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TÜRKİYE’YE 
PRANGA 
VURAMAZSINIZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, altılı masaya yönelik 
olarak “Aydın’dan bir kez daha 
meydan okuyorum. Türkiye’nin 
ayağına tekrar prangalar vurmayı 
başaramayacaksınız. Milletimizin 
kazanımlarını elinden almayı 
başaramayacaksınız. 2023 
hedeflerine engel olamadığınız gibi 
Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne 
geçmeyi de başaramayacaksınız” 
dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Nazilli ilçesinde yaptığı konuşmada 
altılı masayı eleştirerek “Masanın 
altında birbirlerini tekmeliyorlar” 
ifadelerini kullandı.



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

MİLLETİMİZ SANDIKTA  
MUHALEFETİ DE YERLİLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan çok net ifade etti:

“Terör örgütlerinden emperyalist-
lere kadar herkese göz kırpıyorlar. 
Avrupa’nın ‘aferin’ demesine ihtiyaç-

ları var. Bizimse milletin aferin demesinden 
başkasına ihtiyacımız yok.”

Gerçekten de 14 Mayıs seçimlerinin nasıl bir 
karakteristiği ve anlamı olduğu, milletimiz nez-
dinde bütün çıplaklığıyla ortada.

Batılı güçler, Türkiye’nin Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan öncülüğünde ulaştığı bağım-
sızlık, etkinlik ve gelişmişlik çizgisinden fena 
halde rahatsızlar.

Nasıl olmasınlar ki; sadece turizm gelirleri-
miz bile 2022’de, bir önceki yıla oranla yüzde 
53 artarak 46 milyon dolara ulaşmış.

“Türkiye’ye gitmeyin” çağrıları, son gün-
lerdeki “konsolosluk kapatma” oyunları vs 
boşuna değil.

Yaklaşan seçimler öncesinde son kozlarını 
oyunlar.

Suni bir panik havası oluşturarak ekonomi-
mizde bir belirsizlik meydana getirmek, borsa-
mızı vurmak, turizmimizi baltalamak, yatırımla-
rımızı azaltmak gibi amaçlar peşindeler.

Çünkü onlar geçmişte olduğu gibi; enerji 
ve yerli savunma sanayi başta olmak üzere her 
alanda kendilerine bağımlı ve siyaseten vesa-
yet altına alabilecekleri bir Türkiye istiyorlar.

Oysa Türkiye “ben de sizin gibi varım” 
diyor. “Bağımsızım” diyor. “Kendime yeterim” 
diyor.

Hazmedemedikleri bu.
Bu yüzden de sürekli Türkiye’ye saldırıyorlar.
Görüyorsunuz; batı medyası adeta Türkiye 

bültenine döndürüldü.
Gün geçmiyor ki, yeni bir haber veya ya-

zıyla Türkiye’nin kendine yeterlilik bağlamında 
yaptıklarına ve bunun doğal sonucu olarak da 
küresel dünyadaki etkinliğine dair rahatsızlıklar 
beyan edilmesin.

Tek umutları yuvarlak masa.
Zira Türkiye’yi durdurmak adına kullan-

dıkları bütün aparatlar birer birer ellerinde 
patladı.

Terör koridorunu açamadılar. Askeri darbe 
girişimlerinden sonuç alamadılar.

Döviz oyunlarından umdukları sonuçları 
hâsıl edemediler.

Haliyle de ellerinde kala kala “yuvarlak 
masa muhalifleri” kaldı.

Bütün güçleriyle onları destekliyor, kazan-
maları için her numarayı deniyorlar.

Başarabilirlerse, Türkiye’yi yeniden eskiye 
döndürmenin kutlamasını yapacaklar.

Bu yüzden de önümüzdeki seçimleri ken-
dileri için hem iyi bir fırsat, hem de son çare 
olarak görüyorlar.

“İyi bir fırsat”; çünkü yuvarlak masacılarla 

gelecekteki Türkiye tasavvuru konusunda tam 
bir fikir birliği içindeler.

O masa ki; kimisi ekonomik anlayış bağla-
mında ithal adamları konuşturup onların tez-
lerine yaslanırken kimisi Avrupa’dan “aferin” 
almanın hayallerine dalmış.

Kimisi batılılara bir hayli “dokunan” İHA’ya 
SİHA’ya “dokunmaktan” söz ederken, kimisi 
bölgesel işbirlikleri yerine “sadece batıya ayar-
lı” bir dış politik çizgi vaat ediyor.

Kimisi terörle iltisaklıların görevlerine dön-
dürülmesinden dem vururken, kimisi kapısına 
kilit vuracakları tesisleri sıralıyor.

Kimisi borsayı düşürmek için panik oluştu-
rucu paylaşımlar yapıp yabancı yatırımcılara 
Türkiye’ye gelmeyin çağrıları yaparken, kimisi 
“ne işimiz var Suriye’de, Afrika’da” filan di-
yerek bir yerlerden alacağı “aferin”in hayalini 
kuruyor.

Ortak hedefleri ise öncelikle Türkiye’yi 
etkin ve güçlü kılan sistemi değiştirip eskinin 
istikrarsızlıktan başka bir şey getirmeyen 
sistemsizliğine geri dönmek.

O kadar ilkesiz ve tutarsızlar ki, hem 
“Partili Cumhurbaşkanı olmasın” diyor, hem 
de bütün parti liderlerinin aynı anda Cumhur-
başkanı olduğu bir ucubeliği “sistem” diye 
önerebiliyorlar.

Hep söylediğimizi bir kere daha söylüyoruz:
Başaramayacaksınız.
“Aferin” alınması gereken yegâne merci 

olan millet, iç ve dış dayanışma ve koordinas-
yonla kotarılmaya çalışılan bu kolektif oyunu 
sandıkta darmadağın edecek.

En önemlisi de, malum; Türkiye enerjide, 
savunmada, sağlıkta, eğitimde her alanda ciddi 
anlamda yerlileşti. Yerli olmayan bir tek muha-
lefetimiz kaldı.

İşte bu seçimlerde milletimiz, sandıkları 
coşturacak muhteşem iradesiyle muhalefeti 
de yerlileştirecek.

     
“Aferin” alınması gereken yegâne 

merci olan millet, iç ve dış 
dayanışma ve koordinasyonla 

kotarılmaya çalışılan bu kolektif 
oyunu sandıkta darmadağın 

edecek. En önemlisi de, malum; 
Türkiye enerjide, savunmada, 
sağlıkta, eğitimde her alanda 
ciddi anlamda yerlileşti. Yerli 

olmayan bir tek muhalefetimiz 
kaldı. İşte bu seçimlerde 

milletimiz, sandıkları coşturacak 
muhteşem iradesiyle muhalefeti 

de yerlileştirecek. Göreceğiz, 
göreceksiniz!
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SEÇİM İŞLERİ 03

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

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

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı, Gençlik 
Kolları Seçim İşleri Başkanımız Av. Mehmet Semih Demir ve 
İl Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Habib Karaman; Bakırköy, 
Esenler ve Zeytinburnu ilçelerimizde avukat ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. 

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

Seçim güvenliğini sağlama konusunda bugüne kadar 
desteğini esirgemeyen ve bundan sonra da bize destek 
olacak meslektaşlarımızı İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
vasıtasıyla bu sorumluluğa omuz vermeye davet ediyoruz.

HER OKULDA BİR 
AVUKAT HEDEFİ 
İÇİN ZİYARETLERE 
DEVAM EDİYORUZ
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.
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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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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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39 SORU 
39 CEVAP 
İLE SEÇİME 
HAZIRIZ

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

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

toplantılarına başladık.
Seçim İşleri Başkanlığı olarak, hazırlamış 

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

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

Sandığın ve seçimin güvenliğini temin 
etmek için gösterdikleri gayret, özen ve 
ihtimam için tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz.
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HABER 08

İstanbul Milletvekillerimiz Canan Kalsın, Mustafa Demir ve Abdullah Güler Millet/Vekil 
buluşmaları kapsamında, Bayrampaşa’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler. 
Milletvekillerimiz Bayrampaşa İlçe Başkanlığımızı da ziyaret ederek İlçe Başkanımız Ersin 
Saçlı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte sahaya çıktılar. 

Bayrampaşa
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI
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Kurucu İl Kadın Kolları Başkanımız, 
İstanbul Milletvekilimiz Canan 
Kalsın’ın katılımıyla, Yenidoğan 
ve Orta Mahallelerimizde 

teşkilatımız ve vatandaşlarımızla  seçmen 
buluşmasında bir araya geldik. Aynı 
zamanda Milletvekilimiz Canan Kalsın ile 
birlikte, kutsal topraklardan gelen Şevkiye 
Ablamızı ziyaret ederek, Allah kabul etsin 
temennisinde bulunduk. Halkımızla el ele, 
gönül gönüle olacak ve geleceğe sağlam 
adımlarla yürüyeceğiz.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Mustafa 
Demir, Belediye Başkanımız Atila Aydıner, 
İlçe Başkanımız Ersin Saçlı ve Teşkilat 
mensuplarımızın  katılımı ile Dayanlar 
Derneği, Çankırı Maruf Köyü Derneği’ni 
ziyaret ederek hasbihal ettiler. Ardından 
Beydili Türkmen Derneği ile Tofed ve Otogar 
esnafımız ziyaret edilerek 14 Mayıs da 
gerçekleşecek seçimler öncesi istişare edildi.

