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CEMEVLERİ 
İÇİN YENİ 
ADIMLAR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal 
yapı kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi 
Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, 
derneklere, belediyelere, federasyonlara 
bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir. 
Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma 
suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin 
karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş 
olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan 
hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi 
Bektaşi önderlerinden talep edenlere, kadro 
verilecek” dedi.



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

MİLLETE KARŞI DÜRÜST OLMAK YA DA OLMAMAK
AK Parti’yi kurulduğu günden beri 
milletimizin gönlünde “birinci” 
yapan en önemli etken nedir denilse, 
“millete karşı dürüstlüktür” derim.

Gerçekten de milletimize hiçbir zaman ve 
hiçbir konuda yalan söylemedik, milletimizi 
aldatmadık. Hiç gizli ajandamız olmadı. Kendi 
aramızda ne konuşuyorsak, millete de onu 
söyledik. Yapamayacağımız hiçbir şeye yaparız 
demediğimiz gibi, yapacağız dediklerimizi de 
mutlaka yaptık. 
Örneğin; Kürt kardeşlerimizin ideolojik ve 
asimilasyoncu bir bakışla budanan haklar 
problemini biz çözdük. Herkesin birinci sınıf 
ve eşit vatandaş olduğu ilkesinden hareketle, 
insanlarımızı ayrımcılığa tutan uygulamalara 
biz son verdik. Bu ülke insanlarının tümüne 
seçme ve seçilme hakkı tanıdık. Kamusal alanı 
herkese açtık.

Sürekli gerilim ve olaylara konu edilen 1 
Mayıs’ı biz bayram yaptık. Nazım Hikmet’i de 
bu ülkenin bir değeri gördük, Necip Fazıl’ı da. 
İstanbul’a da havaalanı yaptık, Batman’a da, 
Hakkari’ye de, Şırnak’a da. Cami de yaptık, 
Cem evi de… Tarihi bir medreseyi de ihya 
ettik, Atatürk Kültür Merkezi’ni de… Alevisiyle 
Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle, Arabıyla Boşnakıyla “Biz birlikte 
Türkiyeyiz” dedik her zaman.

Biz bu ülkenin önünü hem demokratik 
hem ekonomik anlamda açmak için geceli 
gündüzlü çalışırken arkamızda hep millet 
vardı, karşımızda ise hep CHP.

Örneğin, biz başörtüsü yasağının 
kaldırılmasını teklif ettik diye CHP, AK Parti’yi 
“laiklik karşıtı eylemlerin odağı oldu” iddiasıyla 
kapattırmaya çalışıyordu.

Aynı CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
şimdi kalkmış “Başörtüsünü yasal güvenceye 
alalım” diyor.

CHP içinde neredeyse her gün iki laflarından 
biri “şöyle el koyacağız, böyle yargılayacağız, 
şöyle kapatacağız, böyle yok edeceğiz, İslam 
ortaçağı…”  türü bir rövanşizm olanlara karşı 
tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, nasıl olduysa 

bir anda “özgürlüklerin teminatı” rolüne 
soyunuyor ve buna inanılmasını bekliyor.

Önerdikleri düzenlemenin tuhaflığı, yoruma 
müsait kaypaklığı, Cumhurbaşkanımızın 
“Dürüstseniz anayasal değişiklik yapalım” 
teklifine anında hayır demeleri bir yana…

Kılıçdaroğlu’nun son önerisi, o zihniyet 
sahiplerinin önemli bir kısmında bile olumlu 
karşılanmadığı gibi, yine o bildik yasakçılık ve 
zorbalık söylemlerine yaslanılmıştır. Böylece 
malum söylemin siyaseten yaslandığı zemin 
itibarıyla ortaya başka bir tuhaflık ve garabet 
çıkmıştır.

Şöyle ki; Kılıçdaroğlu millete 
“Özgürlüğünüzün teminatı, özgürlüğünüzü 
koruyacak benim” diyor.

Peki milleti kimden koruyacaksın? 
Yasakçılığı hararetle savunan tek kesim olan 
CHP’den tabii! Milletin özgürlüğünü CHP’den 
koruyacağını söyleyen kim? CHP’nin Genel 
Başkanı!

Kısaca “Bizim düzenlememize destek 
verin ki milleti bizden koruyalım” diyen bir 
Kılıçdaroğlu!

“Fıkra bu kadar” desek yeridir yani!
Hafta içi bir konuşmamda da 

belirttiğim gibi, siyasette en büyük başarı; 
muhalefetine dahi kendi dilini ve düşünceni 
söyletebilmektir.  Bugün CHP, birtakım 
söylemlerinde değişiklikler yapıyorsa, 
bunun nedeni AK Parti’dir. Bunun nedeni, 
Genel Başkanımız Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti’nin, CHP ve yandaşları gibi; “özgürlükler 
kendilerine rağmen elde edilenleri bile” 
özgürlükten dem vurur hale getiren uzun 
soluklu mücadelesi ve haklı siyasetidir.

Böylece doğru, bir kere daha yanlışı 
yenmiş, siyasette sadece yasaklarla, ikna 
odalarıyla ve milleti yok sayan anlayışlarla 
arz-ı endam edenler, kendi haksızlıklarının 
aynadaki utancıyla baş başa kalmışlardır.

Bunun telafisi de böyle samimiyetsizliği 
birkaç dakikada ortaya çıkan kuru söylemlerle 
olmaz.

Zira Kılıçdaroğlu’nun diliyle kolayca 
söylediğini bu millet, geçmişte acıların 
karargâhı kılınmış kalbiyle anlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri kadar 
söyleyemediklerini de milletimiz irfan gözüyle 
görüyor.

Dahası, bu milletin bu tür laflara da karnı 
tok.

Bir tek örnek... Kılıçdaroğlu son seçimler 
öncesinde “Belediyelerimizde bir tek 
insanımızın bile işine son vermeyeceğiz, bu 
bizim namus sözümüzdür” demişti. Seçimin 
hemen ardından sadece İBB’de binlerce 
insan sokağa atıldı. “Siyasi diyet ödeme” 
adına, yerlerine kat kat fazlasıyla kimlerin 
doldurulduğunu da İstanbullu biliyor, görüyor! 
Kılıçdaroğlu “diliyle” ne derse desin;

2023’te millet “kalp gözüyle” ve “irfanıyla” 
sandıkta cevabını verecek!

Ve bir kere daha, “hesabi” olanlar değil 
“hasbi” olanlar kazanacak!

     Şimdilerde “kılık kıyafet 
özgürlüğünün teminatıyız” 

diyen Kılıçdaroğlu, son seçimler 
öncesinde de “Belediyelerimizde 
bir tek insanımızın bile işine son 
vermeyeceğiz, bu bizim namus 
sözümüzdür” demişti. Seçimin 
hemen ardından sadece İBB’de 

binlerce insan sokağa atıldı. 
Kılıçdaroğlu “diliyle” ne derse desin; 

2023’te millet “kalp gözüyle” ve 
“irfanıyla” sandıkta cevabını verecek! 

Ve bir kere daha, millete karşı 
“hesabi” olanlar değil “hasbi” olanlar 

kazanacak!
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İl Başkanlığımız tarafından 
başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” 
programı kapsamında Belediye 
Başkanlarımız Kadıköy ve 
Adalar’da ziyaretlerde bulundu. 
Vatandaşlarımızla bir araya gelip 
onlarla hasbihal etti.

İl Başkanlığımızın başlattığı “Yüz Yüze 100 
Gün” kampanyası kapsamında Belediye 
Başkanlarımızın ilçe ziyaretleri devam ediyor. 
Belediye Başkanlarımızın bu haftaki durağı 

Kadıköy ve Adalar oldu.
İlçe Başkanlıklarımızda bir araya gelen Belediye 

Başkanlarımıza, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan 
Yardımcımız M. Ejder Batur hitap etti. Sahada yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkan Yardımcımız 
Batur, 2023 seçimlerinin önemine ilişkin kısa bir 
konuşma yaptı.

Ardından her bir belediye başkanımız sorumluluk 
bölgesindeki mahallere gitti. Kadıköy ve Adalar’ın 
farklı mahallerinde vatandaşlarımızla buluşan belediye 
başkanlarımız hane ve iş yerlerini ziyaret etti. Gündeme 
dair konular hakkında hasbihal edildi. Vatandaşlarımızın 
dertleri dinlenip sorunlarına çözüm üretmek için 
notlar alındı. Belediye başkanlarımızın ilçe ziyaretleri, 
birbirinden farklı renkli görüntülere sahne oldu. 
Vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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BELEDİYE 
BAŞKANLARIMIZ 
KADIKÖY VE 
ADALAR’DAYDI
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HABER 04

Pendik
100 YÜZE 100 GÜN

İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, 
“Yüz Yüze 100 

Gün” kampanyası 
kapsamında 

Pendik’te 
ziyaretlerde 

bulundu.



İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, “Yüz Yüze 100 
Gün” kampanyası kapsamında 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İstanbul’un dört bir yanında devam eden 
kampanya sürecinde İl Başkanımız Pendik’te 
ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanımız Kabaktepe’nin Pendik 
programına; İl Başkan Yardımcılarımız, 
Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Ali Şirin, 
Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve teşkilat 
mensuplarımız katıldı.

İl Başkanımız Kabaktepe öncelikle 
ilçe teşkilat mensuplarımızla buluştu. 
2023 seçimlerine yönelik ilçe genelinde 
sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi 
aldı. Teşkilat mensuplarına hitap eden İl 
Başkanımız Kabaktepe, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına 
istinaden “İstanbul’un Milletimize, toprağımıza 
ve değerlerine uzak, yabancıya yakın olanların; 
halkımıza tepeden bakan jakoben zihniyetin 
dili bugün değişiyor ve bize benziyorsa bu AK 
Parti’nin başarısıdır.” dedi.

İl Başkanımız daha sonra Pendik’in 
caddelerini, mahallelerini gezdi. 
Vatandaşlarımızla selamlaşıp sohbet etti. 
Esnafları ziyaret edip onlarla hasbihal etti. 
Gençlerle hem konuştu hem de taleplerini 
dinledi. Halkın fotoğraf çekilme taleplerini ise 
geri çevirmedi.

İstanbul Milletvekillerimiz, Hulusi Şentürk; 
Bahçelievler, Orhangazi, Güzelyalı ve Fatih 
Mahallesi, Erol Kaya; Bahçelievler Mahallesi, 
Eyüp Özsoy; Sülüntepe, Şeyhli, Ertuğrulgazi 
Mahallesi, Mustafa Ataş; Çamlık, Kurtköy, 
Yenişehir Mahallesi, Ahmet Berat Çonkar; 
Kaynarca, Fevzi Çakmak, Esenler Mahallesi, 
Serkan Bayram; Dumlupınar, Ramazanoğlu, 
Velibaba Mahallesi, Fatih Süleyman Denizolgun; 
Sapanbağları, Doğu, Batı Mahallesi, Ravza 
Kavakçı Kan; Doğu, Çamçeşme, Sülüntepe, 
Kavakpınar Mahallesi, Osman Boyraz; 
Çınardere, Velibaba, Yayalar, Dumlupınar, 
Kavakpınar Mahallesi,  M. Belma Satır; 
Esenler, Güllübağlar, Dumlupınar Mahallesi, 
M. Pervin Tuba Durgut; Çamçeşme, Kaynarca 
Mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya geldi

 www.akpartiistanbul.com                 
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ERZURUM VE 
ADIYAMAN 

TANITIM 
GÜNLERİ’NE 

KATILDIK

İSTANBUL’UN YÜZLERİ
İstanbul’un yüzleri programımız kapsamında bu hafta 
İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan’ın katılımıyla 
Tiyatro oyuncusu Ezgi Sümer Yolcu ve Oyuncu 
Aydemir Akbaş’ı ziyaret ettik.

AK Parti İstanbul Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası ziyaretlerimiz devam ediyor.

