanına ortak olduk. 

ÇOCUKLARLA 
TOZKOPARAN 
MÜZİKALİNDEYDİK
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“Beş gece vardır ki onlarda yapılan 
dualar geriye çevrilmez. Recep’in 
ilk (Cuma) gecesi, Şaban’ın 
ortasında bulunan gece, Cuma 

gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 
geceleridir.” 

Hz. Muhammed (s.a.v)
Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen 

Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk cuma 
gecesi idrak edilmektedir.  

39 ilçemizde, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, 
Kağıthane, Maltepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, 
Beykoz, Çekmeköy, Avcılar ve Beyoğlu Kadın 
Kolları olarak bu güzel gün ve gecesinin 
feyzinden, rahmetinden bereketlenmek 
amacıyla iftar sofraları kuruldu, AK 
Nokta’larda ikramlıklar dağıtıldı. Büyüklerimizi, 
hastalarımızı, komşularımızı ziyaret ederek 
kandillerini kutladık, hayır dualarını aldık. 
Yüzlerindeki memnuniyeti görmek bizleri de 
mutlu etti.

Tüm İslâm aleminin Regaip Kandilini 
kutluyor, dünya müslümanları, ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 

TEŞKİLATIMIZDAN 
REGAİP KANDİLİNE 
ÖZEL PROGRAMLAR



“Hemşehri”; aynı yerde ikamet eden ya 
da aynı yerde doğmuş kişilerin birbirine 
göre durumunu ifade eden toplumsal 
bir ilişkidir. 

İl Halkla İlişkiler Birim Başkanlığımızın çalışması 
çerçevesinde, aynı illerden olan kişilerin birbirleriyle 
olan iletişim ve bağlarını güçlendirmek adına 
“Hemşehri Buluşmaları” gerçekleştiriyoruz.

Beykoz ilçemizin ev sahipliğinde İl Erzurum 
- Erzincanlılar Komisyon Başkanımız Sara 
Sağlam’ın katılımıyla İlçemizde bulunan Erzurum 
ve Erzincanlı hanımlarla İlçe Başkanlığımızda 
buluşurken İl Kars - Ardahan - Iğdır Memleketleri 
İl Komisyon Başkanımız Zekiye Çapan ve 1. Bölge 
Koordinatörümüz Mihriban Ünvan’ın katılımıyla 
Güvercin Hanım’ın evine misafir olduk. Çay 

eşliğinde memleketlerimizin güzelliklerini ve 
özelliklerini konuştuk özlem giderdik.

Güngören ilçemizin ev sahipliğinde ise, Kars, 
Iğdır ve Ağrılı hemşehrilerimizle İl Komisyon 
Başkanımız Zekiye Çapan’ı Başkanımız Şenel 
Savcı’nın düzenlediği kahvaltı programında bir 
araya getirdik. Hemşehrilerimizle hasbihal edilip 
istek ve önerilerini dinledik.
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MEMLEKET BULUŞMALARI

İlk yardım eğitimi 
almak ve insanların 
en çaresiz anlarında 
onların hayatına 

dokunmak insanlık adına en 
önemli iyilik halini yaşamak ve 
yaşanmasına katkı sağlamaktır. 
Kadıköy İlçe Kadın Kollarımız ilk 
yardımın önemini vurgulamak, 
farkındalık oluşturmak, ilk yardımcı olmak amacı ile eğitmenimiz ile birlikte ilk 
yardım eğitimlerini tamamladı.

Şişli ilçemizde İç İşleri Bakanlığımızın işbirliği ile “en iyi narkotik annedir” 
mottosuyla annelerimize çocuklarını zararlı maddelerden nasıl koruyacakları 
ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İLÇELERİMİZDE 
EĞİTİMLER 

DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde ve 
İl Başkanlığımızın “Birlik İrade Zafer “ diyerek başlattığı 
çalışmalar kapsamında biz de; Teşkilat Mensupları, 
Seçmen ziyaretleri, üye ziyaretleri, hoş geldin bebek 

ziyaretleri ve AK Nokta’daki misafirlerimizle hem gönüllere 
dokunuyor hem de AK ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz.

Hedef 2023 ilkesiyle 39 ilçemizde eş zamanlı yapılan 
ziyaretler kapsamında Küçükçekmece, Şişli, Fatih, Kağıthane, 
Esenyurt, Kadıköy, Tuzla, Maltepe, Esenler, Kadıköy, Eyüpsultan, 
Büyükçekmece, Başakşehir, Adalar, Çekmeköy, Beykoz, 
Avcılar ve Beyoğlu ilçelerimizde Yürütme ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Mahalle Başkanlarımız ve 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.

ZAFERE ULAŞANA 
DEK DURMADAN, 
YORULMADAN 
ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ



Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 
"Mukavemet" göreve hazır
Türkiye'nin enerji filosunun son 
üyesi su altı inşaat gemisi olarak 
geçen “Mukavemet” şubat 
ayında ilk görevine çıkacak

Genişlik
21 metre

• Gemide 2'den fazla   
su altı robotu aynı 
anda çalıştırılabiliyor

• Ağır tonajlı 
ekipmanları deniz 
tabanına yerleştirmek 
için biri 150 diğeri 40 
tonluk vinç yer alıyor

Sakarya Gaz 
Sahası’nda deniz 
tabanındaki işlemler 
"Mukavemet" ile 
yapılacak

Uzunluk
100 metre