İstanbul Milletvekilimiz Abdullah Güler ve 
teşkilatımızla birlikte Muratpaşa Mahallesi 
Melek Hatun Camii cemaatiyle sohbet 
etti ve esnafımızı ziyaret ettik. Muratpaşa 
Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek 
hastalığı sebebiyle tedavi gören Muhtarımız 
Seyit Keleş’in oğlu Enver Keleş’e geçmiş 
olsun dilekleri iletildi. Belediye Başkanımız 
Atila Aydıner ve İlçe Başkanımız Ersin Saçlı 
ile Sinop Ayancık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’nde Ayancıklı 
kardeşlerimizle bir araya geldik. Bayrampaşa 
Yenidoğan Spor Kulübü’nde kulüp 
yöneticileriyle ve sporcu kardeşlerimizle bir 
araya gelerek yaptıkları sportif faaliyetler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Mardin/Artuklu İlçesi Elmabahçe ve Civar 
Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini 
ziyaret ederek Mardinli kardeşlerimizle 
hasbihal edildi. Ardından Yenidoğan Mahalle 
teşkilatımızla bir araya gelerek teşkilat 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Son olarak vekilimiz Sivas Yıldız 
Beldesi Eğitim, Kültür Kalkındırma ve 
Dayanışma Derneğinde hemşehrileri ile bir 
araya geldi.
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Büyükçekmece
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

İstanbul 
Milletvekillerimiz, 
Nevzat Şatıroğlu, 
Rümeysa Kadak, Emine 
Sare Aydın Millet/
Vekil buluşmaları 
kapsamında, 
Büyükçekmece’yi 
ziyaret ederek 
vatandaşlarla bir 
araya geldiler. 
Milletvekillerimiz 
Büyükçekmece İlçe 
Başkanlığımızı ziyaret 
ederek AK Parti 
Büyükçekmece İlçe 
Başkanımız Murat 
Çelik’ten ilçede yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
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Türkiye’nin En Genç Vekili Gençlerle Buluştu
Türkiye tarihinin en genç milletvekili, İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa 

Kadak, İlçe Başkanımız Murat Çelik, İl Koordinatörlerimiz Akın Bayram, Bahar 
Çavuş ve teşkilat mensuplarımızın katılımı ile genç seçmenlerimizle kahvaltı 
programında buluştu. Kahvaltı sonrası Rümeysa Kadak gençlerle sohbet 
ederek sorularını cevapladı.

Daveti Karşılıksız Bırakmadık
Sosyal medyadan davette bulunan Ekinoba Mahalle sakinlerinden Merve 

hanıma; İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa Kadak, İlçe Başkanımız Murat Çelik 
ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte çat kapı ziyaretinde bulunduk.  Rümeysa 
Kadak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar takipçileri tarafından 
yüzbinlerce izlenme aldı. Rümeysa Kadak ilçe ziyaretini önceki dönem 
Büyükçekmece Yönetim Kurulu Üyemiz Talat Ziyal’ın torununa geçmiş olsun 
ziyaretinde bulunarak sonlandırdı.

Sivil Toplum Kuruluşlarını Ziyaret Ettik
İstanbul Milletvekilimiz Nevzat Şatıroğlu, İlçe Başkanımız Murat Çelik 

ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte Sinanoba Akşemsettin Cami Derneği, 
Güzelbahçe Cami Derneği, Batı Karadenizliler Derneğini ziyaret etti. Nevzat 
Şatıroğlu, Karaağaç Mahallesinde ikamet eden Sivaslı hemşehrilerimizle bir 
araya geldi. Sinanoba ve Karaağaç Mahalle esnaflarımızı ve önceki dönem 
Meclis Üyemiz Musa Kaynar’ı işyerlerinde ziyaret eden Nevzat Şatıroğlu, 
beraberlerinde İlçe Başkanımız, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle 
birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, vatandaşlarla bir araya geldiler.

Büyükçekmece’de Vatandaşlarla Buluştuk
İstanbul Milletvekilimiz Emine Sare Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanımız 

Sibel Yağmur ve teşkilat mensuplarımız; Dizdariye Mahallemizde ikamet 
eden kıymetli komşularımız ile bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, 
vatandaşlarla sohbet eden Emine Sare Aydın vatandaşların görüş ve 
önerilerini dinledi. 
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Eyüpsultan
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

İstanbul Milletvekillerimiz Ahmet Hamdi Çamlı ve Hasan 
Turan Millet/Vekil buluşmaları kapsamında, Eyüpsultan 
ilçemizi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler. 
Milletvekillerimiz Eyüpsultan İlçe Başkanlığımızı da ziyaret 
ettiler. İstanbul Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Muhammet 
Vanlıoğlu ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte 
mahallelerimizde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler.
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İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi 
Çamlı ile Esentepe mahallemizde 
üyelerimizi evlerinde ziyaret ederek 
kıymetli üyelerimize üye sertifikalarını 

taktim ettik. Ardından Milletvekilimiz Çamlı 
ile Esentepe mahalle esnafımızı ziyaret 
ederek hayırlı kazançlar diledik ve önerilerini 
dinledik. Sonrasında Şerifiye Camii Derneğini 
ve Esentepe Camii Derneğini ziyaret edere 
faaliyetleri hakkında bilgi aldık, kendileriyle 
sohbet ettik.

İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan ile 
birlikte Esentepe Mahallesi irtibat bürosunda 
vekil buluşma ve ev ziyaretleri yaptık. Ardından 
Karadolap Mahallesi Pir Sultan Abdal Cem 
Evi ziyaretinde bulunduk. Sonrasında Çırçır 
Mahallesinde Çorumlular Derneği ve Çağrı 
Derneği’ni ziyaret ettik. Vekilimiz Turan ile 
birlikte Yeşilpınar Mahallesinde Giresun 
Emeksan Spor Klübü Ziyaretinin ardından Eski 
Mahalle Başkanımız Abdülkadir Kırma’nın vefat 
eden eşi için taziye ziyaretinde bulunduk.
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Kartal
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

AK Parti Kartal İlçe 
Teşkilatımız, İlçe 
Başkanımız, Başkan 
Yardımcılarımız, İlçe 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Kadın ve Gençlik Kollarımız, 
Meclis Üyelerimiz, 
Mahalle Başkanlarımız 
ve Yönetimleri,  
Milletvekillerimizle beraber 
hafta sonu Kartal’da saha 
çalışmalarına devam ettiler. 
İstanbul Milletvekillerimiz 
Erol Kaya, Hulusi Şentürk, 
Serkan Bayram ve Eyüp 
Özsoy’un katıldığı 
programlar dolu dolu geçti. 
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İstanbul Milletvekillerimiz; Erol Kaya, Hulusi 
Şentürk, Serkan Bayram ve Eyüp Özsoy 
Kartal İlçemizde sivil toplum örgütleri, 
iş adamları, kanaat önderleri ve engelli 
ailelerimize ziyaretler gerçekleştirdi. 

Yapılan ziyaretlerde Milletvekillerimiz tarafından 
vatandaşlarımızı dinlenerek, alınan şikayetler bir bir 
not edildi.

Vatandaşımız bize inanıyor  
ve sonuna kadar bizim  
yanımızda duruyor

İlçe Başkanımız Ebubekir Taşyürek yürütülen 
çalışmalar hakkında; “Aylardır yüz yüze 100 gün 
ve birlik irade zafer programları kapsamında 
ara vermeden sürekli sahada vatandaşla iç içe 
olduklarını belirterek, vatandaşların kendilerine olan 
teveccühünün her zamanki gibi yüksek olduğunu 
söyledi. “Vatandaşımız bir problem varsa, o problemin 
çözümünü yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Parti kadrolarının yapacağına inanıyor 
ve sonuna kadar bizim yanımızda duruyor.” şeklinde 
görüşlerini açıkladı.
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Sancaktepe
MİLLET  VEKİL  BULUŞMALARI

Millet Vekil buluşmaları kapsamında 
Sancaktepe İlçemizde İstanbul 

Milletvekillerimiz Mustafa Ataş, Osman 
Boyraz ve Fatih Süleyman Denizolgun 

mahallelerimizde vatandaşlarımızla  
buluştu.
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Milletvekilimiz Mustafa Ataş ilk olarak 
Veysel Karani Mahallemizde Ertuğrul 
Gazi Camii cemaati ile bir araya geldi 
ve vatandaşlarımızın sorunlarına 

yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ardından 
Bingöl Adaklı Güngörsün dernek ziyaretini 
İlçe Başkanımız Turgay Akpınar ile birlikte 
gerçekleştirdi. Sohbetin koyu çayın demli olduğu 
bir ortamda vatandaşlarımızla Sancaktepe’nin 
geleceği adına ve 2023 seçimleri üzerine hasbihal 
ettiler. Ardından esnaf ve hane ziyaretlerini 
gerçekleştirerek gönül gönüle halkımız ile 
kucaklaştılar. 