Bu hafta ziyaretimizi Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerimizle 
gerçekleştirdik. Gezide, Merhum Başbakan Adnan Menderes 
ve arkadaşlarının geçirdiği zorlu günlere şahitlik eden adada 

bulunan müzeler hakkında rehberlerimizden bilgi alındı.
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ÇEVRE ŞEHİR VE KÜLTÜR 06

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER 
ADASI’NA ZİYARETLER  
DEVAM EDİYOR



İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Erzurum ve Adıyaman Tanıtım 
Günleri’ne katıldı.

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’da Yenikapı ve 
Maltepe’de yoğun bir şekilde devam eden hemşehri tanıtım günlerine 

iştirak etmeye devam ediyor. Tanıtım Günleri programının bu haftaki şehirleri 
Erzurum ve Adıyaman’dı.

Ülkemizin dört bir yanındaki kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan İstanbul’da, 
hem şehirlerimizin yöresel özelliklerini tanımak hem de hemşehri buluşmasına, 
kaynaşmasına imkan sağlamak amacıyla tanıtım günleri düzenleniyor. İl 
Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe de bu hafta düzenlenen Erzurum ve Adıyaman 
Tanıtım Günleri’ne katıldı.

ERZURUM; KÜLTÜR VE İRFANIN YAŞAYAN HAFIZASI
Şehirlerimizin yöresel yemeklerinden tattı, el işçiliği ürünlerini inceledi. İl 

Başkanımız Kabaktepe ilk durağı olan Erzurum Tanıtım Günleri’nde; “Erzurum, 
bizim Orta Asya’dan bugüne getirdiğimiz kültür ve irfanın yaşayan hafızasıdır. 
Birlik ve beraberliğimizin mayası olan şehrimiz, sıcak kanlı Dadaşlarıyla, yürekten 
söylenen türküleriyle tam bir kardeşlik diyarıdır.” dedi.

ADIYAMAN; GEÇMİŞTEN BUGÜNE MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ OLDU
İl Başkanımız Kabaktepe’nin bir sonraki durağı da Adıyaman Tanıtım Günleri 

oldu. Burada Adıyamanlı hemşehrilerimizle buluşup sohbet eden Kabaktepe, 
burada yaptığı konuşmada “Farklı kültürlerin kendi renklerini koruyarak yaşadığı 
Adıyaman, geçmişten bugüne medeniyetlerin beşiğidir. Dünyaya sembol olmuş bir 
kentin güzel insanlarıyla bir arada olmak paha biçilmez bir mutluluktu.” ifadelerini 
kullandı.
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ERZURUM VE 
ADIYAMAN 

TANITIM 
GÜNLERİ’NE 

KATILDIK
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EyüpSultan
100 YÜZE 100 GÜN

İstanbul İl 
Başkanlığımızın 
başlattığı “YÜZ YÜZE 
100 GÜN” programları 
kapsamında İstanbul 
Milletvekillerimiz 
Eyüpsultan ilçemizde 
vatandaşlarımızla 
buluştu.
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 Eyüpsultan İlçe 
Başkanımız Muhammet 
Vanlıoğlu’nun ev 
sahipliğinde İstanbul 

Milletvekillerimiz, İl Başkanvekilimiz 
Av. Adem Yıldırım, 3 kademe 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Mahalle 
Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimiz 
ile birlikte Mahallelerimizde 
vatandaşlarımızla bir araya geldik.

İstanbul Milletvekillerimiz, Serap 
Yaşar, Akşemsettin Mahallesi; Hasan 
Turan, Yeşilpınar Mahallesi; Mustafa 
Demir, Akşemsettin Mahallesi; Fatma 
Betül Sayan, 5. Levent Mahallesi; 
Abdullah Güler, Topçular ve Nişanca 
Mahallesi; Tülay Kaynarca, Rami, 
Cuma ve Rami Yeni Mahallesi; Ahmet 
Hamdi Çamlı, Alibeyköy Merkez ve 
İslambey Mahallesi; Canan Kalsın, 
Nişanca ve Defterdar Mahallesi; 
İffet Polat, Sakar ve Silahtarağa 
Mahallelerinde vatandaşlarımızla 
buluştu. İstanbul Milletvekillerimiz 
mahallelerimizde sokak sokak ev 
ziyaretleri yaptılar. AK Nokta’da 
partimize yeni üyeler kazandırdılar 
ve vatandaşlarımızla hasbihal ettiler. 
Esnafımızla buluşan vekillerimiz Sivil 
toplum kuruluşlarımızla da bir araya 
geldiler. 
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SANDIK SANDIK 
ZAFERE DOĞRU

Yüz Yüze 100 
Gün programları 
kapsamında 
İstanbul 
Seçim İşleri 
olarak seçime 
hazırlanıyoruz. 
Alın terimize akıl 
terimizi katarak 
sandık sandık 
zafere yürüyoruz.



AK Parti İstanbul Seçim İşleri 
Başkanlığımız koordinesinde, tüm 
teşkilatımızla seçime hazırlanıyoruz. 
Davaya sadakat, göreve liyakat, 

işi yapacak takat ve cesaret kriterlerimiz 
doğrultusunda 32 bin sandık için 96 bin görevli 
kahramanlarımızı belirliyoruz. Seçimin baş mimarı, 
isimsiz kahramanları olacak sandık kurulu üyelerini 
tespit ediyoruz.

Seçim İşleri Başkanlığı olarak, İstanbul’umuzun 
39 İlçesi ve 961 Mahallesinde organize 
ettiğimiz programlarımızda kıymetli teşkilat 
mensuplarımızla, okul sorumlularımız, 3 Kademe 
İlçe Yönetimlerimiz, Mahalle Başkanlarımız ve 
Meclis Üyelerimizle birlikte sandık görevlileri ile bir 
araya geliyoruz. 

Bu kapsamda Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, 
Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Fatih, 
Gaziosmanpaşa, Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, 
Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla ve 
Üsküdar ilçelerimizde sandık kurulu üyelerimizle 
bir araya geldik.

Sandığın ve seçimin güvenliğini temin etmek 
için gösterdiğiniz gayret, özen ve ihtimam için 
tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
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Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında, 
2023 seçimlerinde İstanbul’da, oy 
kullanılacak her okulda bir avukat bulunması 
ve okul sorumlusu ile koordineli çalışması 
hedefi için ziyaretlere devam ediyoruz.

 www.akpartiistanbul.com                 

SEÇİM İŞLERİ 12

HER OKULDA 
BİR AVUKAT
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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, Mahalle Seçim İşleri Başkanlarımız ve 
okul sorumlularımızın katılımlarıyla; hukuka, eşitliğe 
ve adalete duyulan güvenin en büyük teminatı olan 
avukatlarımızı ziyaret ediyor okul sorumlularımızla 
tanışmalarını sağlıyoruz. Yapılan ziyaretlerde kendilerine 
Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin 
selamlarını iletiyoruz. 

İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Bulut, Güller Yıldız, 
Semiye Öztürk, Tuba Güllük Dengiz, Fatih Karaman, 
Mahmut Yusuf ve Ataşehir İlçe Teşkilatımız ile; Beyoğlu, 
Güngören, Kağıthane, Kartal, Ataşehir, Beylikdüzü ve 
Silivri 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.



AK Parti Esenler İlçe 
Başkanlığımız, Mevlid 
Kandilinde bugüne 
kadar hizmet etmiş ve 
ebediyete irtihal eden dava 
arkadaşlarımız için Mevlid 
Programı düzenlendi.

Programa İstanbul Milletvekilimiz 
Mustafa Demir, İl Başkanvekilimiz 
Av. Adem Yıldırım, İlçe 
Başkanımız Av. Umut Özkan ve 

Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu 
katılım sağladı.

Programa Kur’an tilaveti ile başlandı. 

Ardından konuşmasını gerçekleştiren 
İlçe Başkanımız Umut Özkan; “İlk önce 
Teşrifleriyle dünyamızı şereflendiren 
Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin 
veladetinin yıl dönümüne erişmeyi bizlere 
nasip eden Rabbimize hamd ediyorum. 
Mevlid Kandilinin milletimize ve ülkemize 
hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. Bugüne kadar dava bilinciyle, 
aşkla, şevkle çalışan, çabalayan, koşuşturan 
vefakâr ve cefakâr tüm teşkilatımıza 
minnettarız. AK Parti olarak yaptığımız 
tüm hizmetlerde teşkilatımızın emeği göz 
ardı edilemez. Malesef kuruluşumuzdan 
bugüne kadar birlikte çalıştığımız yol 
yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bazıları 
ahirete irtihal etti. Bizler de bu mübarek 
günde dualarla arkadaşlarımızı anmak 
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ESENLER’DEN MEVLİD PROGRAMI

VEFAT EDEN TEŞKİLAT 
MENSUPLARIMIZI YAD ETTİK



 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 15

istedik. Vefat eden kıymetli Teşkilat 
Mensubu yol arkadaşlarımızı minnetle 
yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.” 
dedi. 

Daha sonra konuşmalarını 
gerçekleştiren Milletvekilimiz Mustafa 
Demir; “AK Parti demek vefa demektir. 
Vefanın en güzel örneğini AK Parti 
Esenler İlçe Başkanlığımız vefat eden 
arkadaşlarımız için düzenledikleri bu 
programla bir kez daha göstermiş 
oldu. Vefat eden arkadaşlarımızı asla 
unutmayacaklarını ifade ederek, ölenlere 
Allah’tan Rahmet, aileleri ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.” dedi.

Programda konuşan İl Başkanvekilimiz 
Av. Adem Yıldırım ise teşkilatımızda 
ahirete göç eden mensuplarımızın 
böylesine güzel bir günde anılmasını, 
dualarla yad edilmesinin çok güzel bir 
örenk olduğunu ifade ederek ilçemizi 
tebrik etti. 

“MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZLA 
BULUŞTUK” 
Programdan sonra Millet Vekilimiz 
Mustafa Demir, İl Başkan Yardımcımız 
Adem Yıldırım, İlçe Başkanımız Umut 
Özkan ve Belediye Başkanımız Mehmet 
Tevfik Göksu ile birlikte AK Parti 
Esenler İlçe Başkanlığımızda Mahalle 
Başkanlarımızla bir araya geldiler. 
İstişare Toplantısında Mahalle 
Başkanlarımız ‘’2023’ü “Türkiye 
yüzyılı” yapmak için tüm teşkilatımızla 
sahadayız, hazırız.’’ mesajı verdi.
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GENİŞLETİLMİŞ 
SOSYAL POLİTİKALAR 
TOPLANTISI

İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımız 
tarafından 3 Kademe 
İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlarımız ve 
İlçe EKM, YKM, ŞKM 
Başkanlarımızın 
katılımlarıyla 
“Genişletilmiş 
Sosyal Politikalar 
Toplantısı” 
gerçekleştirildi.



Genişletilmiş Sosyal Politikalar 
toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim 

Sayım Madak, İl Sosyal Politikalar Komisyon 
Başkanları ve üyelerimiz de katılım sağladılar.

Toplantı, Kadın Kolları Sosyal Politikalar, 
Gençlik Kolları Sosyal Politikalar  ve İl Sosyal 
Politikalar Başkanlıklarımızın faaliyet ve 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcımız İsmail Ergüneş Sosyal Yardımlar 
ve Aile Bakanlığımızın çalışmaları ile ilgili 
sunumlarını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımızın 2002 ‘de sadece 
4 yardım programı var iken, şuan itibariyle 
vatandaşlarımıza sağlamış olduğu 49 sosyal 

yardım programı olduğunu belirterek sosyal 
politikalar alanında devrim niteliğinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcımız İsmail Ergüneş’ in çok verimli 
anlatımından sonra teşkilat mensuplarımızın 
soruları alındı ve tek tek hepsi cevaplandırıldı. 
Teşkilât mensuplarımız almış oldukları 
bilgilerden gayet mutlu şekilde toplantıdan 
ayrıldılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcımız İsmail Ergüneş ve İl Başkan 
Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 
toplantıya anne ve babaları ile gelen küçük  
misafirlerimize çeşitli hediyeler verdiler. 
Ayrıca Bayrampaşa İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızda yapılan bayrak değişimi de 
gerçekleştirildi.
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DEDE/NENE-
TORUNLAR 
CAMİLERDE 
BULUŞTU

İl Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezimiz ve İl Aile ve 
Çocuk Komisyonumuzun 
koordineleriyle Camiiler 
Haftası münasebetiyle 
dede-nene ve torunlarıyla 
birlikte camii ziyaretlerinde 
bir araya geldiler.
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Bu anlamlı farkındalık yaratan 
çalışmada Anadolu yakasındaki 
misafirler Eyüpsultan ve 
Ayasofya Camilerine, Avrupa 

yakasından alınan misafirler ise Mimar Sinan 
ve Çamlıca Camilerine ziyarette bulunmaları 
sağlandı.

Torunlar dede ve neneleriyle camilere 
birlikte ziyarette bulunarak kadim 
medeniyetimizin kültürlerini yaşadılar.



İlçe Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanları Ekim ayı toplantısı İl Başkanlığımızda gerçekleştirildi.  
İl Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanımız Selman Enes Yücel riyasetinde gerçekleşen 
toplantıda Ekim ayında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmeler ve istişareler gerçekleştirildi

1. Bölge İlçe EKM Başkanları toplantısı 
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak ve İl EKM Koordinatörümüz 
Osman Dinleyici’’nin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Beykoz İlçe Başkanlığımızın evsahipliğinde 1. Bölge 
İlçe Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanlarımızın 
katılım sağladığı toplantıda Engelli kardeşlerimiz 
ve ailelerine yönelik etkinlik ve çalışmalar hakkında 

bilgilendirmeler yapıldı. 
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İLÇE ŞEHİT 
YAKINLARI 

VE GAZİLER 
KOORDİNASYON 

MERKEZİ 
BAŞKANLARI 

TOPLANTISI

1. BÖLGE İLÇE EKM BAŞKANLARI TOPLANTISI



AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı olarak Ar-Ge Eğitim 
Birimi’nin organize ettiği bir programla ilçemizdeki okullarımıza 
ziyaretler düzenledik. Okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız 
ve okul aile birliği yetkilileriyle görüşerek sorunları hakkında bilgi 

aldık. Ziyaretlerimizde öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılının 
kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olması dileklerinde bulunduk.
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EYÜPSULTAN’DAN  
OKUL ZİYARETLERİ



Bu hafta AKADEMİ İSTANBUL, 
sabah eğitim programını 
Bahçelievler ilçemizin ev 
sahipliğinde kardeş ilçe 
Güngören ile öğle eğitim 
programını da Zeytinburnu 
ilçemizin ev sahipliğinde 
kardeş ilçe Bakırköy ile yaparak 
eğitim programının 5. Rotasını 
gerçekleştirdi.

AKademi İstanbul eğitim 
programımız İl Başkan Yardımcıları, 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe 
Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ve 

tüm teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirildi. 
AKademi İstanbul’da açılış konuşmalarının 

ardından Hizmet bilinci ve gönüllülük, 
etkili iletişim, sosyal medyanın kullanımı ve 
milletvekillerimizin sunumlarıyla birlikte teşkilat 
ve motivasyon eğitimi gerçekleştirildi.

İl AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığımız, 
konuşmacılarımıza, ilçe başkanlarımıza, 
belediye başkanlarımıza ve İlçe AR-GE ve 
Eğitim sorumlularımıza günün anısına ‘yetimler’ 
adına bağışta bulundu.
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AKADEMİ 
İSTANBUL 

EĞİTİMLERİNİN 
5. ROTASI 

TAMAMLANDI



Galataport’ta 
inceleme
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Galataport İstanbul’da 
incelemelerde bulundu Ziyareti 
esnasında vatandaşlar ve 
turistler Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 
vatandaşlarla sohbet etti, hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
“Küresel gelişmelerin ortasıyla bir 

süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon 
meselesinin üstesinden gelerek 

inşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte 
inşa edeceğiz” dedi. Erdoğan “Katılım 
finans kuruluşlarının bankalardan farkı 

olmadığına ilişkin algı topluma yer 
etmiş durumdadır. Katılım bankası 

isminin katılım finans kurumu şeklinde 
değiştirilmesi olabilir. Sadece isim 

değişikliyle katılım finansla bankaları 
toplum nezdinde ayrıştıracaktır” 

değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Katılım Finans Strateji 
Belgesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda katılım bankalarının isminin katılım finans kurumu 
olarak değiştirilebileceğinin ve bu bankalara yönelik algının böylece 

kırılabileceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en 

üst sıralarına çıkarmak için böyle bir süreçte bu tür çalışmaların çok daha anlamlı 
olduğuna inanıyorum. Salgın ve savaşın tetiklediği enerji ve Emtia fiyatlarındaki 
artışın tetiklediği küresel ekonomik kriz tüm ekonomileri derinden etkilediği 
dönemden geçiyoruz. Küresel gelişmelerin ortasıyla bir süredir etkisini hissettiğimiz 
enflasyon meselesinin üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa 
edeceğiz.

 “FİNANS SİSTEMİNİN ÇARPIKLIKLARI, 
ÇIKMAZLARI VAR”

Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Ekonomik kriz yeni sorunlara da yol 
açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Esasen finans sisteminin çarpıklıkları, 
çıkmazları da vardır. Temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek 

ENFLASYON MESELESİNİN 
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
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ekonomik büyümenin lokomotifi olması 
gereken finansal sistem bu görevini 
yerine getiremiyor. Finans sisteminin 
üretimi ve ticareti beslediği ekonomik 
düzenin yerini, diğer sektörlerin finans 
sektörünü desteklediği sağlıksız sistem 
yer almıştır.

Küresel borçluluk oranı küresel milli 
gelirin 3,5 katına yükselmiştir. 2008 
küresel finans krizinden gerekli ders 
alınmadığı ve yanlış yolda yürüdüklerini 
görüyoruz. Bu çarpık durum finansın 
üretim ve yatırımlardan ayrıştırılarak 
dünyadaki sosyal refaha katkısının 
giderek azalmasına yol açmaktadır. 
Salgın dönemi sonrasında Dünya 
Bankası, IMF gibi kuruluşlarca da açıkça 
dile getirilmektedir. Üretim, adalet, 
paylaşım ve en önemlisi de insanın 
olmadığı ekonomik finansal yapı 
sürdürülebilir değildir. Tarih bunun sayısız 
örnekleriyle doludur.

Biz de artık sürdürülemez hale gelen 
mevcut finansal yapıya alternatif yeni 
finansal mimariye her türlü desteği 
veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 
Hem ülkemiz ve dünyaya hayırlı bir 
hizmette bulunmuş olacağımızı ümit 
ediyoruz. Paylaşımı, üretimi ve ahlaki 
değerleri önceleyen alternatif finans 

araçlarının başında katılım finans sistemi 
geliyor. Türkiye ve dünyada katılım 
finansın yıldızı, risk paylaşımı, varlığa 
dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla 
giderek daha çok parlamaktadır. Finansal 
sistemin gelişmesi, istikrarın sağlanması 
hususunda da ülkemiz önemli yol kat 
etmiştir. Finans sistemimize yönelik 
saldırılardan alnının akıyla çıkan 
kamu bankalarımız yeni sistemin itici 
gücü olmuştur. Ekonomi modelimizin 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari 
fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac 
ayaklarını oluştururken bu imkanlardan 
en geniş şekilde istifade ettik. Hayati 
ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bu 
araçların çok faydasını gördük.

Üzüntüyle belirtmek isterim ki, katılım 
finans finansal sistemin içinde hak ettiği 
potansiyelin çok gerisindedir. Hükümet 
olarak katılım finans sisteminin gelişmesi 
amacıyla çok önemli politikaları devreye 
aldık. Kalkınma planlarımız ve orta vadeli 
planlarımız başta olmak üzere tüm kamu 
strateji belgelerimizde katılım finansı 
öncelikli alanlardan belirledik. Katılım 
finansın finansal sistemin içinde hak 
ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen 
sorumlulukları bundan sonra da ifa 
etmeyi sürdüreceğiz.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu ülkede 
katılım finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini 
doğru tespit etmeli, çözüm yollarını ona göre belirlemeliyiz. Katılım 
finans kuruluşlarının bankalardan farkı olmadığına ilişkin algı topluma 
yer etmiş durumdadır. Katılım bankası isminin katılım finans kurumu 
şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece isim değişikliyle katılım finansla 
bankaları toplum nezdinde ayrıştıracaktır. Önümüzdeki dönemde inşallah 
bu meselenin çözülmesiyle katılım banklarının hızlı büyüme sürecine 
gireceğine inanıyorum. Bilindiği gibi katılım finans dediğimiz yapı sosyal 
finansı içeriyor. Her biri ayrı değere sahip araçların finansal sistem içinde 
süratle gelişme, büyüme, zenginleşme potansiyeli olduğunu biliyoruz. 
Bu amacımızı gerçekleştirmek için strateji belgesinin hazırlıklarını 
başlatmıştık. 2022-2025 döneminde katılım finansa yönelik hukuki, idari, 
kurumsal altyapıyı oluştururken mevcut altyapıda da önemli dönüşümü 
gerçekleştirmektir. Belgede katılım finansın gelişmesine yönelik amaç, 
hedef ve eylem maddeleri bulunuyor. 27 sorumlu kurum ve kuruluş ile diğer 
tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda 
önemli açıklamalarda bulundu. 
2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden ekonomiye birçok konuda önemli 
mesajlar veren Başkan Erdoğan, CHP’nin TBMM’ye 
sunduğu ‘başörtüsü’ teklifine de tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
seslenen Erdoğan, “Eğer dürüstse, bu zat 
gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük 
alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa 
gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde 
sağlayalım. Böylece CHP’ye üzerindeki utanç 
lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş 

olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı 
başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını 
hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı’nın 
bileceği iştir.” ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan’ın konuşmasından öne 
çıkanlar:

“İLÇE İLÇE TÜM ŞEHİRLERE 
GİDEREK MİLLETİMİZLE 
KUCAKLAŞACAĞIZ”

“Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım 
hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim 
bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde 

SAMİMİYSEN 
ÇÖZÜMÜ 

ANAYASA 
DÜZEYİNDE 

SAĞLAYALIM
 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli 
açıklamalarda bulundu. CHP’nin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu başörtüsü 
teklifine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kemal 

Kılıçdaroğlu’na seslenerek ‘’Eğer dürüstseniz 
çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. 

Böylece CHP’ye üzerindeki utanç lekelerinden 
birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.” 
ifadelerini kullandı. Grup toplantısı çıkışında 

gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan 
CHP’nin Anayasal düzenleme çağrısına “hayır” 

diyeceğine ilişkin soruya “Olacağı buydu zaten, 
çünkü bunlar dürüst değil” dedi.
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gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip 
ettik. Eli sıkılmadık bir insan bırakılmayacak 
şekilde yürütülen bu çalışmalar için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Unutmayınız biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, 
milletimizi yalanlarıyla yanlış yönlendirmek 
isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.

“BİRİLERİ ÜLKENİN 
GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEYEREK 
İKİ YÜZLÜ TAVIRLAR 
SERGİLEYEBİLİR”

Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, 
bakanlarımızla çalışmalarımızı yürütecek, 
ilçe ilçe tüm şehirlere giderek milletimizle 
kucaklaşacağız. Amacımız; milletimizi seçimden 
seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı 
göstermektir.

Bizim için kimin ne yaptığının, ne 
söylediğinin bir önemi yoktur. Biz kendi 
halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. 

Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine 
getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini 
düşünmeyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir.