Milletvekilimiz Osman Boyraz Yenidoğan 
Mahallemizde ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ile 
birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldi. İlk durak 
Yenidoğan Merkez Cami cemaati ile buluşuldu. 
Ardından esnaf ve stk ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Sonrasında hane ziyaretleri yapan vekilimiz taziye 
ve hasta ziyaretlerini İlçe Başkanımız Turgay 
Akpınar ile birlikte gerçekleştirdiler. 2023 yolunda 
biriz beraberiz sözünü vatandaşlarımızdan aldılar.

Milletvekilimiz Fatih Süleyman Denizolgun 
Osmangazi Mahallemizde İlçe Başkanımız Turgay 
Akpınar, Belediye Başkanımız Av. Şeyma Döğücü, 
İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve İlçe Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile birlikte halkımızla bir araya 
geldi. Kocatepe Camii cemati ile bir araya gelen 
Vekilimiz değerlendirmelerde bulundu. Ardından 
hasta ve taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. gönül 
gönüle adım adım, sokak sokak, hane hane 
2023 hedeflerine yönelik çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.
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İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığı 
Aile Çocuk 
Komisyonumuzun 
düzenlemiş olduğu 
ara tatil eğlence 
programları bu 
hafta da devam 
etti. Şehit ve Gazi 
yakını, Engelli, 
Yetim\öksüz başarılı 
öğrencilerimiz ve 
devlet koruması 
altında bulunan 
gençlerimizin 
katılımlarıyla neşeli 
etkinlikler yapıldı. İLÇELERİMİZDE HANE 

ZİYARETLERİMİZ  
DEVAM EDİYOR

ARA TATİL EĞLENCE 
PROGRAMLARIMIZ
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İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak, Bahçelievler İlçe Başkanımız 
Fatih Tuna, Eğitimci-Yazar Amine 
Ateş Kabaktepe, İl Aile ve Çocuk 

Komisyonu Başkanımız Songül Demirci, İl Sosyal 
Politikalar Komisyonu üyelerimiz Bahar Çavuş ve 
Alihan Genç ile Bahçelievler İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanımız Adem Yüce‘nin katılımlarıyla 
Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde “Ara 
Tatil Eğlence Programı” gerçekleştirildi.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak yaptığı konuşmada “Yarınlara güvenle 
bakabilmemizin sigortası olan siz gençlerimiz ve 
çocuklarımız ile bir araya gelmekten çok keyif 
aldığımızı belirtmek istiyorum. Sizlere eğitim-
öğretim yılının bu ara tatilinde güzel bir sürpriz 
yaparak tatil sonrası gireceğiniz yoğun tempodan 
önce enerji depolamak istedik. Bizler hepimizin 
hayatının çocuklar ve gençler için bir ayna 
olduğu bilincindeyiz. Hepsi birbirinden kıymetli 
siz değerli cevherleri en güzel şekilde işlemek, 
tarihi, kültürü ve değerleriyle barışık bir nesil 
yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Bir 
büyüğünüz en önemlisi anne olarak bir öğüt ya 
da nasihat verecek olursam hayatta her zaman 
kendine güvenmenizi, Cehalete ve tembelliğe 
karşı savaşmanızı öneririm. Vatana, millete 
hizmet bayrağını bizden sonra önce gençlerimiz, 
ardından da siz çocuklarımız devralacaksınız. 
Şanlı bir ecdadın torunları olarak sizlerin de bu 

emaneti çok daha ileriye taşıyacağınızdan şüphe 
duymuyorum.” dedi. 

Heyecan dolu program protokol 
konuşmalarının ardından Hacivat Karagöz 
gösterisi ve gençlerin son zamanlarda en çok 
takip ettiği rap grubu “Canbay & Wolker” ve 
“Velet” gençlere sevilen şarkılarını söyledi. Sevilen 
rapçiler gençler ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Programda İstanbul’un çeşitli semtlerinde 
gelen geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve 
değerli aileleri çok neşeli ve eğlenceli saatler 
geçirdiler.

İl Sosyal Politikalar Başkanlığı Aile ve Çocuk 
Komisyonu tarafından koordine edilen “Ara Tatil 
Eğlence Programları”  kapsamında 2. Bölge İlçe 
Aile ve Çocuk Komisyonlarımızın davet ettiği 
yüzlerce çocuk ve aileleri ile Tozkoparan İskender 
Müzikali tiyatro gösterisi seyredildi.
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MKYK Üyemiz Doç. Dr. Resul Kurt ve İl Başkan 
Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak Esenyurt İlçe 
Başkanlığımıza ziyarette bulundular.

Ziyarette İlçe Başkanımız Harun Özer ve ilçe yürütme kurulu 
üyelerimizden Esenyurt ilçemizde yapılan çalışmalar ile ilgili 
bilgiler alındı. Ayrıca 
Esenyurt MHP 

ilçe Başkanı Metin Yazar ve 
yönetimini ilçe başkanlığımızda 
misafir ettiler.

MKYK Üyemiz Doç. Dr. Resul 
Kurt, İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak ve İlçe 
Başkanımız Harun Özer önceki 
dönem Esenyurt Belediye 
Meclis Üyemiz, İstanbul Romanlar Dernekler Federasyonu Başkanı Semih 
Makaracı’nın vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundular.

BEYLİKDÜZÜ 
İLÇE YÖNETİM 
KURULU 
TOPLANTISINA 
KATILDIK

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim 
Sayım Madak Beylikdüzü ilçemizin İlçe 
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Beylikdüzü İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın’ın başkanlığında, 
İl Yönetim Kurulu Üyemiz Semiye Öztürk’ün katılımlarıyla 
gerçekleşen toplantıda 14 Mayıs günü yapılacak olan kritik seçim 
ile ilgili ve Beylikdüzü ilçemizde yapılacak olan çalışmalarla alakalı 
istişarelerde bulunuldu.

ESENYURT İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET
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HANE ZİYARETLERİ VE 
ERZAK DAĞITIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR
İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın 
koordinesinde ilçelerimizde 
vatandaşlarımıza hane 
ziyaretleri ve belirlenen 
ihtiyaç sahibi ailelere erzak 
dağıtımları devam ediyor.

Sosyal Politikalar Sahada 
Hane ziyaretleri çalışmaları 
kapsamında yapılan 
ziyaretler başta olmak 
üzere 1. Bölge ilçelerimizden 

başlayan erzak dağıtımı devam 
ediyor. Teşkilat mensuplarımız 
ziyarette bulunulan hanelere 
Cumhurbaşkanımızın selamlarını 
ileterek hasbihalde bulunuyorlar.
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ARNAVUTKÖY 
İLÇEMİZDE 
İL SOSYAL 

POLİTİKALAR 
KOMİSYONU 
TOPLANTISI 

YAPILDI
Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Komisyonu 
toplantısı İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim 
Sayım Madak riyasetinde Arnavutköy İlçe 
Başkanlığımızda gerçekleştirildi.

İl Sosyal Politikalar Komisyonu ve Arnavutköy İlçe Sosyal 
Politikalar Komisyonu üyelerimizin katılım sağladığı toplantıda 
Arnavutköy İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığımızın çalışmaları 
hakkında bilgiler alındı. İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
bilgilendirmeleri sonrasında İl Sosyal Politikalar 

Başkanlığımızın 2022 yılı faaliyet sunumu yapıldı.
İl Sosyal Politikalar Komisyon üyelerimiz toplantı akabinde 

Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’ya ziyarette 
bulundular. Arnavutköy Belediyemizin sosyal alanda yapmış olduğu ve 
yapacağı başarılı çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Ayrıca yakın zaman önce annesi vefat eden Arnavutköy İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Çetin Aktaş’a taziyede bulunuldu.



İSTANBUL'UN SÖZÜ:



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti 
kapsamında Atatürk Kent 
Meydanı’nda toplu açılış 

törenine katıldı. Miting alanı sabahın erken 
saatlerinden itibaren dolmaya başladı. 
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 
mitinge katılanlar arama noktalarından 
geçtikten sonra alana alındı. Mitingde 
Adnan Menderes’in mektubunu okuyan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Yaklaşık 1 yıllık aranı ardından bir kez 
daha Aydın’da olmaktan ve sizlerle hasret 
gidermekten memnuniyet duyuyorum. 
Rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını 
kaldırdığı Aydın’ın gönlümüzde farklı bir 
yeri var. Aydın’a son gelişimizde sizlere 
rahmetli Menderes’in idamdan önce 
kendisini Yaslı Ada’ya kapatanlara ve 
ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı 
son mektubu okumuştum. İsterseniz şimdi 
rahmetlinin 1961’in Eylül’ünde yazdığı 
bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. 
Anneler sizler için bu çok önemli. Ne diyor 
rahmetli, ‘Size dargın değilim. Sizin ve 
diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler 
tarafından idare edildiğini biliyorum. 
Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara 
götürdüğünüzde deyiniz ki, ‘Adnan 
Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu 
başını 17 sene içinde almadığınız için 
sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için 
ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar 
metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde 
yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek 
misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe 
bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet 
mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine 
ben 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. 
Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi 
milletle el ele vererek Adnan Menderes’in 