“AYNI SİNSİ TAKTİĞİ 
UYGULAMAK İSTİYORLAR”

Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile 
seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu 
belediyelerde gördük. Buna rağmen kendilerine 
ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Aynı 
sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde de yapmak 
istiyorlar.

Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri, 
geniş ufuklarıyla bu bayat oyunu kolayca 
çözebileceklerini biliyorum. Milletimizin önüne yeni 
bir vizyonla, projelerle çıkabilen böyle bir niyete 
gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN 
YASAMA BOYUTUNDAKİ 
AŞAMALARINI 
TAMAMLAYACAĞIZ”

İnşallah seçim süreci ilerledikçe vizyonlarımızı 
ve projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde 
milletimizle paylaşacağız. Bugün ekranları 
başında milletimiz bizi heyecanla dinliyor. 
Bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçime kadar 
önümüzde 8 ay var. Bu zamanı en iyi şekilde 
değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama 
boyutundaki aşamalarını tamamlayarak 
milletimizin huzuruna çıkmayı amaçlıyoruz.

“EY BAY KEMAL SENİN  
GİDECEK YERİN VAR MI?”

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin de açılışını 
yaptık. Ankara iki dev şehir hastanesine sahip 

olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK’nın genel 
müdürlüğünü yapmıştı. bu adam Ne yaptı diye 
sorduk. Hastalarımız kan revam içinde kalıyordu. 
Odalar pislikten geçilmiyordu. Hastalar ölüyor ve 
rehine alınıyor. SSK kurumunun hastanesinde. Ey 
Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya... Bütün 
umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların 
heveslerini kursaklarında bırakacak adımlarımızı 
sürdürüyoruz.

Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı ikna 
etmenizi istiyoruz.

Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan 
geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına 

İLK YERLİ OTOMOBİL 
BANTTAN İNİYOR
Bu ay sonunda TOGG’un banttan çıkış 
törenine katılıyoruz. Hem finans hem 
sanayi hem de hizmetler sektöründe 
yatırım yapmak isteyen uluslararası 
yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı 
karşıyayız. Ülkemizde güzel bir havanın 
esmesini sağlayacağız.

“BÜYÜMEDE DÜNYADA İLK 
SIRALARDA YER ALDIK”
Salgın oldu üretime ara vermedik. 
Büyümeyi sürdürdük. Dünyada ilk 
sıralarda yer aldık. Pek çok yerde 
resesyon, daralma tartışmaları 
yaşanırken, uluslararası kuruluşlar 
ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini 
yükseltiyordu.
İstihdamda tarhimizin en yüksek rakamı 
olan 31 milyona dayandık. Sosyal konut 
projesi ile ekonomik hareketliliğe ve 
istihdama önemli katkıları olacaktır.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan Bahçeli ile bir 
araya geldi
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Cumhur 
İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan’ın 
resmi programında yer almayan 
görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki evi 
’Devletbey Konağı’nda gerçekleşti.
Bahçeli, Erdoğan’ı evinin giriş kapısında 
karşıladı. Basına kapalı olan görüşme 
yaklaşık 1 saat sürdü.

“BİZİM İÇİN BU SEÇİMLERİN 
MOTTOSU TÜRKİYE YÜZYILI”
Görüldüğü gibi milletimize söz 
verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü 
Türkiye’yi tuğla tuğla örüyor, emek 
emek yükseltiyoruz. Yılın her gününü 
büyük bri aşkla çalışarak geçiriyoruz. 
Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda sırlık eser 
ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi 
Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizle birlikte 
inşa edeceğiz. Bizim için bu seçimlerin 
mottosu Türkiye Yüzyılı...
Türkiye Yüzyılı başlığı altında geleceğe 
dönük bvizyonumuzun ilk şaretlerini 
mecliste başladı. Birileri toplanıp 
toplanıp duruyor ama sonuç yok.
Biraz önceki videoda da gördüğünüz 
gibi insanımızın hayatına dokunan 
icraatleri devreye alıyoruz.
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yansıyan olumsuzlukları vardır. Bunların çözümü 
mümkün müdür? Mümkündür. Türkiye’de bunu 
çözecek tek parti AK Parti, tek ittifak Cumhur 
İttifakı mıdır? Evet öyledir.

“GÜYA GÜNAH 
ÇIKARTIYOR...”

Değerli arkadaşlar biz eser ve hizmet 
siyasetiyle uğraşırken birilerinin de buram buram 
riyakarlık kokan oyunlar peşinde koştuğunu 
görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP 
Genel Başkanı yaptığı açıklamada başörtüsü 
meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni 
bir teklif getiriyor. Bu zatın neden böyle bir teklif 
yaptığını anlamakta zorlandık.

Ülkemizde kamuda, özel sektörde 
çalışanından, hakiminden subayına, polisine böyle 
bir sorun var mı? Hayır.

Ey CHP senin yandaşın, fikir baban kürsüden 
‘Haddi bildirilmeye davet edilen’ milletvekilleri 
görmüştür. Bugün milletvekillerimizle, seçilmişlerle 
ilgili böyle bir sıkıntı yok. Bu doğrultuda attığımız 
her adımın kazananı milletimiz olmuştur.

Yanına bir iki tane başörtülü bayan alıp onlara 
rozet takmakla bu işi çözeceğini mi sanıyorsun. 
Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak 
milletin karşısına çıkma.

Şimdi sizlere CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun 
başörtüsü meselesi ile ilgili yaklaşımlarını bir video 
ile anlatmak istiyorum.

“BAŞÖRTÜSÜ SENİ NİYE  
RAHATSIZ EDİYOR?”

Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü 
diye bir mesele verdiğimiz mücadeleler sayesinde 
kalmamıştır. Geçmişte bu konuda bir utanç 
meselesi yaşandıysa bunun nedeni CHP faşizmidir. 
Genel olarak kılık-kıyafet ve başörtüsü meselesi 
anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır.

Başörtüsü seni niye rahatsız ediyor? Nasıl başı 
açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın 
her alanında var olabilmesi için herhangi bir 

anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa başörtülü 
kardeşlerimiz için de aynısı geçerlidir.

Ülkemizin değerlerine, kültürüne karşı olan 
CHP faşizmi; darbecilerle el ele vererek önümüze 
böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla, 
ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, 
insanlarımız mağdur edilmiştir.

Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan 
sonra siyasi iktidarı rahatça ele geçirebilmek için 
Menderes’i idama götürmüştür.

“MİLLETİN HAYRINA 
PROJELER ÜRETEMEZLER”

Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste 
başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa 
değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı 
manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu 
AYM’ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu’nun kendisiydi.

Bu milleti aldatmaya gayret ediyorsun. Aynı 
Kılıçdaroğlu başörtüsü hakkını kadınlarımıza ve 
kızlarımıza verecek düzenlemelere karşı çıkmılştır. 
Benim kızlarım bunun mağduriyetini yaşadı. Bu 
yüzden kızlarımdan birini İstanbul’da okutamadım. 

Bunun çilesini biz çektik. İmam Hatip Okulu’nun 
kapısında anneleri günlerce nöbet tuttu.

Bu zatın her konu gibi başörtüsü meselesi 
ile ilgili birbiriyle o kadar zıt demeçleri var ki... 
Kaset kumpasıyla başa gelenler elbet milleti adına 
proje üretemezler. Bu meseleyi de geriden takip 
ediyorlar.

“ÇÖZÜMÜ ANAYASA 
DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM”

Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. 
Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. 
Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. 
Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük 
hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan 
bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa 
değil Anayasa düzeyinde sağlayalım.

Böylece CHP’ye üzerindeki utanç lekelerinden 
birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.

Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı 
başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını 
hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel 
Başkanı’nın bileceği iştir.”

“OLACAĞI BUYDU ZATEN, ÇÜNKÜ DÜRÜST DEĞİLLER”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından 
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısının geniş yankı uyandırdığı belirtilerek, 
“Kılıçdaroğlu sessiz ama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘hayır’ diyeceklerini açıkladı. 
Nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst 
değil. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, 
samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım. Kaldı ki Anayasa’mızda bunu geniş 
manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içinde açık, 
samimi; başörtüsü konusunu biz oraya oturtalım.” ifadelerini kullandı.

“NE KADAR SAMİMİLER MEYDANA ÇIKACAK”
“Dar mı yoksa geniş kapsamlı mı anayasa teklifinden mi bahsediyoruz?” sorusuna ise 
Erdoğan, “Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde... Anayasa 
Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerimi şu anda çalıştırıyorum. Bu teklifimizi Meclise 
getireceğiz. Meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi 
olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak.” yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası 
Açılış Programı ile Uluslararası 
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde 
açıklamalarda bulundu.  

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde, Mevlid-i Nebi 
Haftası Açılış Programı ile Uluslararası 
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 

Yarışması Ödül Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, 
önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın 
konuşmasından satır başları şöyle:

Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu 
aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve 
tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i 
Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle 
birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair 
şöyle diyor: ‘Muhammed’den muhabbet oldu hasıl 
Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl’

Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı 
bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na katılan Kur’an 
bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize 
duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini 
gösterir.

“BU MİLLET EZANINA  
SAHİP ÇIKTI”

Bir zamanlar birileri ezanı 
Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi 
mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. 

Allah’u ekber nidaları yükselmeye başladı. 
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi 
yurdumun üstünde benim inlemeli.’ Zannetiler 
ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip 
çıktı. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa 
gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle 
sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun 
gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz 
Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, 
bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali’den 
Libya’ya Pakistan’dan Ukrayna’ya kadar 
nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için 
çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı 
görev biliyoruz.

“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR 
DERKEN İNANCIMIZIN BİZE 
EMRETTİĞİ ANLAYIŞI İFADE 
EDİYORUZ”

Mazlumlara yardımda dünyada bir 
numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. 
Dünya beşten büyüktür derken inancımızın 
bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz. Türkiye 
denilince akla ekonomisi, 
askeri kabileyetleri 
yanında vicdanıyla da öne 
çıkan bir ülke geliyor.
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“DÜNYANIN NERESİNDE 
BİR MÜSLÜMAN VARSA 
GÖNLÜMÜZ ORADADIR”

“MİLLETLERİ MİLLET  
YAPAN GÜÇLÜ AİLEDİR”
Toplumun temel yapı taşı olan aile 
müessesi tarihin hiçbir döneminde 
olmadığı kadar saldırı altında. Bizim 
aile yapımızı şu anda tehdit etmeye 
çalışıyorlar. Milletleri millet yapan 
güçlü ailedir. Aile yapımızı sarsmak 
isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek 
gecede veriyoruz. Genç nesiller, 
tüm kötülüklerin anası olan içkiden 
uyuşturucuya ekran bağımlılığından 
nihilizmee kadar çok ciddi sorunlarla 
boğuşuyor. Yaratılış gayesinin farkına 
varmadığı için bunalımdan kurtulamıyor.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Gençler için tüm imkanlar seferber 
edildi. Size daha iyi hizmet etmek için tüm 
imkanlarımızı seferber ediyoruz.” dedi. 
Başörtüsü ile ilgili Anayasa düzenleme 
teklifine ‘Hayır’ cevabını veren CHP’ye 
tepki gösteren Erdoğan, “Bunlar yalancı. 
Bunlarda dürüstlük yok. Eğer dürüstsen yasa 
değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel 
anayasa değişikliğini yapalım. Gelemezler, 
çünkü dürüst değiller.” ifadelerini kullandı.
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GENÇLER İÇİN 
TÜM İMKANLAR 
SEFERBER EDİLDİ



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 31
Başkan Erdoğan, Başkent Millet 
Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana 
Göre Gençlik Festivali”nin açılışında 
önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerin 
hayatını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı 
devreye aldığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Size 
daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı 
seferber ediyoruz. Bunu sizlerin tavsiyelerini alarak 
yapıyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok 
sayıda eseri hizmete alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ANKARA YAKLAŞIK 300 
ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ 
YAPACAK”

Başkan Erdoğan’ın konuşmasından öne 
çıkanlar:

“Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki 
gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve 
sevgilerimi gönderiyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın 
düzenlediği festivale hoş geldiniz. Bu festivalin 
geçen yıl ilkini yapmış, gençlerimizden çok büyük 
beğeni almıştık. Geçen yıl 2 milyon gencimizin 
katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum.

Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli 
programlar icra edilecek.

“GENÇLERİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAK ÇOK 
SAYIDA ESERİ HİZMETE 
ALIYORUZ”

Festivale iştirak eden gençlerimizden olumlu 
geri dönüşler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin 
sayısını artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler 
yaptık. Yerel yönetimlerimiz gençlerimizle iletişim 
halinde. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin 
hayatlarını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı 
devreye alıyor.

Size daha iyi hizmet etmek için tüm 
imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu sizlerin 
tavsiyelerini alarak yapıyoruz. Gençlerin hayatını 
kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz.

“GENÇ VE DİNAMİK BİR 
EKİPLE İSTANBUL’A  
HİZMET ETTİK”

Buradan ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem 
eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu 
güzel festivale davet ediyorum. Sizler sadece 
ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz. 
Siyaset hayatım boyunca hep gençlerle 
yol yürüdüm. Türkiye’nin istikrarsızlıklarla 
boğuştuğu dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na giden yolu gençlerle 
aştık. Genç ve dinamik bir ekiple İstanbul’a 
hizmet ettik. Yeni bir yola çıktığımız 2001 
yılında milletin umudu AK Parti’yi yine 
gençlerimizle birlikte kurduk.   

“BUNLARDA  
DÜRÜSTLÜK YOK”
Bay Kemal Anayasa Değişikliğine kabul 
oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı. 
Bunlarda dürüstlük yok. Eğer dürüstsen 
yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. 
Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. 
Gelemezler, çünkü dürüst değiller.
Nice arkadaşlarımız, nice gençlerimiz 
harcanıp gitti. Türk-Kürt sağcı-solcu 
diyerek gençlerimizin arasına duvarlar 
ördüler. Bu evlatlarımızın kalem tutması 
gereken ellerine silah vererek ülkemizin 
ve milletimizin üstüne saldırlar.
28 Şubat zihniyetinin Türkiye’nin 
üzerine karabasan gibi çöktüğü 
günlerde hayatları karartılan gençlerimiz 
oldu. Kızlarımızın eğitim hakkı gasp 
edildi. Gençlerimizin ötekileştirildiği bu 
karanlık günler hamdolsun geride kaldı.
Sizler AK Parti Türkiyesi’nde doğdunuz, 
büyüdünüz. Annenizin ve babanızın 
maruz kaldığı zorbalıklarla, baskılarla 
karşılaşmadınız. Milletimizin takdiri ile 
2002’de göreve geldğimiz günden beri 
sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve 
özgür bir Türkiye’de yaşatmak oldu.”



İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamalarından satır 
başları:
Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce 
tamamladık. Her açıdan yoğun içerikli ve verimli toplantıların 

olduğu bir gün geçirdik. Genel oturumların yanı sıra liderlerle barış, 
güvenlik, enerji, iklim ve yuvarlak masa toplantılarında Avrupa’yı da 
etkileyen küresel konuları ele aldık. Türkiye’nin bu meselelere yaklaşımını 
ve birliğe katılım sürecini muhataplarımıza anlattık. Zirve marjında 
Çekya Başbakanı ve Leyen ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Başkanı ve İspanya Başbakanı ile bir 
araya geldik. Görüşmelerde ikili meselelerle birlikte, Avrupa’nın geleceği, 
güvenliği ve refahı dahil olmak üzere küresel konuları masaya yatırdık.

ERDOĞAN: BÖLGEDE TAM  
NORMALLEŞMEYE İNANIYORUM

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la da bir görüşmemiz oldu. 
Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme 
hedefine ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Avrupa Siyasi 
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BÜTÜN POLİTİKALARI  
YALAN ÜZERİNE KURULU

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası 
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Miçotakis’in 
provokatif sözlerine tepki göstererek, “Bunların 
bütün politikaları yalan üzerine kurulu. 
Yunanistan’la görüşeceğimiz bir şey yok” dedi. 
“Esad ile şu an için bir görüşmem mümkün 
değil” diyen Erdoğan, “Vakti saati geldiğinde 
biz Suriye’nin Başkanı ile de görüşme yoluna 
gidebiliriz” ifadelerini kullandı.
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topluluğunun kıtamızdaki sorunları 
ele alınması ve ortak sorunları 
çözümü için tam zamanı olduğu 
kanaatindeyim. Bununla birlikte bu 
platformu AB genişleme politikasına 
bir alternatif olmadığını belirtmek 
istiyorum. Bu platformumuzun üyelik 
sürecimize halel getirmemesini 
vurguladık. Bu görüşlerimi zirvede 
ve ikili görüşmede ifade ettim. 
Zirvede genel kanaattin de bu 
yönde olduğunu müşahade ettim. 
Ülkemiz güvenlik, savunma, göç, 
terör, sağlık ve tedarik zincirleri 
gibi temel sıkıntıların aşılmasında 
hayati öneme sahiptir. AB’nin 
karşılaştığı meydan okumaların 
üstesinden gelinmesinde Türkiye’nin 
yeri doldurulamaz. Bu hakikatin 
Avrupalı dostlarımız tarafından da 
kabul edilmeye başlandığını gördüm. 
Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin 
adil olmadığını, dahası bunun Avrupa 
Birliği’nin menfaatlerine de zarar 
verdiğinin altını çizdim.

“TAHIL KORİDORU VE 
ESİR TAKASI ÖNEMLİ 
BİR DİPLOMATİK 
BAŞARI”

Bu konuda artık daha vizyonel ve 
stratejik kararların alınması gerektiğine 
inanıyoruz. AB’nin bazı ülkelerin 
çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim 
olmadan, Türkiye’nin katılım perspektifi 
yönünde ilerletmesini bekliyoruz. 
Yaşanan gelişmeler Türkiye’nin birlik 
ve Avrupa için anahtar bir ülke 
olduğunu gösteriyor. Zirvede bu 
husus muhataplarımız tarafınca da 
teslim edilmiştir. Özellikle ülkemizin 
Rusya- Ukrayna savaşındaki arabulucu 
rolü takdirle karşılanıyor. Savaşın ilk 
gününde itibaren akan kanı durdurmak, 
ölümlerin ve yıkımların önüne geçmek 
için çok çaba sarf ettik. Adil bir barışın 
kaybedeninin olmayacağını her 
fırsatta muhataplarımızın dikkatine 
getirdik. Tüm zorluklarına rağmen tahıl 
koridorunun açılması ve eseri takasının 
sağlanmasını önemli bir diplomatik 

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme 
gerçekleştirdi. Masada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve 
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı. Erdoğan bu görüşmenin dışında Paşinyan ile ikili bir 
görüşme de gerçekleştirdi. İki ülke liderler seviyesinde en son 2009 yılında görüşmüştü.

Aliyev ve 
Paşinyan’la 

barış masası
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Her şey 
Avrupa’dan 
ibaret değil

başarı olarak nitelendiriyoruz. Şu ana kadar 
dünya pazarlarına 6 milyon tonun üzerinde tahıl 
ve gıda ürününün sevkiyatı gerçekleşti. Bu arada 
Rusya’nın gübresini de yine alıp Türkiye üzerinden 
ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde 
olacağız. Türkiye’nin her iki tarafla da konuşabilen 
iki ülkenin de güven duyduğu bir konumda 
olabilmesi giderek daha iyi anlaşılıyor. Bugünkü 
temaslarımızda pek çok Avrupalı lider Türkiye’nin 
hamlelerinden bahsetti. Sahada yaşanan kabul 
edilemez gelişmeler, işimizi zorlaştırsa da en kötü 
barışın bile savaştan daha iyi olduğu inancıyla 
gayretlerimizi sürdürüyoruz.

“TÜRKİYE’NİN HİÇBİR 
ÜLKENİN TOPRAĞINDA  
GÖZÜ YOKTUR”

Hal böyleyken bazı birlik üyesi ülkelerin Türkiye 
ile işbirliği ile iyi komşuluk yerine gerginlikleri 
tırmandırdığını görüyoruz. Burada şu hususun 
altını çizerek ifade etmek isterim; Türkiye’nin 
hiçbir ülkenin egemenliğinde, toprağında, 
hak ve hukukunda gözü yoktur. Biz sadece 
ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini 
korumanın mücadelesini veriyoruz. Kimseyle 
hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz. Doğu 
Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk 
çerçevesinde çözmek istediğimizi defaatle dile 
getirdik. AB’nin bu konuda birlik dayanışması 

altında, haksız ve hukuksuz gerilimlere destek 
olmak yerine muhatablarımızı ikili temelle diyaloğa 
davet etmesini bekliyorum. Kalıcı bir çözüm için 
Kıbrıs adasındaki gerçeklerin kabulü gerekiyor. Biz 
bu hakikatler ışığında adımlarımızı atmaya devam 
edeceğiz. Toplantılarımızı hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Türkiye olarak Avrupa ülkeleriyle 
ilişkilerimizi geliştirmek ve üyelik sürecimizi 
ilerletmek için diyaloğa hazır olduğumuzu 
belirtmek istiyorum.

“PAŞİNYAN İLE SAMİMİ  
BİR GÖRÜŞME YAPTIK”

Bildiğiniz gibi zaten özel temsilcilerimiz 
vasıtasıyla görüşmeler karşılıklı devam ediyor. Biz 
de kendisiyle görüşmemizi samimi bir havada 
gerçekleştirdik. Bu görüşmede bazı talepler söz 
konusu oldu. Bu talepleri özel temsilcilerimize ve 
bakanlarımıza ilettik. Görüşmeler gerçekleştikten 
sonra biz de gereken adımları atacağız.

ERDOĞAN: MİÇOTAKİS 
YEMEKTEKİ KONUŞMAMDAN 
RAHATSIZ OLMUŞ

Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. 
Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok 
rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden 
izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış 
izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine 
bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. 
Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken 
yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları 
yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. 
‘Hadi bir araya gelelim’ dediğimizde kıyıdaş 
ülkelerle birlikte. Buna yanaşmıyorlar. Ve araya da 
birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülke de bizden 
adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin 
almanız gerekiyor. ‘Yok’ dedi, ‘Ben izin almam’ 
dedi. ‘Benim zaten 2 ayım kaldı, görüşelim 

Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Erdoğan burada Macron’a dönerek “Seni de 
alalım Türk Birliği’ne. Her şey Avrupa’dan ibaret değil” dedi.
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bitirelim bu işi’ dedi. Sizin muhataplarınız belli. 
Bizim de Yunanistan’la görüşeceğimiz bir şey 
yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme 
fırsatı yakalarız.

“AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU  
AYRI BİR OLUŞUM”

Avrupa Siyasi Topluluğu, AB’nin bir alternatifi 
değil. Ayrı bir oluşum olarak ortaya çıktı. Şu anda 
Çekya’nın ilk toplantısını yapmış olduğu bir adım 
oldu. Konuyla ilgili olarak bu toplantılardan sonra 
Avrupa Siyasi Topluluğu’nun sonuç bildirgesini 
yayınlayacaklardır. Neler konuşulduğu bildiride 
ifade edilecektir.

ERDOĞAN’DAN ‘ESAD İLE 
GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ?’ 
SORUSUNA YANIT

Esad ile şu an için bir görüşmem mümkün 
değil. Vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin 
Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Alt 
kademe de zaten görüşmeler sürüyor. Bizim 
bütün arzumuz Suriye’deki terör gruplarının 
buradan arındırılması, bununla birlikte burada 
briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü 
hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri 
dönüşümle ilgili de 550 bin civarında Suriyeli 
kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna 
savaşı bölgede atılacak adımları etkiledi. 
Rusya’nın İran’ın bölgede etkinliği var. Diğer 
yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta 
ABD olmak üzere terör örgütüne silah, teçhizat 
yardımları yapılıyor. Vakti zamanı geldiğinde 
Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek 
Suriye’nin kuzeyini bunlardan arındırmak 
istiyoruz.

 “BİR GECE ANSIZIN 
GELEBİRİZ” MESAJI

Konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece 
Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize 
saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara cevabımız 
‘bir gece ansızın geliriz’ Bunu böyle bilmeleri 
anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza 
göre onlar da anlamıştır. İsveç’in yeni başbakanı bu 
toplantıda yok. Önceki dışişleri bakanı buradaydı. 
Önceki başbakan buradaydı. Onlarla ayaküstü bir 
görüşmemiz oldu. Bu görüşmede de kendilerine 
açıkça söyledik. İsveç’te bu terör örgütlerinin 
yürüyüşleri devam ettiği sürece, parlamento da 
bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakış 
açımız olumlu olmayacaktır. 

MACRON TÜRKİYE’YE  
NE ZAMAN GELECEK?
“Gel” dedik ama “Gelirken hanımla 
beraber gel” dedik. Kendisiyle de 
latife yaptık. “Hanımlar iyi anlaşıyor, 
biz pek anlaşamıyoruz.” dedim.

“FİNLANDİYA TERÖRÜN KOL G 
EZDİĞİ BİR YER DEĞİL”

Doğrusu hanımefendiyle kısa bir 
görüşme yaptık ama iyi geçti. 
Kendisine Finlandiya ile ilişkilerimizin 
İsveç’e göre daha farklı olduğunu 
söyledim. Çünkü Finlandiya terörün 
kol gezdiği bir yer değil, ama İsveç 
öyle. Finlandiya-İsveç noktasında 
NATO’nun bir karar vermesi gerekir. 
NATO bu kararı Finlandiya yönünde 
verirse biz de elimizden geleni 
yaparız.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy 
Şahkulu Sultan Dergahı’nda “Cemevleri Temel Atma 
ve Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Tören, Şahkulu Sultan 
Dergahı Dedesi Ali Doğan tarafından Gülbang Duası ile 

başladı. Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Sanatçıları 
tarafından 3 deyişin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Sinsi niyetlerle milli birliğimizi 
bozmak için içerde ve dışarda çalışan pek çok kesim olmuştur. 
Ama hamd olsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü 
yetmemiştir. Malazgirt Zaferi’nden beri bin yıldır ebedi yurdumuz 
olarak seçtiğimiz Anadolu’yu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet 
temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele veriyoruz. Vatanımızı 
tahribe yönelik her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken, 
kendi medeniyetimizin inşasını da aynı şekilde sürdürdük. Ebedi 
vatanımızın her köşesini, medreselerle, köprülerle, çarşılarla, ilmik 

MÜJDELERİ  
PEŞ PEŞE 
AÇIKLADI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal yapı 

kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve 
Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, 

belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin 
yönetimini yürütecektir. Cemevlerinin aydınlatma, 

içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım 
giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar 

çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan 
hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi Bektaşi 
önderlerinden talep edenlere, kadro verilecek” dedi.

 Cemevleri için yeni adımlar!
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ilmik dokuduk. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan 
Cumhuriyetimize gelen bir süreklilik içinde, 
istiklalimizi koruduk, istikbalimize sahip çıktık. Bu 
atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda 
kazandırdığımız asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, 
sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz 
vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin 
özünde milletimizin hayallerini, hayata geçirirken, 
tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi 
yatmaktadır” dedi.

 “ÜLKEMİZİ ADIM ADIM 2023 
TÜRKİYE’SİNE HAZIRLADIK”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Eğitimden 
sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımda enerjiye 
kazandırdığımız her bir yatırımla, ülkemizi adım 
adım 2023 Türkiye’sine hazırladık. Bugün de 
cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı 
haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. 
Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin 
tüm kesimleriyle, birliğini beraberliğini, kardeşliğini 
güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. 
Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin 
ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, 
ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla 
telafi ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALEVİ BEKTAŞİ TOPLUMU 
İÇİN KAPSAMLI BİR  
HAZIRLIK YAPTIK”

Erdoğan, “Ülkemizdeki Alevi Bektaşi 
toplumunun beklentilerini tespit ve çözüm yolları 
bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. 
Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 
yürütülen milli birlik ve beraberlik çalışması 
kapsamında bin 585 Cemevi ziyaret edilerek, 
muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz 
vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi 
sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar 
verildi, adımlar atıldı. Ayrıca daha köklü çözümler 
için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada 
bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” 
dedi.

“KURUMSAL BİR YAPI 
KURUYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Alevi Bektaşi 
vatandaşlarımızın ve onların bir araya geldiği 
mekanların tüm meselelerin devlet nezdinde 
takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı 
kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi 
bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve 
Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, 
belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin, 
tamamının yönetimini yürütecektir” dedi.

“TÜM SORUNLAR  
ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK”

Erdoğan, “Cemevi hizmetlerinden eğitim 
faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal 

yapı altında kamu güvencesi desteği ve 
denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin 
aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, 
onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar 
planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş 
olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İNANÇ ÖNDERLERİNDEN 
TALEP EDENLERE KADRO 
VERİLEBİLECEK”

Erdoğan, “Cemevlerinde erkan hizmetlerini 
yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç 
önderlerinden talep edenlere de kurumsal yapı 
bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin 
demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden 
biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, 
milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Ülkemizdeki 

85 milyon insanımızın her bir ferdi, devletimizin 
birinci sınıf vatandaşıdır. Her bir insanımızın inanç 
ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm 
temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği 
bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık. 
Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi 
tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle 
ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin 
vesilesi olarak görüyoruz. Bu duygularla sizlerle 
paylaştığımız müjdelerle, açılışını yaptığımız ve 
temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi 
Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Elazığ, 
Ankara, Erzurum ve Erzincan’da Cemevi açılışı 
yapılırken, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, 
Kayseri, Aydın ve Kırklareli’nde de Cemevi temeli 
atıldı.

ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ’Nİ GEZDİ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan 
Dergahı ve Cemevi’ni gezdi. Beraberindeki heyetle Şahkulu Sultan Türbesi’nde dua eden 
Erdoğan, dua sonrası Yemek organizasyonuna katıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yenilen 
yemek sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın, kendisini görünce şiir okumaya başlayan bir kadınla bir süre sohbet etti.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplu açılış töreninde 
vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam 
gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden 

oy yok sana altılı masa. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.
Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir 

olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza 
dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel 
yoktur.

“6’LI MASA BUNDAN ANLAMAZ”
Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 

250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı 
masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.
Balıkesir’imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize 

kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında 
yatırım yaptık. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir’de 11 bin 814 
konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin 
başvuru yapıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir’den geçiyor.

YILBAŞINDA REFAH 
KAYIPLARINI TELAFİ 
EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, “İnsanlarımızın refah 

düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz 
biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de 

biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin 
hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat 

pahalılığı hususunda da gözümüzü 
gerçeklere kapatmadık” dedi. 

Erdoğan ayrıca, faiz mesajı vererek ‘Bu 
kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, 

faiz her geçen gün, her geçen hafta, 
her geçen ay inmeye devam edecektir. 

Kimse bize bu konuda akıl  
vermesin’ dedi.
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Balıkesir’de 2 tane havalimanımız var. 

Kocaseyit Havalimanı’na 3 milyon, Balıkesir 
Havalimanı’na ise 1 milyon yolcu kapasiteli 
terminal binası yaptık. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler 
aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben net rakamlar 
veriyorum. Her zaman bir lafım var. Ne diyorum, 
kale içeriden fethedilir. AK Kadınlar bu yolda 
dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez. Ne 
kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen 
eser ve hizmetlerimiz var. İnşallah şimdi bir 
başlık atıyorum. Türkiye Yüzyılı’na giden yolu da 
aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı 
Türkiye Yüzyılı.Türkiye Yüzyılı için mücadele 
edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir’in tercihi ne 
olursa olsun başımızın üzerindedir.

“KÜRESEL EKONOMİLERİN 
AKTÖRLERİ BİZİM 
UYGULADIĞIMIZ EKONOMİ 
PROGRAMINI TAVSİYE EDEN 
AÇIKLAMALAR YAPMAYA 
BAŞLADI

Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir 
hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle 
geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz 
sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer 
rol oynuyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı 
içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. 
Küresel ekonomilerin aktörleri bizim uyguladığımız 
ekonomi programını tavsiye eden açıklamalar 
yapmaya başladı.

En başından beri ne yapmayı, neyi 
hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik 
sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış 
bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece 
doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş 

ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden 
sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi 
büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla 
uyguluyoruz.

 “DOĞAL GAZLA BERABER 
TÜRKİYE’NİN NEREYE 
VARACAĞINI ANLAYIN”

Şurada Karadeniz’de ah ah, sondaj gemilerimiz 

var mı? Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe 
iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede 
sondaj gemisi, şimdi var. 2 tane de sismik araştırma 
gemimiz var. Bunlarla beraber şimdi doğal gazımızı 
da çıkardığımız andan itibaren Türkiye’nin nereye 
varacağını anlayın.

Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların 
çözümü haline gelen reformları açıklıyoruz. En 
büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından 
itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun, 
insanlarımızın günlük hayatında yol açtığı 
sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın 
sorunudur. Avrupa ve ABD’de yaşayan yakınlarınıza 
telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. 
Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

“YAYGARACI VE 
FIRSATÇILARA MEYDANI 
BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ

İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan 
kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri 
de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir 
meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı 
hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık. 
Erdemden yoksun belli kesimler tamamen 
milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle 
ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de 
puslu havayı fırsat bilerek devleti ve milleti soyma 
peşine düşüyor. Yaygaracı ve fırsatçılara meydanı 
bırakmadık, bırakmayız.

Vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. 
Gabar’da Cudi’de Tendürek’te Bestler Deresi’nde 
artık inler tamamen boşaltıldı. Askerimiz, polisimiz 
hep birlikte verdikleri mücadeleyle terör örgütlerini 
çökerttik. Yaylalarda vatandaşım pikniklerini 
yapabiliyor. Şimdi Güney Doğu ve Doğu’da 
vatandaşım gece 12’lere kadar sokakta.

Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. 
Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke 
ve milletin hukukunu savunduk..

FAİZ MESAJI:
Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, 
faiz her geçen gün, her geçen hafta, 
her geçen ay inmeye devam edecektir. 
Kimse bize bu konuda akıl vermesin. 
Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele 
ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat 
seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz

“REFAH KAYIPLARINI TELAFİ EDECEK ADIMLAR ATACAĞIZ
Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlere 
bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşası için çalışıyoruz. Üniversitesi olmayan 
ilimiz var mı? Yok. Bu ne demek biliyor 
musunuz? Bizim gencimiz Iğdır’dan 
çıkıp İstanbul’a gitmesin. Profesörlerimiz 
doçentlerimiz Iğdır’a Ağrı’ya Muş’a gitsin, 
yavrularımızı oralarda yetiştirsinler. Oralarda 
birinci olarak mezun olan yavrularımız var. 
Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 
208 üniversiteye.
Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin 
yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde 
neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira 
oldu ve doktora öğrencilerininki asgari 
ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu 
kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek 
refah kayıplarını telafi edecek adımlar 
atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu 

ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden 
biri kamu mali dengesindeki bozulmalara 
izin vermeyişimiz olmuştur.
Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak 
noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli 
Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani 
diyorlardı ya 1 yılda yaparız, Bay Kemal 
hiçbir şey yapamazsın. Sen SSK’yı duman 
ettin, mahvettin. Savaş Ay’ın programında 
hastanelerde rehine alınan hastalarımız 
vardı. Kimdi SSK’nın başında, Bay Kemal. 
Bundan bir şey olmaz. Biz bu ülkeyi 15 
seçimdir seçim kazanamayan Bay Kemal’e 
inanmadığı için yol açmıyor.
Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. 
Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. Onlar bunlar. 
Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. 
Cumhur İttifakı olarak 2023’ten itibaren de 
yeni bir döneme gireceğiz, buna var mıyız?
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TÜRKİYE YÜZYILI’NIN 
İNŞAASINDA EN ÇOK SİZ 
GENÇLERE GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Sinan 
Erdem Spor Salonu’nda 
düzenlenen TÜGVA 5. 
Olağan Genel Kurulu ve 
6. Gençlik Buluşması 
programında önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Türkiye Yüzyılı’nın 
inşaasında en çok gençlere 
güvendiğini belirten 
Erdoğan, “Benim karşımda 
şu anda muhafazakar 
devrimciler var. İyi ki sizler 
gibi yol arkadaşlarına 
sahibiz” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kuruluşundan bugüne kadar 
vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen 

tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün 
TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 
41 yurt ile, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en 
büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın 
burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür 
sanat faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarında 
verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum. HZ. 
Mevlana sorar; kişinin değeri nedir? Sonra kendisi 

cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata 
kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için 
değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hz. Adem’den 
bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında 
şekillenmiş tüm birikimdir.