ölüsü, ölünceye kadar sizleri 
takip edecek ve bir gün sizi 

silip süpürecektir. Buna 
rağmen merhametim 

sizinledir. Millet sağ 
olsun.’ Menderes’le 
birlikte 592 
kişinin aylarca 
demokrasi ve 
adalet tarihimize 
yüz karartıcı 
olarak geçecek 
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TÜRKİYE’YE 
PRANGA 
VURAMAZSINIZ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, altılı masaya yönelik olarak 

“Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin 
ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 

Milletimizin kazanımlarını elinden almayı 
başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız 

gibi Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeyi de 
başaramayacaksınız” dedi. Erdoğan, Nazilli ilçesinde 
yaptığı konuşmada altılı masayı eleştirerek “Masanın 
altında birbirlerini tekmeliyorlar” ifadelerini kullandı.
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nobranlıkla yargılandığı Yaslı Ada’yı biliyorsunuz. Biz 
milletimizin adını Yaslı Ada’ya çevirdiği bu yeri demokrasi 
ve özgürlükler adası haline getirdik. İşte 

‘YETER SÖZ MİLLETİNDİR SLOGANINA 
ÇÖKMEK İSTEYENLER VAR’

Dua’nın ardından konuşmasına devam eden 
Erdoğan, “Bizim ne cumhuriyeti kurmamız kolay 
oldu, ne demokrasiye geçişimiz, ne hamlelerimizi 
gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük 
mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu 
büyük sürecin şahikası AK Parti’nin 20 yıldır ülkemize 
kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye 
Yüzyılı’nın, cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız 
tüm bu tecrübelerimiz ve elde ettiğimiz kazanımların 
üzerine inşa etmek için 14 Mayıs’ta bir kez daha hep 
beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya 
var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok. Milli 
mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 
Nisan 1920’den Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 
Mayıs 1950’ye oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü 
olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023’e varan bu uzun 
ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelini karşılığını 
alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru 
yol. Bu doğru yola var mıyız? Aziz vatan topraklarındaki 
bin yıllık varlığımızın geleceğimizi şekillendirecek kritik 
bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi, tekrar vaktini ve enerjisini 
heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik 
iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye 
Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Bırakın dirisine ölüsüne 
bile tahammül edemedikleri Menderes’in aziz hatırasını 
kirletecek bir yüzsüzlükle onun ‘Yeter söz milletindir’ 
sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu kim? Bay 
Kemal. 14 Mayıs, Kemal’in Bay Bay Kemal olacağı gündür. 
Menderes’in idama giderken milletimize emanet ettiği 
o tespitindeki gibi ‘Yine efendilerinin emriyle kurdukları 
masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler 
yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukların 
metnin vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 
yılda yapılmış ya zaten yapılmakta olan işler. Kalan 
başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok 
edecek, efendilerinden aferin almak için güvensizliği, 
istikrarsızlığın, kavganın çekişmenin sembolü eski 
Türkiye’yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir. Bunlar 
hazırladıkları program için ‘Avrupa bize aferin diyecek’ 
diye övünenler, iplerin emperyalist sömürgecilerin 
ellerinde olduğunu ikrar ediyorlar” ifadelerini kullandı.

 

‘AYDIN’DAN MEYDAN OKUYORUM’
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Yeter söz 
milletidir’ sloganına çökmeye çalıştığını savunarak, şöyle devam etti:
“Gazi Mustafa Kemal, milli mücadeleyi müstevlilere karşı vererek artık ilk 
asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şanlı cumhuriyetimizi kurmuştur. 
Biz de hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda 
emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü 
seviyesine getirdik. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca yaşadığımız her 
felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri, kirli senaryoları ve aynı 
zavallı kuklaları görüyoruz. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen 
kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi işte bu 
oyunları bozmuş, özgür ve müreffeh Türkiye’nin yolunu açtığımız içindir. İşte 
burada Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına tekrar 
prangalar vurmaya başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden 
almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye 
Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Aydın, bu vesayet 
heveslisi muhterislere 14 Mayıs’ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Aydın, 
ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 
14 Mayıs’ta yeter söz milletin diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs’ta ‘Yeter söz de 
karar da gelecek de milletin’ diyerek Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyor 
muyuz? Aydın güvenli, huzurlu müreffeh Türkiye’nin yolunu 14 Mayıs’ta 
sandıkta bir kez daha açıyor muyuz? Aydın, cumhuriyetimizin yeni asrını bir 
olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklıyor muyuz? 
Bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs’ta ‘Bay Bay Kemal’ diyor muyuz? 
Aydın’da yükselen bu sesi duyup da yüreği titremeyen var mıdır? Rabbim 
hepinizden razı olsun. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bay Bay 
Kemal hangi yüzle utanamadan Menderes’e ait olan ‘Yeter söz milletindir’ 
ifadesine çöküyor.  

“YAZIKLAR 
OLSUN, 

AVRUPA’DAN 
AFERİN 

ALACAKMIŞ” 



 Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Aydos Kalesi’nin 
restorasyonunun tamamlanması sonrası 
açılış gerçekleştirdi. Erdoğan, Sultan 

Korusu’nu da hizmete açtı. Sultanbeyli’de binlerce 
kişinin katılımı ile gerçekleşen törende konuşan 
Erdoğan, 6’lı koalisyonun yıkım vaatlerine ateş 
püskürdü, “Şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Sen 
kimsin ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu milletin kuruşunu 

yedirmeyiz diyeceksin, nasıl yıkacaksın? Yapılanları 
yıkacak, tersine çevirecek bir yıkım ekibine değil, 
daha büyük hizmetler getirecek AK Parti ve 
Cumhur İttifakı’na ihtiyacımız var.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmasından 
satır başları şu şekilde:

Maziden atiye kurduğu güçlü köprü ile 
büyüyen Sultanbeyli’ye bu güzel eserleri 
kazandıran belediye başkanımız ve ekibini tebrik 

ediyorum. İstanbul asla ihmale gelmeyecek bir 
şehirdir. İstanbul gayret ister, kendisine tutku 
ile bağlanılmasını ister. Bu şehre aşkla hizmet 
edildiğinde aşılamayacak bir engel yoktur.

Kendi halinde devam etse, ulaşımı ile, çöpü ile, 
kanalizasyonu ile, doğal gazı, elektriği ile ayakta 
duracak hali kalmazdı. Biz İstanbul’u yeniden 
ayağa kaldırdık. Biz gelmeden İstanbul’da ne 
vardı? Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek. Bay 
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“YAZIKLAR 
OLSUN, 

AVRUPA’DAN 
AFERİN 

ALACAKMIŞ” 

 1990 yılında tarihçi 
Prof. Halil İnalcık 
tarafından keşfedilen 
Aydos Kalesi kalıntıları 
üzerinde 2010 yılında 
kapsamlı bir restorasyon 
çalışması başlatılırken, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bugün açılışı 
gerçekleştirdi. Erdoğan, 
‘Avrupa bize aferin diyecek’ 
ifadelerini kullanan Ali 
Babacan’a ateş püskürdü, 
“Yazıklar olsun, yanımızda 
adam gibi yürüdüler.” dedi. 
Erdoğan, 6’lı koalisyonun 
yıkım vaatlerine çok sert 
sözlerle çıkıştı, “Sen 
kimsin ya, neyi yıkacaksın” 
ifadelerini kullandı.
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“ZAVALLI BUNLAR, 
YANIMIZDA ADAM GİBİ 
YÜRÜDÜLER”
Sultanbeyli’den bugüne kadar hep 
olduğu gibi 14 Mayıs’ta da bu kutlu 
mücadelede yanımızda olmasını istiyoruz. 
Doğruya doğru demeye davet ediyorum. 
Buradan her vatandaşımız ülkemizin 
kazanımlarına sahip çıkmaya, Türkiye 
Yüzyılı’na katılmaya davet ediyorum. Bizim 
mücadelemiz, istiklalin, istikbalin, istikrarın 
ve huzurun mücadelesidir. Utanmadan 
şunu söylüyorlar, adalet yok. Suistimaller 
var falan. Ey Bay Bay Kemal, bu ülkeyi 
muassır medeniyetler seviyesinin üzerine 
siz mi çıkardınız? 26 havalimanından 
57 havalimanına çıkaran kim? Bütün bu 
köprüleri yapan kim? Marmaray’ı yapan, 
Avrasya Tüneli’ni yapan, şehir hastanelerini 
yapan kim? 6100 KM’den, 30 bin KM’ye bu 
yolları yapan kim? Bay Bay Kemal sen mi 
yaptın? Yanındakiler mi yaptı? Ben bunları 
sayıyorum, o masanın etrafındakiler neyi 
sayacaklar. Bunlar musluk açarlar musluk. 
Başka yaptıkları bir şey yok. Bunları yapan 

biziz. Er meydanında mücadele eden 
biziz. Eksiklerimiz olabilir, bundan 
sonrası farklı olacak. Her şeyi 
tartışmayı varız. Sen git George’den 
aferin almaya devam et. Zavallı 
bunlar ya. Bizim yanımızda adam 
gibi yürüdüler. Ama bizden sonra 
kayboldular. Rotasını ABD’den 
aldığı işarete göre çizenlerin bir 
gayreti olamaz.

bay Kemal’e 14 Mayıs’ta ders vermeye hazır 
mısınız? Yandaşlarına ders vermeye hazır mısınız? 
Eyvallah! Durmak yok yola devam. Şimdi, boğazın 
her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, 
Marmaray, Avrasya Tüneli ile biz bu ülkede tarih 
yazdık tarih. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. 
Biz de torunları, Marmara’nın altından raylı 
sistemi yürüttük. Bay bay Kemal var mı böyle bir 
eseriniz? Büyükşehirler var elinizde, ne yaptınız? 
Şunu yaptık deyin! İstanbul’a suyu, 110 km’den biz 
getirmedik mi? Kardeşlerim, bu bölgeler susuz 
değil miydi? Ta Sakarya’dan biz su getirmedik mi? 
Biz laf üretmedik, iş ürettik iş. İşte Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü yaptık mı? Düşünün, nerelerden 
nerelere geldik.