Aradığımız şey milletimizin Malazgirt’ten 
bugüne coğrafyamıza ilmik ilmik okuduğu 
tüm değerlerimizdir. Artık gerisini sen kıyas 
et. Bu söze uygun şekilde günlerce konuşsak, 
bitiremeyeceğimiz asıl meramımı sizlere 
aktarabildiğime inanıyorum.

 Türkiye istikbali uğruna cephelerde feda 

etmişti. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu 
ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Siyasi 
parti tabelasına gizlenmiş, bölücü örgütün ele 
başlarına, sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun 
için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız 
adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik. 
İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin 
odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle 
birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.

Gençler ben size inanıyorum. Size 
güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz 
vizyonumuzu genişletiyor. İyi ki sizler gibi yol 
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arkadaşlarına sahibiz. Gençler şunu unutmayın; 
biz varız bir de karşımızda düşmanlar var. 
Varsa eğer birileri, oldukları gibi görecekleri 
de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik 
olarak kendi iradesini ortaya koyan Türkiye 
fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla 
karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız 
her hadise karşımızdakilerin yüzlerini ortaya 
koymaya başladı. Özgürlük diyenlerin 
maskeleri inince faşist suratları belirdi. Hak 
hukuk diyenlerin maskeleri inince altında zalim 
suratları patladı.

 Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar 
gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların 
evlatlarıysak, barbar, zalim, bencil olamayız. 
Biz kurtuluşu Allah’ın ipine sarılmakta görenler 
olarak, asırlardır içimize yerleştirilen truva 
atlarının oyunlarına gelemeyiz. Ecdadımız 
bu şekilde, 3 kıta, 7 iklimde, barışın adaletin, 
huzurun bayrağını dalgalandırmıştır.

“BİZİM TERÖR  
ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK 
EVLADIMIZ YOK”

Maziden atiye kurduğumuz köprünün, her 
bir rengi değeri bizim için değerlidir. Bu ülkenin 
85 milyon insanının he biri 1. sınıf vatandaşıdır. 
Bizim ne terör örgütlerine, ne de diğer ülkelere 
kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin 
Börü’nün katilinin nerede olduğunu biliyoruz. Bay 
Kemal’i de yandaşlarını da biliyoruz bunlara asla 
prim vermeyeceğiz. Kardeşlerim, nasıl hep birlikte 
Türkiye isek, nasıl hep birlikte tüm mazlumların 
ve mağdurların umuduysak, Anadolu kıtası 
büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya var 
mıyız?

 Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl eser ve 
hizmetlere kavuşturduysak, Türkiye’nin inşasını da 
sizlerle oluşturacağız. Sultan Ahmet’in dili olsa da 
konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın 
önünden Ayasofya’nın açılacağı günü konuştuk. 
Ama rabbim Ayasofya’nın açılışını bize nasip etti.

 Bu özgüven içinde her türlü imkanı sağladık. 
Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye her 
alanda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı 
kurduk. Her konuda insanlarımızın özgürlük 
alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN 
İNŞAASINDA EN ÇOK SİZ 
GENÇLERE GÜVENİYORUZ”

 Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü 
başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Türkiye 
Yüzyılı’nın inşaasında en çok siz gençlere 
güveniyoruz. Gençlerimizde bunların 
hepsini aşacak enerjiyi görüyoruz. Dünyanın 
yuvarlak olduğunu söyleyen Galileo zindana 
atılmıştı ama hedefinden vazgeçmemişti. 
Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor 
yapamayacağı söylenen Messi, mücadele 
ederek dünyanın en büyük sporcusu 

olmuştu... Fatih gemilerini karadan yürüterek 
İstanbul’u fethetmiştir. Dünyaya ve insanlığa 
büyük hizmetleri olan bu isimlerin hiçbiri de 
kendilerine dayatılan başaramazsın telkinine 
kulak vermeyip hedeflerine ulaşmıştır. Sizler 
den rica şu; hayallerinizden vazgeçmemenizi 
istiyorum.

Gençlerimizin bu dinamizmlerini sapkın 
adımları öne çıkartmak isteyenlerin hangi 
hesaplar peşinde koştuğunu gayet iyi biliyoruz. 
Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin 
heyecanı bizi de sarıyor. Ve önümüzdeki yıl 
sonuna kadar inşallah İstanbul, Ankara, İzmir’de 
de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız.
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Bu hafta İstanbullu gençler iki ayrı 
programda Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile buluştu.
İstanbul’un 39 ilçesinden yüzlerce genç, 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla start verilen Tam Bana Göre Gençlik 
Festivali’ne katıldı. 2023 yılında ilk kez oy 
kullanacak birçok genç, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Gençler ayrıca 
E-Spordan Etnospor’a birbirinden farklı aktivitelerle 
eğlence vakit de geçirdi. 

İSTANBULLU GENÇLER METRO 
AÇILIŞINDA 

39 ilçeden yüzlerce genç, her daim eser ve 
hizmet üreten lideriyle birlikte… 

AK Gençler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Pendik-Sabiha 
Gökçen Havalimanı metro hattı açılış programına 
katıldı. Gençler hem bu tarihi ana şahitlik etti hem 
de Cumhurbaşkanımz Recep Tayyip Erdoğan ile bir 
araya geldi.

AK GENÇLER LİDERİYLE BULUŞTU
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GENÇLER” İLK OYUM 
ERDOĞAN’A DEDİ
Genel Başkan Yardımcımız 
Ömer Çelik, ilk defa oy 
kullanacak gençlerle, 
Başakşehir’de düzenlenen 
‘İlk Oyum Erdoğan’a, 
İlk Oyum AK Parti’ye’ 
programında bir araya geldi. 

Başakşehir Millet Kırahathanesi’nde 
düzenlenen yeni seçmen 
programına, 2023 yılında ilk defa 
oy kullanacak gençler yoğun ilgi 

gösterdi.
Programa Genel Başkan Yardımcımız 

Ömer Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek ve Başakşehir 
gençliği katıldı.

Çelik, “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK 
Parti’ye programının AK Parti siyasi hayatının 
en önemli projelerinden biri olduğunu ifade 
etti.

“AK PARTİ’NİN EN GENCİ RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN”

Gençler tarafından yoğun katılımın olduğu 
programda Çelik, “Önemli olan gençliğin 
sahip olduğu duruştur. O da zorlukları 
gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü 
zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında 
AK Parti’nin en genci Recep Tayyip 
Erdoğan’dır.” ifadelerini kullandı. 

Program alanına geliş anında gençler 
tarafından meşale ve coşkuyla karşılanan 
Çelik ve Çekerek, alandaki Mısır arabasından 
gençlere patlamış mısır ikramında bulundu. 

2 bini aşkın gencin katıldığı program, soru 
cevap oturumuyla sonlandı. 
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İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 
İstanbul Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi ve Medeniyet 
Üniversitesi’ni ziyaret ederek 
rektör hocalarımız ve genç 
kardeşlerimizle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Cem Çekerek, 
üniversite ziyaretlerine tüm hızıyla 
devam ediyor.

Başkanımız Çekerek’in bu haftaki 
durağı İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

ve Medeniyet Üniversitesi oldu. Çekerek’e bu kez 
MKYK Üyelerimiz Muhammed Talha Bektaş ve 
Fatih Ulutaş eşlik etti.

Başkanımız Çekerek ve MKYK Üyelerimiz, 
Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak’a gençlik tahayyülümüzü anlattı.

Başkanımız Çekerek, MKYK Üyelerimizle 
birlikte Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik’i de ziyaret etti. Ardından ‘Kampüse 
Hoş Geldin’ standımızda genç arkadaşlarımızla 
buluştu. Başkanımız Çekerek üniversiteli 
gençlere “Eğitiminiz boyunca neye ihtiyacınız 
varsa AK Gençlik yanınızda” dedi. Çekerek, 
MKYK Üyelerimizle birlikte Marmara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’u da ziyaret ederek 
genç kardeşlerimizin eğitim hayatına yönelik 
uyguladığımız projelerimizi anlattı.

ÇAY BİZDEN  
SOHBET SİZDEN

ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Esenyurt Gençlik Kollarımız, Çay Bizden Sohbet Sizden 
programı düzenledi. Programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu 
Muhammed Said Hatipoğlu konuk oldu.

Esenyurtlu gençler, Çay Bizden Sohbet Sizden Programında 
Said Hatipoğlu ile bir araya geldi.

‘Gençlik varsa heyecan var’ anlayışıyla düzenlenen programda gençler 
keyifli bir akşam geçirdi.

Sohbet esnasında programa katılarak sürpriz yapan İlçe Başkanımız 
Harun Özer’i gören gençlerimiz 2023 ve 2024 seçimlerinde sandıkları 
patlatacaklarının sözünü verdi.



 www.akpartiistanbul.com                 

 
AK GENÇLİK 45

CAN DOSTLARIMIZ 
YALNIZ DEĞİL
4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü dolayısıyla 
İstanbul’un AK Gençleri 
can dostlarımızla bir gün 
geçirdi. Gençler, sokak 
hayvanlarına barınak 
yaptı, onları kendi 
elleriyle besledi.

AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları İnsan Hakları 
Komisyonumuz, AK Parti 
Sultangazi Gençlik Kolları 

Çevre Şehir ve Kültür Birimimiz ile birlikte 
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde 
Sultangazi deki kent ormanında kalan 
hayvanlara ziyarette bulunup onları 
beslediler.

Ümraniye Gençlik Kollarımız da 4 
Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla sokaktaki minik dostlarımızı 
soğuk havalardan korumak için geri 
dönüşüm malzemelerinden kulübeler 
yaptı. İlçe Gençlik Kolları Başkanımız 
Tayyip Aysel’in katılımıyla teşkilatımız, 
minik dostlarımızın sıcacık yuvalarını 
ilçemizde bulunan camilerimizin 
avlularına ve meydanlara bıraktı.

Ayrıca teşkilatımızın yeni projesi 
‘Askıda Mama’ da Ümraniyeli 
vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. 
Kedi ve köpek mamalarını paketleyerek 
Alemdağ caddesindeki ağaçlara asan 
gençler, içlerine de minik dostlarımızla 
alakalı önemli bilgilerin olduğu 
notlar bıraktı. Bu çalışma sayesinde 
vatandaşlarımız hem sokaktaki kedi ve 
köpeklerimizi besledi hem de notlarla 
minik dostlarımız hakkında önemli bilgiler 
edinmiş oldu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 
Gününde Beykoz’da da gençler sokak 
hayvanları için mahallelerin uygun 
noktalarına mamalar yerleştirdi. Böylece 
dileyen vatandaşımız mamaları alıp sokak 
hayvanlarına verebiliyor.
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AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız, Kariyer 
Buluşmaları’nın ilkini medya sektöründe 

gerçekleştirdi. Alanında uzman isimler, sektör 
hakkında bilgi verdi, tecrübelerini  

gençlerle paylaştı.

AR-GE ve Eğitim birimimizin düzenlediği Kariyer Buluşmaları 
kapsamında gençler Albayrak Medya Grubun’nu ziyaret etti.

Televizyon stüdyoları, seslendirme stüdyolarını ve çalışma 
ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Gençler; gazetecilik, 

televizyonculuk, dijital medya ve birçok farklı alanla ilgili oşin uzmanlarından 
bilgi aldı. Gençlerin hayalindeki mesleğe yön verecek “Kariyer Buluşmaları” 
aylık periyodlarla farklı sektörlerde gerçekleştirilmeye devam edecek.

Başakşehir, Kartal, Sultanbeyli ve Sultangazi Gençlik Kollarımız Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan 
Mevlit Kandili’ni ibadetle geçirdi. 

AK gençler, Mevlid Kandili’ni idrak etti. İbadet ve bol dua ile geçen mübarek 
gecede Başakşehir Kartal Gençlik Kollarımız, cami cemaati ve ilçe halkıyla tebrikleşti, 
ardından teşkilatımız vatandaşlarımıza lokum ikramında bulundu.

Sultanbeyli ve Sultangazi Gençlik Kollarımız da ibadet ettikten sonra cemaatinin ve 
vatandaşlarımızın kandilini kutlayarak kandil simidi ikramında bulundu.

KARİYER 
YOLCULUĞUNUZDA 
YANINIZDAYIZ

MEVLİD KANDİLİNİ İDRAK ETTİK
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İstanbul Gençlik Kolları 
Teşkilatımız, İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek’in öncülüğünde bu 
hafta 7 ilçedeki 110 mahallede 
gençlerle bir araya geldi.

AK Gençliğin kalbi mahallelerimizde 
atıyor…

İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek,  İl Başkan 

Yardımcılarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
bu hafta Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, 
Tuzla, Maltepe, Pendik ve Sancaktepe’de 
toplamda 110 mahallenin genciyle buluştu.

Başkanımız Çekerek, tüm ilçelerimizde 
gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalarımız 
kapsamında ilk defa oy kullanacak genç 
kardeşlerimiz ve mahalle teşkilatımızla bir araya 
geliyor. Başkanımız Çekerek, ilçe teşkilatlarımızın 

çalışmalarını yakından takip ediyor, gençlerin 
talep ve önerilerini dinliyor.

Gayretli çalışmalarıyla 2023 zaferine yürüyen 
teşkilatımız ulaşılmadık genç bırakmıyor. 
Başkanımız Çekerek ve Gençlik Kolları 
Teşkilatımız, genç kardeşlerimize çalışmalarımızı 
da anlatıyor. 

Bu haftaki programımız, yoğun katılım 
gösteren genç kardeşlerimizin samimiyet ve 
heyecanıyla tamamlandı.

‘MAHALLEM BENİM’
BULUŞMALARI
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, her ilçede  
ilk defa oy kullanacak genç kızlarla buluşmaya devam ediyor. 

2023 yılında ilk defa oy kullanacak genç kızlarımızla bu hafta Bayrampaşa ilçemizde Sevgi 
Cafe’de buluştu. Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülay Sezer’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlikte siyaset üzerine bilgiler aktaran İl Kadın Kolları Başkanımız bunun yanı 
sıra genç kızlarımızla gözleme kurabiye ve soguk kahve hazırlayarak sohbet etti.

BAŞKANIMIZ İLHAN  
GENÇ KIZLARLA BULUŞTU

İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler başkanlığımızın koordinesinde Memleket Komisyon 
başkanlarımızla bir araya geldik. İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, Birim 
Başkanımız Yeşil Aytulum Turgut ve komisyon üyelerimizin katılımıyla tüm komisyon 

başkanları bir araya geldi. Genel faaliyetlerimizin değerlendirildiği toplantıda hemşehrilerimiz ile gönül 
köprüleri kurma yolundaki çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

MEMLEKET KOMİSYONU 
BAŞKANLARIMIZLA BULUŞTUK
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Onlar Allah’ın “sessiz kullarım” dediği 
yaşadığımız dünyayı paylaştığımız, 
sevgiye muhtaç canlılar. 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma günü sebebiyle 
39 ilçemizde çeşitli çalışmalar ve 
ziyaretler gerçekleştirildi.

Esenler ve Güngören İlçe Başkanlarımız İlçe 
Belediyelerimizdeki Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Veteriner İşleri Müdürlüklerini ziyaret ederek 
istişarelerde bulundular.

Beykoz ilçemizde Kır Çiçekleri ve Kardelen Anaokulu’nda 
eğitim alan miniklerimizi ziyaret ederek Çocuklarımıza 
sokaklarda ve evlerindeki minik dostlarımızı beslemeleri için 
mamalar teslim ettiler.

Eyüpsultan, Tuzla, Kağıthane ve Avcılar İlçelerimizde 
kıymetli dostlarımız için mahallelerimizde bir kap mama, bir 
kap su koydular.

Sultangazi ilçemizde ise minik hayvan dostlarımız kuşlar 
için küçük yemlikler hazırlayarak ilçemizde bulunan ağaçlara 
asma işlemlerini gerçekleştirdiler.

HER CANLININ İHTİYACI 
OLAN ŞEY SEVGİDİR

KANDİLİMİZ MÜBAREK, ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN 
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı 
bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu 
kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık 
ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve 

cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce 
ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. İlçelerimizde yapılan 
etkinlikler kapsamında Tuzla Mimar Sinan Merkez Camii’nde, Şişli Çifte cevizler 
Camiinde, Kağıthane Yusuf Ömürlü Camiinde, günün anlam ve önemine binaen 
Mahalle sakinlerimizle Şehitlerimiz için okutulan Mevlid Programına katılım 
sağladılar. 

Avcılar ilçemizde vatandaşlarımıza hayır lokması dağıtımı yapıldı. Sultangazi 
ilçemizde AK Nokta’da Gül kokulu Peygamberimizin doğumu olan Mevlit 
kandili güllü lokumlar ile kutlandı. Kadınlarımız Beyoğlu ilçemizde Mevlid 
Kandili dolayısıyla düzenlenen Leyle-i Mevlid programımızda bir araya geldiler. 
Küçükçekmece ilçemizde de düzenlenen mevlid programına kadınlarımız katılım 
sağladılar.
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İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan, ziyaretine 
gelen konuklarını makamında 
ağırladı.

Bu hafta ziyaretine gelen TÜGVA 
İstanbul İl Temsilcilisi Dr. Emrullah 
Şahlan ve yönetim kurulu üyelerini 
İl Başkanlığımız da ağırlayarak 

istişarelerde bulundu. 

Başkanımız İlhan, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli 
Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Çifçi ve Mütevelli Heyet Başkanı Süleyman Yücel’i; 
Uluslararası Hepimiz Meryem’iz Platformu Başkanı 
Ayşegül Bayıcı’yı ve önceki dönem Yönetim 
Kurulu Üyemiz Zübeyde Yazıcı’yı İl Başkanlığımız 
misafir etti.  İl Kadın Kolları Başkanımız Rabia 
İlhan, ziyaretçileriyle Türkiye siyaseti, gençler 
ve kadınlar üzerindeki çalışmalarımızı anlatarak 
çeşitli konularda istişareler gerçekleştirdi. Nazik 
ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini iletti. 

Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası münasebetiyle ilçe kadın 
kollarımız İstanbul’umuzun çeşitli 
semtlerindeki camilere ziyaretler 

düzenledi. Bu vesileyle Güngören, Esenler, 
Sarıyer, Tuzla, Şişli ve Beykoz ilçelerimizde 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve teşkilat 
mensuplarımızla birlikte müftülüklerimize 
ve camilere ziyaretler yapıldı. Din 
görevlilerimizle hasbihal edildi.

İL KADIN KOLLARI  
BAŞKANIMIZA ZİYARETLER

CAMİLER HAFTASI
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Gülen yüzleri, sevinçle 
parlayan gözleri, her zaman 
sevgiye açık tertemiz 
yürekleri ile çocuklar, 

toplumların ortak umudu, aydınlık 
yarınların güvencesi, barışın, sevginin 
ve kardeşliğin temsilcileridir. Dünya 
Çocuk Günü dolayısıyla İl Kadın Kolları 
Sosyal Politikalar Birim Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen organizasyonda 
İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Rabia 
İlhan’ın katılımıyla çocuklarımızla birlikte 
“Tay” filminiz izledik. 39 ilçemizden 
çocuklarımız etkinliğine katıldılar.

Ayrıca Sarıyer, Küçükçekmece, 
Bağcılar, Bahçelievler ve Avcılar 
İlçelerimiz de Dünya Çocuk Günü’nü 
etkinlik düzenleyerek kutladılar ve 
çocuklarımıza küçük hediyeler verdiler.

Bakırköy İlçe Kadın Kollarımız ise 
çocuklar için Yeşilköy Röne parkta 
doyasıya eğlenecekleri, yarışacakları, 
pamuk şeker, macun, patlamış mısır 
yiyip meyve suyu içecekleri bir festival 
düzenledi. Onlar coştukça bizler 
de onların neşesinden, azminden 
geleceğe umut bağladık. Çuval yarışı, 
yüz boyama, kaşıkla nesne taşıma, 
ip atlama, halat çekme yarışmaları 
yapıldı, tüm çocuklarımız neşeli bir gün 
geçirdiler. 

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNÜ KUTLADIK
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Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, 
kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan, şüphesiz bizim en değerli varlıklarımızdır. 
Kültürümüzü, sosyal ve aile değerlerimizi, geçmişin 

tanığı geleceğin rehberi kıymetli çınarlarımızı 1 Ekim Dünya 
Yaşlılar Haftası vesilesi ziyaret ettik.

Bu kapsamda Sarıyer, Küçükçekmece, Sancaktepe, 
Büyükçekmece, Üsküdar, Esenler, Kartal, Tuzla, Avcılar 
ilçelerimizde ev ziyaretleri ve huzurevi ziyaretleri 
gerçekleştirerek yaşlılarımızın hayır dualarını aldık. İlçelerimizde 
Dünya Yaşlılar Günü’ne özel ziyaretler gerçekleştirdik.

YAŞLILARIMIZI 
UNUTMADIK



 www.akpartiistanbul.com                 

 
AK KADIN 53

Tevazu, samimiyet ve gayretle 
2023 hedeflerine ulaşacak; 
2023, 2024 seçimlerinde 
zafere ulaşacak ve inşallah 
Türkiye’mizi muasır 
medeniyetler seviyesine 
çıkaracağız.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın 
öncülüğünde Yüz Yüze 100 
Gün programı kapsamında, 
Milletvekillerimiz Bakanlarımız 

MKYK Üyelerimiz, İl ve İlçe Yönetimlerimiz, 

İlçe Belediye Başkanlarımız ve tüm 
teşkilatımızla birlikte sahadaydık. Her gün 
başka bir ilçemizde teşkilat mensuplarımızla 
saha çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu hafta çalışmalarımız Adalar 
ve Kadıköy ilçelerimizde gerçekleşti. 
Kadın Kolları teşkilat mensuplarımız, 
Milletvekillerimiz ve Belediye 
Başkanlarımızla birlikte; hastaneler, iş 
yerleri, evler, şehit aileleri, hastalar, engelliler, 
marketler, muhtarlıklar, sağlık ocaklarını 
ziyaret etti. İrtibat Bürolarımızın açılışları 
yapıldı. Yoldan geçen vatandaşlarımızla 
selamlaşarak diyalog kuruldu. Tek tek 
dinlenen vatandaşlarımızın istekleri ve 
önerileri not alındı.

YÜZYÜZE YÜZE GÖNÜL GÖNÜLE