“YAZIKLAR OLSUN, 
AVRUPA’DAN AFERİN 
ALACAKMIŞ”

Tarihi ve insani güzellikleri ortaya çıkarmak 
kolay kolay olmuyor. Bu çalışmaları, yaptıklarımızı 
engellemek, tersine çevirmek için fırsat 
kaçırmayan bir güruha karşı yürütüyorsanız işiniz 
daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek 
için vesayetten, darbeye, terör örgütlerine göz 
kırpanlar yine kol kola girdiler. Batı ne diyecekmiş? 
Aferin diyecekmiş. Yazıklar olsun. Bunlar 
Avrupa’nın Aferin demesine, biz ise milletimizin 
aferin demesine ihtiyaç duyarız. Bunlar eyvallah 
ederler.

Biz sadece milletimizden destek bekleriz. Yarın 
Aydın’dayım. Menderes’in ordayım. Menderes’in 
‘Yeter söz milletindir’ meydan okumasını hala 
hazmedemediklerini görüyoruz. Bunlara karşı 
her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir 
meydan okumaydı. Küresel güçleri arkasına 
alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara 
karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. 
Yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir 
diyerek huzurunuza geliyoruz. Türkiye Yüzyılı için 
desteğinize talibiz.

“SEN KİMSİN, NEYİ 
YIKIYORSUN”

Ben Davos’a gideceğim. Ne yapacaksın 
orada? Davos’ta yanımda. IMF’nin başındaki zatla 
konuşuyoruz. Adamlarını gönderir taksitlerini 
alırsın ama Türkiye’ye talimat veremezsin. 23.5 
milyar dolar borcumuz vardı. 2013’te sıfırladık. 

Bir daha da IMF’yi kapıya sokmadık. CHP otel 
lobilerinde IMF ile görüşmeye devam etti. O 
zaman Merkez Bankası’nın rezervi 27.5 milyar 
dolardı, şimdi 128.5 milyar dolar. Ülkenin hayrına 
bir mücadelesi olmayanların, tuğla üzerine tuğla 
koymayanların karşısına biz yine eserlerimiz ile 
çıkacağız. Türkiye’nin buna ihtiyacımız var. 14 
Mayıs’a kadar durmak yok, yola devam. Kapı 
kapı dolaşacağız. Hayatın her alanında daha ileri 
gitmemize yardımcı olacak yatırımlara devam 
edeceğiz. Şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Sen 
kimsin ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu milletin kuruşunu 
yedirmeyiz diyeceksin, nasıl yıkacaksın? Yapılanları 
yıkacak, tersine çevirecek bir yıkım ekibine 
değil, daha büyük hizmetler getirecek AK Parti 
ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacımız var. Türkiye 14 
Mayıs’ta tercihini buna göre yapacaktır.



Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan, altılı masanın mutabakat 
metnine ilişkin, “Tamam adayı 
belirlemekte tembellik ediyorsunuz 

orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken 
azıcık ders çalışsaydınız.” dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, altılı masa ve yayınlanan 
mutabakat metnini eleştirdi.

Yayınlanan metinde “şehir hastanelerini 
kapatma, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit 

vurma, yeni bakanlıklar icat etme” gibi vaatlerin 
yer aldığını aktaran Erdoğan, altılı masanın 
açıkladığı metinle herkese selam verdiğini söyledi.

Metinde “Kayyımı kaldıracağız, belediyelere 
özerklik vereceğiz” ifadelerinin de yer aldığını 
dile getiren Erdoğan, “Bu ifadelerle HDP’ye 
selam veriyorlar. ‘OHAL kararnamelerini iptal 
edeceğiz.’ diyerek kamudan uzaklaştırılan 
kapı arkası ortakları PKK’lılara ve FETÖ’cülere 
selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve 
MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın 

sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını 
ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara 
selam veriyorlar.” ifadelerini kullandı.

“DARBECİLERE, 
VESAYETÇİLERE SELAM 
VERİYORLAR”

6’lı masanın “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne, 
savunma sanayisi projelerine, kamu-özel 
yatırımlarına dokunacağız.” ifadelerini kullanarak 
Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan Batı’ya 
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 BAY 
BAY 

KEMAL
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanımız Erdoğan : “Madem ‘Bay Kemal’ 
bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da 
vereyim: bay bay Kemal. Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı’nı da Togg’u da kapatırsın. Bay 
Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın, dün 
hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes’in sloganını çalarak genel merkezlerine 
asmışlar. Milletimiz 14 Mayıs’ta bir kez daha bu yağmacılara ‘yeter’ diyecek; sözün de kararın 
da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir.” ifadelerine yer verdi.



selam verdiği kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:
“Hatta içlerinden birisi ‘Batı bize aferin 

diyecek’, yazıklar olsun. Sen Batı’nın ‘Aferin.’ 
demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri 
hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik 
haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F35 
projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili 
ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye 
düşmanlığı yaptığı itiraf edenlere selam veriyorlar. 
Ege’deki haklarımızı koruma mücadelemizden 
vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan’a 
selam veriyorlar. Eski Türkiye’ye dair ne varsa 
hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, 
vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek, herhalde 
ihtiyaç duymadıkları için olacak, kazanımları ve 
hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam 
vermemişler.”

“DEMOKRASİLERDE İKTİDAR 
KADAR MUHALEFETTE 
ÖNEMLİDİR”

Milleti anlamak için gayret göstermeyenlerin, 
1990’ların Türkiye’sinden bir adım öteye 
geçemeyenlerin Türkiye’nin sorunları 
çözebileceklerini sandıklarını vurgulayan Erdoğan, 
“Türkiye’nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 
büyüdüğünden haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda 
yıllık yüzde 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. 
Sadece 2020’den 2022’ye istihdamın 5 milyona 
yakın arttığından bihaberler. Önümüzdeki 5 yılda 
5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı 
dökülen derme çatma bir programla milletin 
karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar 
kadar muhalefette önemlidir. Türkiye böyle sakil 
bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de millete de 
yazık.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Madem ‘Bay Kemal’ bu ifadeyi o kadar sevdi, 

öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni 
sloganını da vereyim: Bay bay Kemal.” dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, “Muhalefetin en üst düzey 
temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan 
Kılıçdaroğlu’nun idrak derecesinin boyutunu 
gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde 
yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP’nin 
başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli 
ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle, ‘Bay 
Kemal’ diye hitap ediyoruz. Bu zat, cumhurbaşkanı 
adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat 
aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan ‘Bay 
Kemal’ ifadesini sloganı haline getirmiş.” diye 
konuştu.

Muhataplarını tanıdıklarını belirten Erdoğan, 
“Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, 
vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her 
işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak 
da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o 
kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra 
kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay 

bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de 
istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun.” ifadesini 
kullandı.

Erdoğan, bunları söyleyince muhalefetin, 
“Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor” diye 
feveran ettiğini dile getirerek, “Siz dalga geçilecek 
iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacının 
olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Hiçbir işe 
yaramıyorsunuz, bari o işe yarayın. Eğer siz, 
dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz 
söylerseniz, biz de size o nazarla bakarız. Şimdi 
soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl 
davranabiliriz. Esasen yaptığı siyaset değil, alenen 
hasisliktir.” görüşünü paylaştı.
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“BİZİM İCRAATLARIMIZA 
ONLARIN HAYALLERİ BİLE 
YETİŞEMİYOR”
Konuşmasını sürdüren Erdoğan, “Onlar 
varsın altılı masada devam etsinler, biz 
meydanlarda devam ediyoruz. Nasip 
olursa bu hafta da Aydın’dayız. Durmak 
yok. Rahmetli Özal’ın da dediği gibi; 
bizim icraatlarımıza onların hayalleri 
bile yetişemiyor.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, altılı masanın açıkladığı 
Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni 
anımsatarak metne ilişkin eleştirilerde 
bulundu.
“Açıkladıkları programı, ülkenin 
meselelerini çözmek, millete hizmet 
etmek için değil Batılı efendilerinden 
‘aferin almak’ için hazırladıklarını açıkça 
ikrar etmekten çekinmiyorlar.” ifadesini 
kullanan Erdoğan, “Dün ‘göbeğini 
kaşıyan adam’ diyerek değerlerine 
hakaret ettikleri milletin, bugün tıpış 
tıpış gidip ‘Bize oy vereceksiniz.’ 
diyerek iradesini hiçe sayıyorlar. Esasen 
biz ‘politika metni’ diye kamuoyunun 
önüne çıkartılan beyanların gerisindeki 
rövanşist zihniyete yabancı değiliz. 
Hükümete geldiğimizde vesayet 
güçlerinin bize dayattığı, gezi 
olaylarında şart olarak önümüze 
konan, terör örgütlerinin saldırılarının 
hedefinde olan, uluslararası mecralarda 
diplomatik dille hep karşımıza 
çıkartılan, kendilerini siyasi ve hukuki 
mecralarda engellemek için uğraştıkları 
ne varsa hepsi de bu metnin ruhunda 
mevcuttur.” dedi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan TRT canlı yayınında 
gündemdeki konularla ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin son dönemde elde 
ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen 
ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı söyleminden ne anlamalıyız? 
Temalar ne olacak?” sorusuna Erdoğan, “Bugüne 
kadar hep eserlerimizle, hizmetlerimizle sürekli 
bir gayretin içindeyiz. Ziya Paşa’nın çok güzel bir 
beyti var, ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın 
görünür rütbe-i aklı eserinde?’ Yani bir partinin, bir 
adayın ayinesi iştir, kampanyaya bakılmaz.” yanıtını 
verdi.

 “20 YILDA GÜÇLÜ  
BİR TÜRKİYE KURDUK”

Mesajlarının net olduğunu anlatan Erdoğan, 20 
yıl boyunca büyük badireler atlatarak fevkalade 
başarılara imza attıklarını vurguladı.

Yaptıkları devasa altyapı yatırımlarıyla Türkiye’yi 
küresel bir güç olmaya hazırladıklarının altını çizen 

Erdoğan, “Çünkü bu millete bu yaraşır. Ve bu millet 
bunu yapar mı? Yapar. Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin 
son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın 
en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin 
adıdır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın, 
20 yıldır yaptıkları yatırımların artık doğrudan 
vatandaşın refahına, imkanlarının çok daha 
hızlı artmasına yarayacak bir dönem olduğuna 
işaret ederek, “20 yılda biz, büyük ve güçlü bir 
Türkiye’yi kurduk. Şimdi bu Türkiye’nin imkanlarını 
vatandaşlarımızın daha fazla istifadesine sunma 
zamanı. İnanıyorum kim milletim yine ‘AK Parti’ 
diyecek, yine ‘Cumhur İttifakı’ diyecek.” şeklinde 
konuştu.

“Bugünkü grup toplantısında ‘muhalefetin, 
sizin bazı söylemlerinizi kullanmaya başlamasını’ 
değerlendirdiniz. Buna dair bir açıklama yapmak 
ister misiniz?” sorusuna Erdoğan, “Çok açık, net, 
bunlarda utanma diye bir şey yok. Kalleşçe astıkları 
Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar. Bunun 
adı hırsızlıktır, devasa... Kendileri ile çelişmek 
muhalefetin her zamanki hali. Bunların istismar 
etmediği ne kaldı? Herkesi kör, alemi sersem 
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Gündemdeki konuları değerlendiren Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan CHP Genel Merkezi’ne asılan ‘Yeter 
Söz Milletindir’ afişi ile ilgili “Kalleşçe astıkları Menderes’in şimdi 
de sloganını çalıyorlar. Bu slogan CHP’ye bir isyanın nişanesidir. 
Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanma hakkına 
sahip olabilir. Kalkmışlar binalarına bu sloganı asıyorlar. Biz 
de bugün CHP zihniyetine Yeter Söz Milletindir diyoruz.” dedi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin an itibarıyla İsveç’in 
NATO’ya üyeliğine sıcak bakmadığını da söyledi.

MENDERES’İ 
ASTILAR ŞİMDİ 
SLOGANINI 
ÇALIYORLAR
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sarıyorlar.” cevabını verdi.
Adnan Menderes’in partisinin “Yeter söz 

milletindir.” çıkışını, CHP’nin tek parti faşizmine 
karşı yaptığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu slogan, CHP’ye isyanın bir nişanesidir. 
Bu söz, millet iradesini sembolize ediyor. Millet 
iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanma 
hakkına sahip olabilir, CHP değil. Bugün millet 
iradesine sahip çıkan kimdir? AK Parti’dir, Cumhur 
İttifakı’dır. Şimdi bunlar bu slogana dahi çökmeye 
çalışıyorlar. Kalkmışlar binalarına bu sloganı 
asıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce 
gerçekten milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. 
Bunların gayesi, gayreti ülke ve millet değil. Bunlar 
bir defa milli değil, gayri milli. Milli olmayan ‘Yeter, 
söz milletindir.’ diyebilir mi? Diyemez. Oraya 
pankartı asabilirsin, benim milletim sana inanmaz 
ki. Çünkü siz, milli değilsiniz, gayri millisiniz. Ve bu 
millete hep ihanet ettiniz. ‘Yeter, söz milletindir.’ 
diyen Menderes’i ipe götürdünüz, idam ettiniz. Ve 
bunun sorumlusu sizsiniz. Bunlar milletin gönlüne 
girmenin değil, şimdi de yeni bir şey öğrendiler, 
Batı’dan aferin almanın peşindeler. ‘Batı bile bize 
aferin diyecek.’ diyor. Allah Allah, nasıl bir iş bu? Biz 
de CHP zihniyetine bugün ‘Yeter, söz milletindir.’ 
diyoruz ama hizmet söz konusu olduğunda, eser 
söz konusu olduğunda ‘yetmez’ diyoruz.”

“BÖYLE BİR ADAY MODELİ, BU 
MİLLETE HAKARETTİR”

“Seçim yaklaşırken muhalefetin adayı 
belirlenmiş değil. Altılı masa toplantıları hala 
devam ediyor. Bu süreçte 55 ikili görüşme yapıldı, 
11 kez altılı masa etrafında toplanıldı. Bu tablo 
size neyi anlatıyor? Bir de cumhurbaşkanının 
tek başına yetkili olmayacağı, bir sözleşmeyle 
bağlanacağı, sözleşmeye uyulmazsa kriz 
çıkabileceği, bir ya da daha fazla cumhurbaşkanı 
yardımcısının cumhurbaşkanının yetkilerini 
kullanabileceği yönünde bir söylem var. Böylesi bir 
sözleşmeyle bağlanmış cumhurbaşkanı, ülkeyi nasıl 

yönetebilir?” sorusuna Erdoğan, “Gelin biz bunlara, 
altı değil de yedili masa diyelim. Altı deyince 
eksik oluyor. Nerede malum parti? O da masanın 
altında.” yanıtını verdi.

“Biz, aslında seçim tarihini açıklayarak, bir 
anlamda yedili masadakilerin rahatını bozduk.” 
diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kendilerince kapalı kapılar arkasında toplanıp 
toplanıp bunlar dağılıyordu. Seçim tarihi vermesek, 
bunların aday çıkaracakları da yoktu. Bırakalım 
adayı, aday açıklama tarihlerinde bile bir belirsizlik, 
tutarsızlık var. Biri ‘13 Şubat’ta açıklayacağız.’ 
diyor, diğeri ‘O tarihte açıklamak gibi bir planımız 
yok.’ diyor. Masadakilerin hiçbiri bir diğerini 
tekin bulmuyor, güvenmiyor. Siz, birbirinize 
güvenmiyorken, millet size nasıl güvensin? Aslında 
onlar için adaylarının kim olduğu da önemli değil. 
Onlar, ipleri altısının hatta HDP’yi de sayarsak 
yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. 
Böyle bir aday modeli, bu millete hakarettir. Bir de 
‘Aman yıpranır.’ diye adaylarını açıklamıyorlarmış. 
Bu nasıl iş? Yani siz, adayın yıpranacağından 
korktukları için aday bile açıklayamazken, biz 22 
yıldır 2023’e, Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz. 
Bizim böyle yıpranmak vesaire diye bir şey yok. 
Niye? Bu yola çıkan, tabii ki yıpranacak. Hizmet, 
yıpratır ama yeter ki sizin ‘Aşk ile koşan yorulmaz.’ 
anlayışınız olsun.”

“BU TARTIŞMALARI GEREKSİZ 
BULUYORUM”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, aşkla koştuklarını, 
yorulmadıklarını ve yıpranmadıklarını dile getirdi.

“Muhalefet, ‘Anayasa’nın 101’inci maddesine 
göre Erdoğan 3’üncü kez cumhurbaşkanı adayı 
olamaz.’ diyor. Bu konuda ne dersiniz?” sorusunu 
Erdoğan, şu sözlerle yanıtladı:

“Bunların hiçbirinin Anayasa’nın 101’inde 
veya diğer maddelerinde falan bir yeri yok. Biz 
bugüne kadar bu adımları atarken bunların aklı 
neredeydi? Biz Cumhurbaşkanı seçildik, bunların 
aklı neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar 

 “İNŞALLAH 14 MAYIS 
TÜRKİYE YÜZYILI’NIN 
GÜNCELLENDİĞİ BİR 
SEÇİM OLACAK”
“21 yıllık iktidarımızda söz 
verdiğimiz her vaadi icraata 
dönüştürdük’ diyorsunuz. Bu 
icraatlar Türkiye’yi nereye taşıdı?” 
sorusunu Erdoğan, “Onların hepsi 
Türkiye’nin Yüzyılı’nın içinde. 
Şimdi biz Türkiye’nin Yüzyılı’nı 
bu yeni adımla reforme ediyoruz, 
güncelliyoruz. İnşallah 14 Mayıs 
Türkiye Yüzyılı’nın güncellendiği 
bir seçim olacak.” şeklinde 
cevapladı.
Programda, AK Parti’nin 21 
yıllık iktidarlığında Erdoğan’ın 
imzasıyla gerçekleştirilen 
projelerin bulunduğu video 
izletildi. Ardından kendisini en 
çok heyecanlandıran imzanın 
neye ilişkin olduğunun sorulması 
üzerine Erdoğan, “Ayasofya.” 
yanıtını verdi.
Erdoğan, “Hayaliniz miydi?” 
sorusu üzerine, “Allah rahmet 
etsin, üstat Sultanahmet’te 
konuşuyor. ‘Ayasofya açılacak, 
Ayasofya açılacak, Ayasofya 
açılacak.’ Takdimini yapan 
da benim. Açmak da Allah’a 
hamdolsun bize nasip oldu. 
Üstadın o kararlılığını orada 
yaşadık. Ondan sonra da 
Ayasofya’yı açmak Rabbime 
hamdolsun bize nasip oldu. Nasıl 
duygulanmayayım?” dedi.
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dikkat edin. Ama şimdi konuşuyorlar. Niye? 
Çünkü çıkaracakları bir cumhurbaşkanı 
adayının seçilme şansı olmadığını görüyorlar. 
Bundan dolayı rahatsızlar. Milletimiz bizi, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 
Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi 
tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yeniden adaylık 
önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da 
Anayasa’ya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz 
buluyorum. Bunlar, sandıktan ümidini kesenlerin 
başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır. Birçok 
anayasacı da bunlarla ilgili açıklamaları zaten 
yaptı. Milletimiz bizi inşallah tekrar aday da 
yapacak, Cumhurbaşkanı da seçecek.”

CUMHUR İTTİFAKI  
GENİŞLER Mİ?

HÜDAPAR Genel Başkanı ile görüşmesi 
hatırlatılarak, “Yeniden Refah Partisi Cumhur 
İttifakı’na dahil olur mu? Buna dair bir gelişme 
var mı? Cumhur İttifakı genişler mi? sorusu 
üzerine Erdoğan, “Öncelikle Cumhur İttifakı, birlik 
ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. 
Türkiye’nin bekası için yerli ve milli bir anlayışla 
siyaset yapan herkese kapımız açıktır. Cumhur 
İttifakı çatısı altında, AK Parti, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir 
şekilde yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Babası vefat eden BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici’ye de taziyelerini ileten Erdoğan, 
“Cumhur İttifakı, asla gizli veya açık pazarlıklar 
üzerine kurulu değildir. Cumhur İttifakı’nın 
yaslandığı değerlerine inananlar ve saygı 
gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz. Bu anlamda 

yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.” 
dedi.

EYT’DE İLK MAAŞLAR  
NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında 
emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk 
aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. 
Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu 
irademizin arkasındayız.” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen 
başörtüsüne anayasal güvence getiren ve 
evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği 
teklifine ilişkin, “Muhalefetten bir uzlaşı bekliyor 
musunuz? Değişiklik 400’ün üzerinde bir oyla 
geçer mi ve parlamento aritmetiğine göre üç 
sandık kurulur mu?” sorusu üzerine Erdoğan, 
Meclise sunulan anayasal düzenlemenin bu 
konuda bir “samimiyet testi” de olacağını ifade 
etti. Erdoğan, milletin, kimlerin başörtüsü 
konusunda istismarcı olup olmadığını iyi bildiğini 
vurgulayarak, AK Parti’nin başörtüsüne özgürlük 
verdiği mücadeleler, geçmişte bu konuda 
yaptığı düzenlemeler nedeniyle kapatılmak bile 
istendiğine dikkati çekti.

“AİLE KURUMUMUZU 
KORUYACAĞIZ, 
GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, muhalefetin 
milletin faydasına olan ne varsa karşı çıkma ve 
yıkma zihniyetine sahip olduğunu belirterek, 
“Bu konuda ana muhalefet, aile yapısını bozan 

sapkınlıklara ‘özgürlük’ kisvesiyle göz yumuyor. 
Aile değerlerimizin tahrip edilmesine bu 
muhalefete rağmen izin vermeyeceğiz. Aile 
kurumumuzu koruyacağız, güçlendireceğiz. 
LGBT, şu, bu vesaire, hayır... Bu milletin kutsal 
değeridir aile. Kutsal ailelerden güçlü millet 
doğar, güçlü milleti de kimse yıkamaz.” diye 
konuştu.

Teklife ilişkin, “400’ü geçerse yine de 
referanduma götürür müsünüz?” sorusuna 
karşılık Erdoğan, “gerek yok” yanıtını verdi.

“EMEKLİLİĞE HAK KAZANAN 
VATANDAŞLARIMIZA, İLK 
AYLIKLARI ŞUBAT YA DA 
MART GİBİ BAĞLANABİLİR”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, emeklilikte 
yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin 
soruya karşılık, bu konuda çok kapsamlı çalışma 
yürütüldüğüne ve artık sona gelindiğine 
dikkati çekti. Teklifin yarın Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşüleceğine işaret eden 
Erdoğan, “AK Parti olarak bir an önce teklifi 
yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek 
istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında 
emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk 
aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. 
Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu 
irademizin arkasındayız.” dedi.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş’la akşam EYT düzenlemesine 
yönelik bir görüşme gerçekleştirdiğini, “Bu işi 
geciktirmeyelim, bir an önce inşallah bitirelim.” 
görüşünü paylaştığını aktardı.

“ERBAKAN HOCAMIZIN O VAATLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİREN OLMAMIZA RAĞMEN...”
“Ayasofya’yı açtınız, Taksim’e cami 
yaptınız, başörtüsü sorununu çözdünüz. 
Bunlar merhum Erbakan’ın da hayalleriydi 
ama onu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan’ın 
partisi olan parti sizin yanınızda değil, 
karşınızda.” sözleri üzerine Erdoğan, 
şunları söyledi:
“Ağlatma bizi lütfen, karıştırma oraları 
maalesef. Erbakan hocamızın o vaatlerini 
gerçekleştiren olmamıza rağmen ve 
onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu 
anda tabii birilerinin farklı zeminde tam bu 
adımlara karşı olanlarla beraber olmaları 
insanı ciddi manada hakikaten yıkıyor.”

 



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, canlı 
bağlantıyla Afyonkarahisar-
Şuhut Yolu’nun açılışını 
gerçekleştirdi. Erdoğan, 
“Afyonkarahisar-Şuhut 
arasındaki seyahat 27 dakika 
yerine 12 dakika sürecek.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinden Afyon-Şuhut yolu 
açılış törenine canlı bağlantıyla 

katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasında bölünmüş yol 

tamamladığında bölgedeki yoğun trafiğin 
daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde 
işleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan 
sonra şehir merkezi ile Şuhut arasındaki 
seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. 
Yine bu projeyle vakitten 58,5 milyon 
lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf 
sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 
200 ton azaltacağız. Kolaylaşan ulaşımıyla 
bu güzergâhın, büyüyen, gelişen, kabına 
sığmayan Afyonkarahisar’ımıza yeni bir nefes 
borusu olacağına inanıyorum.”

“AMACIMIZ, ÜLKENİN 
İSTİSNASIZ HER YERİNE 
KARAYOLUYLA KOLAYCA 
ERİŞİLEBİLMESİNİ 
SAĞLAMAK”

Açılışını yaptıkları her yolla, 2023 
yılında ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 
30 bin kilometreye çıkarma hedeflerine 
bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Bilindiği 
gibi hükûmete geldiğimizde ülkemizin 
bölünmüş yol uzunluğu sadece 6 bin 
100 kilometreydi. Biz, 20 yılda yaklaşık 

23 bin kilometre yeni yol yaparak bu 
rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdık. 
Hamdolsun, karayolu yatırımlarında pek az 
eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. 
Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol 

yapmakla kalmıyor, diğer yollarımızın 
kalitesini de yükseltiyoruz. Amacımız, bu 
ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla 
kolayca erişilebilmesini sağlamaktır” 
açıklamasında bulundu. 
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SEYAHAT SÜRESİ 12 
DAKİKAYA DÜŞECEK

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN AÇIKLADI: 

“TÜRKİYE YÜZYILI ADINI VERDİĞİMİZ ATILIMI SİYASİ  
DEĞİL, MİLLÎ BİR VİZYON OLARAK GÖRÜYORUZ”
Türkiye’ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdikleri yatırımların tutarının 
200 milyar doları bulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Bu şekilde hayata 
geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde, 81 vilayetimizi yatırımla, istihdamla, üretimle, 
ihracatla buluşturduk. Sadece fiziki altyapımızı güçlendirmekle kalmadık, bu projelerimizle 
gönülleri ve kalpleri kavuşturduk. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden 
en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla Cumhuriyet 
tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Eğitimden 
sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye her alanda,  artık ülkemizin tüm fertleri 
hayallerini gerçekleştirebilecek imkâna sahiptir. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde erkeği ve 
kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşımızın bu mümbit zemin üzerinde inşa 
ettikleri başarı hikâyelerini duydukça gururlanıyoruz. Kimi fabrika kuran, kimi atölye açan, kimi 
teknolojiye, kimi tarıma, kimi hayvancılığa yönelen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların 
hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor” dedi.
Ülkeye, 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdıkları her yatırımı, her projeyi, milletin 
hanesine yazdırdıkları her başarıyı Türkiye Yüzyılı’nın girizgâhı, besmelesi olarak kabul 
ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi, bu altyapı 
üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri hâline getirmek 
için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı, tıpkı 2023 
hedeflerimiz gibi, siyasi değil millî bir vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden 
sarsıldığı bir dönemde, ülkemiz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye, hiç 
olmadığı kadar yakındır.”  
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BU DAVANIN 
SONUNA 
KADAR 
TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ

AMİNE KABAKTEPE 
BAŞAKŞEHİR İLÇEMİZDE 
KİTAPLARINI İMZALADI

 İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan, bu 
hafta kamuoyuna mal olan, 
Anadolu Adliyesinde görülen 

ve “Y.Z.G”nin kızı “H.K.G.”yi henüz 6 
yaşındayken 29 yaşındaki “K.İ” ile dini 
nikâhla evlendirdiği iddiası üzerine 
açılan davanın ilk duruşmasına katıldı. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
müdahil olduğu bu davaya, biz de 
müdahillik talebinde bulunduk ancak 
mahkeme tüm sivil toplum kuruluşlarının 

taleplerini reddetti. Anadolu 
Adliyesinde gerçekleşen duruşmaya 
İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve İlçe 
Başkanlıklarımızdan birçok kişi katıldı. 
Duruşma çıkışında basına açıklama 
yapan İl Kadın Kolları Başkanımız 
İlhan konuşmasında; “Biz toplumun 
vicdanını yaralayan bu iddiada özellikle 
maddi gerçeğin ortaya çıkması için ve 
bununla birlikte adil yargılanmanın da 
sağlanabilmesi için bu önemli davanın 
sonuna dek takipçisi olacağız.”dedi.

Eğitimci-Yazar Amine Ateş 
Kabaktepe Başakşehir İlçe Kadın 
Kollarımızı ziyaret etti. İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Nurdan Ertuğrul 
yönetimiyle birlikte Amine hanımı 
ilçe başkanlığımızda ağırladı. 

Eğitimci-Yazar Kabaktepe, ilçede 
çocuklarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize 
kitaplarını imzaladı. İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız okumaya ve kitaba vermiş olduğu 

desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.
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Gönüllere dokunmak amacıyla yol arkadaşları milletvekillerimizle kadın 
kollarımız sahadaydı. Tuzla ilçemizde İstanbul Milletvekilimiz Ravza 
Kavakçı Kan ve İlçe Başkanımız Dr. Tuba Karakaya ile Bağcılar ilçemizde, 
İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca İlçe başkanımız Ayşe Emine Şakar 

ve teşkilatımız ile birlikte hane ziyaretlerinde bulunduk. 2023 zaferini İstanbul’dan 
müjdelemek için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İL BAŞKANLIĞIMIZA 
ZİYARET

“BİRLİK İRADE ZAFER” DİYEREK 
MİLLETVEKİLLERİMİZLE SAHADAYDIK

İl Kadın Kolları Başkanımız Av Dr. Rabia İlhan, makamında 
ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.  Bu hafta YETKİM 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Bölge PTT Başmüdür 
Yardımcısı Baki Yazgan’ı İl Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik 

ziyareti için Başkanımız İlhan teşekkürlerini iletti. 
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İl Kadın Kolları Başkanlığımız 
bünyesinde başlatılan ve Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler Birim 
Başkanlığınca takibi yapılan 
memleket buluşmalarımız 
devam ediyor. 

Bu kapsamda, Çekmeköy İlçe 
Başkanı Av. Akın İlhan, Sivas 
Konfederasyon Başkanı Ataşehir 
ilçe Başkanımız İsmail Erdem, İl Sivas 
Komisyon Başkanımız Tülay Taştan, 

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcılarımız ve 
Başkanımız Arzu Kepenek ile Çekmeköy’de Sivaslı 
Hanımlarla, 500 kişilik programımızda, Sivas’ımızın 
yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini 
Konuştuk. Çekmeköy’de Sivas’ı yaşattık.

Gaziosmanpaşa ilçemizde Sivil Toplum 
ve Halkla ilişkiler Birimimizin organize ettiği 
“Hemşeri Buluşmaları” programında Kadın 
Kolları Başkanımız Zeynep Vurmaz Yiğit Hürriyet 
Mahallemizde Karadeniz bölgemizin en güzel 
şehirlerinden biri olan Trabzon’lu hanımlarla bir 
araya gelip, 2023 Türkiye Yüzyılı Vizyonu hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular.

İL BAŞKANLIĞIMIZA 
ZİYARET

MEMLEKET BULUŞMALARI
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İl Başkanlığımızca üç kademe mahalle başkanlarımızla 27-29 Ocak 
2023 tarihinde Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısına 
katıldık. Programa Kadın Kolları Mahalle Başkanlarımız, İlçe Kadın Kolları 
Başkanlarımız ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz de katıldı. Bizler bu bilinçle, 

liderimizden aldığımız emir doğrultusunda durmadan, yorulmadan her geçen gün daha 
fazla çalışmaya devam edeceğiz.

KIZILCAHAMAM 
İSTİŞARE VE 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI
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Seçim sandıkta kazanılır ilkesi ve kadınlarımızın seçim 
sandıklarına sahip çıkmaktaki özverilerini bilerek Sandık 
Yönetim Kurulu Üyelerimizle buluşmalarımız devam ediyor. 
Beykoz ilçe Başkanımız Gaye Zayıf, Teşkilat Başkanımız 
Nebiye Çakmak, Seçim İşleri Başkanımız Ayşe Koral, İlçe 
Sorumlularımız ve Mahalle Başkanlarımızın katılımıyla Çiğdem, 
Gümüşsuyu, Yenimahalle ve Paşabahçe Mahallelerimizin 
Mahalle İrtibat Bürolarında Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
bir araya gelerek sohbet ettik, istişarelerde bulunduk. Zafere 
inanıyor, ilk günkü aşkla 2023 hedeflerimize yürüyoruz.

Kadın Kollarımız karne hediyesi olarak 
çocuklarımızı Tozkoparan İskender 
Müzikaline götürdü. Bu kapsamda her 
hafta birçok ilçemizden çocuklar müzikale 
katılım sağladı. Türk okçuluk tarihinin en 

büyük kemankeşlerinden olan Tozkoparan İskender; 
günümüz Türk Evlatlarının kahramanı ve okçuluğu 
çocuklarımıza sevdiren kahramandır. Bu hafta 
etkinliğimize Sarıyer, Tuzla, Avcılar, Güngören, Kartal 
ve Kadıköy ilçelerimizin çocukları katılım sağladı.

ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ 

SANDIK YÖNETİM KURULLARIYLA 
BULUŞMALAR
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Kadın Kolları Başkanlıklarımız zaman zaman ilçe ve mahalle yönetimleriyle üyelerimize yönelik 
çeşitli eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta Tuzla Ekibi olarak, Başkanı Tuğba Karakaya 
öncülüğünde; Ücretsiz Mülakat Teknikleri eğitimi verilmiştir. Eğitim; iş arayan her yaştan 
vatandaşlarımızla uygulamalı olarak yapılmış ve Mülakat teknikleri, Eğitimci ve Akademisyen 

Başkanımız Tuğba Karakaya tarafından verilmiştir.

Her çocuk masumdur, özeldir ve mutlu 
olmayı hak eder. Fakat maalesef bazı 
çocuklar yaşıtlarıyla eşit şartlarda hayatı 
göğüslemezler. Her zaman annelik şefkatiyle 

hareket eden AK Kadınlar olarak Başkanımız Gaye Zayıf 
öncülüğünde Beykozlu çocuklarımızın hem kendileri 
hem yürekleri ısınsın diye bir çalışma yaparak 500 
çocuğumuzun mont ve botlarını temin ettik. Minicik 
kalplerine sıcaklık, yüzlerine gülümseme olmanın 
mutluluğunu yaşadık. Bütün çabamız, daha mutlu 
çocuklar, daha mutlu yarınlar için.

İLÇELERİMİZDE ÇEŞİTLİ EĞİTİM 
VE SEMİNERLER DEVAM EDİYOR

SOĞUK HAVALARDA 
ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIK




