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AK PARTİ İSTANBUL İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Malatya’da Toplu 

Açılış Töreni’nde açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, başörtüsü için 
referandum çağrısında 

bulunarak “Parlamentoda bu iş 
çözülmüyorsa millete götürelim, 

kararı millet versin.“ dedi.

KARARI 
MİLLET 
VERSİN

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı



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

YAZIKLAR OLSUN
TTB Başkanı ordumuzun kimyasal 
silah kullandığı yolunda iddialarda 
bulundu.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, aynı 
iddianın üzerine şevkle atladı ve benzer 
şeyler söyledi.

Yazıklar olsun!
Son dönemde güvenlik güçlerimizin 

önemli ve başarılı operasyonlarıyla ağır 
kayıplar vererek artık nefes alamaz duruma 
gelen PKK terör örgütünün canhıraş şekilde 
sarıldığı bir yalana, balıklama atlayanların 
amacı belli:

Türkiye’yi uluslararası toplum nezdinde 
mahkûm ettirmek, yaptırımlarla boğmaya 
çalışmak, mümkünse çok uluslu bir işgale 
zemin hazırlamak.

İşin asıl vahim yanı, böyle bir iddianın, 
Türkiye’nin küresel alanda gittikçe 
daha büyük, etkili ve saygın bir konuma 
ulaşmasından rahatsız olan ve Türkiye’yi 
eleştirmek için mumla bahane arayan 
ve bulamayan yeminli Türkiye karşıtı dış 
çevrelerden değil de “içeriden” gelmesiydi.

Ordumuza yapılan ilk iftira bu değil 
kuşkusuz.

Daha önce de MİT tırları olayından tutun 
da Türkiye’nin Azerbaycan’a savaşmak için 
terörist gönderdiğini söylemeye kadar birçok 
yalana tanık olmuştuk.

Bu son alçak iddia, kuşkusuz, muhalefet 
etmek adına içine yuvarlanılan çukurun daha 
da derinleştiğini gösteren bir aşamaya sahip!

Elbette bu alçak iftiranın sahipleri hukuk 
önünde hesaplarını vereceklerdir.

Bu alçak iftirayı birkaç oy uğruna veya 
yuvarlak masanın dengeleri adına pasiflikle 
geçiştirenler de, sergiledikleri halin siyasi 
hesabını millete ödeyeceklerdir.

AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri 
demokrasilerde muhalefetin yerini ve değerini 
hep önemsedik ve dile getirdik.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

da daha geçen haftaki grup konuşmasında 
bunun altını bir kere daha çizdi.

Ancak ne yazık ki, gözünü hırs ve nefret 
bürümüş CHP ve müttefikleri AK Parti’ye 
muhalefet etmeyi Türkiye’ye muhalefet 
etmekten ibaret sanmaya…

“Hükümeti düşürelim de Türkiye de düşse 
dert değil” anlayışını her geçen gün seviyesi 
düşen, insaf, ahlak ve edepten yoksun bir 
zeminde sürdürmeyi siyaset bilmeye devam 
ediyorlar. 

Öyle ki, işi artık birlik, bağımsızlık ve 
güvenliğimizin teminatı ordumuza en ağır 
ithamları yöneltmeye kadar vardırmış 
görünüyorlar.

Dahası, siyasi ihtiraslar uğruna kendi 
ülkesini gözden çıkarmayı göze alacak kadar 
öz saygısını yitirenlerin, yaranmak istedikleri 
dış çevrelerce bile kaale alınmayacağını, 
belli bir süre “elverişli” bulunup kullanılsa 

da son tahlilde “güvenilir ve makbul” 
görünmeyeceğini göremiyorlar. 

Ve bu hallerine bakmadan Türkiye’yi 
yönetmeye talip olduklarını söylüyorlar.

Terörün ve teröristlerin iftiralarına sözcülük 
yaparak mı yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Ordusunu dünya kamuoyu nezdinde 
iftiralarla mahkum ettirmeye çalışarak mı 
yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Türkiye teröre destek veren ülkelere tavır 
koyduğunda “Artık İsveç’ten Finlandiya’dan 
ülkemize turist mi gelir” diyerek mi 
yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Yuvarlak masanızın sonuç bildirilerini bile 
yabancı elçilerin onayına göndererek, ortak 
aday konusunda gözünüzü milletinize değil 
de sürekli dış mahfillerin jest ve mimiklerine 
sunarak mı yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Türkiye’nin savunma sanayiinde destanlar 
yazmasından yabancılardan önce siz 
rahatsızlık duyarak, Türkiye’nin dünyanın 
gıpta ettiği havaalanlarına, yollarına, 
köprülerine, hastanelerine, yerli otomobiline, 
bilimsel başarılarına sabah akşam söverek mi 
yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Türkiye’nin terörle mücadelesini “Ne işimiz 
var başka yerlerde? Tezkereye evet demek 
hainliktir” türü laflarla akamete uğratmaya 
çalışarak mı yöneteceksiniz Türkiye’yi?

Türkiye’nin tahıl krizinden sonra enerji 
krizini de “merkez ülke” konumuyla çözmeye 
çalışmasına karşı çıkaracak mı yöneteceksiniz 
Türkiye’yi?

Cumhurbaşkanımızın her şeyi özetleyen 
deyimiyle;

Türkiye için “güvenlik sorunu” haline 
gelerek mi yöneteceksiniz Türkiye’yi? 

Yapmayın.
Siyaset; iktidarıyla muhalefetiyle, siyasi 

düşüncesi ne olursa olsun “Türkiye” ortak 
paydasında buluşanların işidir.

Önce “siyasetçi” olun.
Sonra “muhalefet” edersiniz! 

     AK Partiye muhalefeti 
Türkiye’ye muhalefete 

çevirenler, şimdi de ordumuza 
“kimyasal silah” iftirasında 

bulundular. Elbette bu alçak 
iftiranın sahipleri hukuk önünde 

hesaplarını vereceklerdir. 
Bu alçak iftirayı birkaç oy 

uğruna veya yuvarlak masanın 
dengeleri adına pasiflikle 

geçiştirenler de, sergiledikleri 
halin siyasi hesabını millete 

ödeyeceklerdir.

BAŞKAN’DAN 02

 www.akpartiistanbul.com                   twitter.com/osmannurika                     facebook.com/osmannurika                     instagram.com/osmannurika   



İSTANBUL’UN 
YÜZLERİ

İstanbul’un yüzleri 
programımız kapsamında 
İstanbul Milletvekilimiz 
Ahmet Hamdi Çamlının 

katılımıyla Oyuncu Ulvi Alaca 
kaptan’ı ziyaret ettik.

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Ümraniye İlçe Teşkilatı İstişare ve 
Eğitim Kampı’na katıldı.

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Ümraniye 
İlçe Teşkilatımızla buluştu. Teşkilatımızın istişare ve 
eğitim kampı programına katılıp hitap etti.

İl Başkanımız Kabaktepe, konuşmasında 
2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Gece gündüz 
demeden mahalle mahalle, sokak sokak çalışmak gerektiğini 
belirten Kabaktepe, “Bizler memleket aşkıyla, Recep 
Tayyip Erdoğan sevdasıyla ve AK Parti davasıyla 20 yıldır 
olduğu gibi milletimizin gönlünde, fikrinde yer edinmek için 
gayret edeceğiz. Şüphe yok ki başaracağız, başaracağız, 
başaracağız.” dedi.
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ÜMRANİYE İLÇE 
TEŞKİLATIMIZLA BULUŞTUK 
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AK Parti döneminde 
projelendirilip 2018 
yılında yapımına 
başlanan ve yüzde 46’sı 

tamamlanan İBB Hadımköy 
Halk Ekmek Fabrikası, CHP’li 
İBB yönetiminin ihmalleri 
nedeniyle 3 yıl gecikmeyle 20 
Temmuz 2022’de açıldı. Açılış 
törenine CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu katıldı. Ancak 
fabrikanın açılış töreninden 
sonra tekrar kapatıldığı, 3 aydır 

ekmek üretmediği ortaya çıktı.
Halk ekmek fabrikasının 

kapatılmasına tepki göstermek 
amacıyla İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, fabrikanın 
önünde basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklamasına 
Yerel Yönetimler’den Sorumlu 
İl Başkan Yardımcımız M. 
Ejder Batur ve Arnavutköy 
İlçe Başkanımız Mustafa 
Candaroğlu ve ilçe yönetimi de 
katıldı.

İSTANBULLUNUN 
EKMEĞİYLE 
OYNAMAYIN

İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, İBB Hadımköy 
Halk Ekmek Fabrikası’nın, 

gösterişli bir törenin 
ardından kapatılmasına 

tepki göstermek amacıyla 
fabrikanın önünde 

basın açıklaması yaptı. 
Fabrikanın sözde açıldığı 

günden bugüne ekmek 
üretmediğini söyleyen 

Kabaktepe, “Giydiniz 
önlüklerinizi, önünüze 
de birkaç tane ekmek 
koydunuz bir gösteriş 

yaptınız.Biz zannediyoruz 
ki fabrikanın açılışı 
yapılıyor ve hizmet 

verecek. Aradan üç ay 
geçmiş üretilen bir tane 

ekmek yok. İstanbullunun 
ekmeğiyle oynamayın” 

dedi.
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“CHP, HALK EKMEK 
FABRİKASINA HAYIR 
DEMİŞTİ”

İmamoğlu dahil CHP’li İBB 
Meclis Üyeleri’nin halk ekmek 
fabrikası projesine ret oyu 
kullandığına dikkat çeken İl 
Başkanımız Kabaktepe, “Arkamızda 
bulunan Halk Ekmek Fabrikasının 
projelendirilmesi ve başlangıcı 
AK Parti döneminde olmuştur. 
Yüzde 45 - 50 oranında yapımı 
tamamlanmıştı, makineleri 
alınmıştı, montaj ve süreçleri 
kalmıştı. Bu fabrikanın yapımına 

başlarken, Ekrem İmamoğlu dahil 
CHP Meclis üyeleri bu fabrikanın 
projesine karşı çıktılar. Ama 
İstanbul iktidarına geldikten 
sonra bu fabrikayı açtılar. Değerli 
Arnavutköy Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı’nın bu konu 
ile ilgili çok güzel bir tarifi oldu. 
fabrikada hizmet başlamıyor. Arka 
Fon açılışı yapılıyor demişti. Açılışı 
Genel Başkanlarınızı çağırdınız, 
giydiniz önlüklerinizi, önünüze de 
birkaç tane ekmek koydunuz 
bir gösteriş yaptınız. Biz 
zannediyoruz ki fabrikanın 
açılışı yapılıyor ve hizmet 

verecek. Aradan üç ay geçmiş 
üretilen bir tane ekmek yok. Birkaç 
gün önce burada yaptığımız basın 
toplantısı neticesinde, fabrikanın 
ön tarafına birkaç tane önlük 
giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu 
gerçeği değiştirmez” diye konuştu.

“HALK EKMEK ÜRETİMİNE, CHP’Lİ  
İBB YÖNETİMİ ENGEL OLUYOR”
 
İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın diyen Kabaktepe, “Buradan tekrar sesleniyorum İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın. İstanbul 
Büyükşehir Yetkilileri, bir açıklamalarında 1.4, bir açıklamalarında 1.5, bir açıklamalarında 1.6 milyon ekmeğe ihtiyaç var deniyor. Biz 
bu belediyeyi 25 yıl yönettik. Devrettiğimiz de Halk Ekmeğin üretim kapasitesini 2.1 milyona kadar çıkarmıştık daha bu fabrika da 
yoktu. Yine şu an ki İBB yönetiminin bürokratlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da Halk Ekmeği üretim kapasitesinin 1.8 milyon 
olduğunu söylüyorlar. Sizin verdiğiniz rakamları dikkate alarak söylüyorum ürettiğiniz 1.8 milyon ekmek neden İstanbullunun 
ekmek talebini karşılayamıyor. Çünkü servis yapmıyorsunuz. Halk Ekmek Büfesi engelleniyor oyunuyla yapmadığınız işlerin 
suçunu başkasına attığınız gibi, aynı zamanda toplumda huzuru ve barışı bozacak adımlar atıyorsunuz. Eğer ki İstanbul’un 
ekmek kapasitesini üretemiyorsanız ya bilerek yapıyorsunuz ya da beceriksizsiniz. Her ikisi de sizin bu yönetimde durmamanızı 
gerektiren bir durumdur. Bir sürü deneyimli çalışan alımı yaptıklarını söylüyorlar, 15 bin tane çalışanın ekmeğiyle oynadınız işten 
çıkardınız. Yerine üç katı deneyimli insan aldınız bir tane fırıncı ustanız yok mu bu fabrikadan ekmek çıkaracak” şeklinde konuştu.
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CHP SİYASETİNDE MİLLETE 
HİZMETTEN ESER YOK

İl Başkanlığımız tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” 
programı kapsamında Belediye Başkanlarımız Avcılar’da 

ziyaretlerde bulundu. Avcılar programı kapsamında 
Avcılar Kültür ve Sanat Vakfı’nda açıklama yapan İl 

Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, “Hizmet ve eser 
üretmek kapasite, ondan önce de yönettiğiniz şehre aşık 

olmanızı ister. Devamla üretebilme becerisi ve kapasitesi, 
ürettiklerinizi yapabilme iradesi, bu iradenin gereği 

olarak da dirayetle onu yerine getirmenizi ister. CHP, 
Türkiye’de ne yerel yönetimlerde ne merkezi hükümette 

görev aldığı dönemlerde bu bahsettiğimiz süreci tam 
manasıyla yapamamıştır dedi.
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İl Başkanlığımızın başlattığı “Yüz Yüze 
100 Gün” kampanyası kapsamında 
Belediye Başkanlarımızın ilçe 
ziyaretleri devam ediyor. Belediye 

Başkanlarımızın bu haftaki durağı Avcılar oldu. 
Avcılar programı kapsamında İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe, Avcılar Kültür ve Sanat 
Vakfı’nda açıklama yaptı.

“HİZMET, 
YÖNETTİĞİNİZ ŞEHRE 
AŞIK OLMAKLA 
BAŞLAR”

Toplantıda konuşan İl Başkanımız Kabaktepe 
Hizmet ve eser üretmek kapasite, ondan 
önce de yönettiğiniz şehre aşık olmanızı ister. 
Devamla üretebilme becerisi ve kapasitesi, 
ürettiklerinizi yapabilme iradesi, bu iradenin 
gereği olarak da dirayetle onu yerine getirmenizi 
ister. CHP, Türkiye’de ne yerel yönetimlerde ne 
merkezi hükümette görev aldığı dönemlerde bu 
bahsettiğimiz süreci tam manasıyla yapamamıştır 
dedi.

“CHP SEÇMENİ 
DE PARTİSİNDEN 
UMUDUNU KESTİ”

İBB’ye yönetimine yönelik eleştirilerde 
bulunan İl Başkanımız Kabaktepe, “Maltepe’de 

yurt açtık’ dediler. Sevindik. Halbuki 20 senedir 
çalışan yurdun dıştaki betonu yenilenmiş. 
Ortada başka bir şey yok. Altılı masa 15 günde 
bir toplantı yapma kararı almaktan öte bir şey 
yapmadı. CHP seçmeni de partisinden umudunu 
kesti diye konuştu. 

“YIKILAN CAMİNİN 
YERİNE YİNE CAMİ 
YAPILACAK”

2019’daki Silivri depreminde Avcılar’da 
minaresi yıkılan daha sonra çürük olduğu için 
yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin 
yeniden inşası meselesine değinen İl Başkanımız 
Kabaktepe, “Şunu herkes bilsin. Orada cami 
dışındaki hiçbir proje AK Parti’nin evet diyeceği 
bir proje değildir. Hiç kimse caminin yerine 
herhangi bir görüşle ve teklifle de meclisin önüne 
gelmesin” ifadelerini kullandı.

Her bir belediye başkanımız da sorumluluk 
bölgesindeki mahallere gitti. Avcılar’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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Sarıyer
YÜZ YÜZE 100 GÜN

İstanbul İl Başkanlığımızın başlattığı “YÜZ YÜZE 100 
GÜN” programları kapsamında Sarıyer ilçemize İstanbul 
Milletvekillerimiz vatandaşlarımızla bir araya geldi.



Sarıyer İlçe 
Başkanımız Halil 
İbrahim Kurşun’un ev 
sahipliğinde İstanbul 

Milletvekillerimiz, 3 kademe 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Mahalle Başkanlarımız 
ve Meclis Üyelerimiz ile 
birlikte Mahallelerimizde 
vatandaşlarımızla bir araya 
geldik.

Yüz Yüze100 Gün 
programı kapsamında İstanbul 
Milletvekillerimiz; Abdullah 
Güler, Şirin Ünal, Hasan Turan, 
Ahmet Hamdi Çamlı, Serap 
Yaşar, Rümeysa Kadak, İffet 
Polat, Akif Çağatay Kılıç, Tülay 
Kaynarca, Canan Kalsın ve 
Emine Sare Aydın Sarıyerli 
hemşehrilerimizle buluştu. 
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Sahaya çıkan 
Milletvekillerimiz Camiler, 
Dernekler, Spor Kulüpleri, 
Kafeler, Sivil Toplum 
Kuruluşlarına ziyaretler 
yaparak talep ve önerilerini 
dinlediler. Muhtarlarımızı da 
ziyaret ederek mahallelerimizin 
eksiklikleri hakkında bilgi aldılar. 
Namaz çıkışı cami cemaatiyle 
bir araya gelen vekillerimiz 
şehit yakınları, gaziler ve 
hastaları da evlerinde ziyaret 
ettiler. İlçe esnafımızı da ziyaret 
ederek kendilerine hayırlı ve bol 
kazançlar dilediler.



İL BAŞKANIMIZ KABAKTEPE  
YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ
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 İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 
tedavileri devam eden yaralı 
madencileri ziyaret etti. Hastane 

çıkışında açıklamada bulunan Kapaktepe, 
“Yaralı kardeşlerimizin kısa sürede sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyoruz.” dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında 
meydana gelen patlamanın ardından Çam 

ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı 
madencilerin tedavileri sürüyor. İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe, hastanede tedavisi 
devam eden madencileri ziyaret etti. Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör 
Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’ten yaralıların 
durumu hakkında bilgi alan Kabaktepe, daha 
sonra ailelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini 
iletti.

İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, Bartın’daki 

maden ocağında meydana 
gelen patlamada yaralanan 

işçileri tedavi gördükleri, 
Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi’nde ziyaret 
etti. Yaralı işçilere ve 

ailelerine geçmiş olsun 
temennilerini paylaşan İl 

Başkanımız Kabaktepe, 
“Yaralı kardeşlerimizin 

kısa sürede sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni 

ediyoruz. Sabır ışığıyla hem 
dayanma gücümüzü hem 

de bu ve benzeri olayların 
yaşanmaması için atılması 

gereken adımlar noktasında 
önemlidir.

ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Öncelikle milletimizin 
başı sağ olsun. Bartın’da meydana gelen kazada şehit olan 41 madencimize Allah rahmet 
etsin. Bartın’ımızın, şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Kazanın olduğu gün yaralı 
6 madencimiz Çam ve Sakura Hastanesi’ne getirildi. Yaralılar burada tedavi altında. Konuyla 
alakalı hastane başhekiminden bilgi aldık. Tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir 
ve her türlü uygulama yapılıyor. Yaralı kardeşlerimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını 
temenni ediyoruz. Bu günler aynı zamanda bizim dayanışmamızı sağlayan acıları paylaşarak 
hafifleteceğimiz, birbirimize destek vereceğimiz günlerdir. Sabır ışığıyla hem dayanma 
gücümüzü hem de bu ve benzeri olayların yaşanmaması için atılması gereken adımlar 
noktasında önemlidir. Gerekli tedbirleri bugüne kadar almaktan çekinmeyen bakanlıklarımız 
ve kurumlarımız bundan sonra da bu olayın vesilesiyle yapılacak araştırmalar, incelemeler 
neticesinde her türlü adımı atmaktan, her türlü tedbiri almaktan da çekinmeyecektir. Burada 
40’ın üzerinde Bartın’dan gelen hasta yakını var. Onların hastaları beklerken geçirdikleri 
süreyi güzel geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Millet olarak bu süreci en iyi şekilde 
atlatacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız dün Bartın’da yaptığı açıklamalarda bu konu ve 
benzeri konularla ilgili görüşlerini ve yapılacak adımlarla ilgili işaretleri de vermiş oldu. Tekrar baş 
sağlığı diliyoruz. Rabbim şifa versin” dedi.
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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. 
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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 3 kademe İlçe yönetimimiz 
ve mahalle yönetimlerimiz ile birlikte 
sandık eğitimleri amacıyla bir araya 
geliyoruz. 

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 39 
Soru 39 Cevap Sandık Eğitimlerimiz; tüm 
ilçelerimizde gerçekleştiriliyor. 

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

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.
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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, Yavuz Aksoy, Elif Yaşaroğlu, 
Muammer Birdal ve Serkan Güleç; 
Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Beyoğlu 
ve Kâğıthane 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. 

Bu gayeler doğrultusunda 
oluşturduğumuz İl Hukuk Çalışma 
Ekibimizle birlikte toplantımızı 
gerçekleştirip geçmiş çalışmalarımızı 
değerlendirdikten sonra, yapacak 
olduğumuz yeni çalışmalarımızı 
planladık.

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.



İLÇELERİMİZDE  
KAPI KAPI 
ZİYARETLER
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İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın koordinesi 
ile ilçelerimizde ziyaretler 
tüm hızıyla devam ediyor.



İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın başlatmış 
olduğu programla evde bakım 
hizmeti alan ve ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza ev ziyaretleri yapılıyor.
İlçe Sosyal Politikalar Başkanlarımızın 

öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde 
vatandaşlarımızla samimi muhabbette 
bulunan teşkilat mensuplarımız hal ve 
hatırlarını soruyorlar. Ev ziyaretlerinde 
vatandaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri 
İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
veri kayıt portalında kayıt altına alındı. 
Ziyaretlerde hane sakinlerinden partimize 
üye kazandırma çalışması da yapılıyor. 
Üye çalışması ile ilgili İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlıklarımıza hedef sayılar verildi.

Bu anlamlı ziyaretler ile Partimizin en 
büyük gücü olan vatandaşlarımız ile olan 
gönül bağımızı daha da güçlendirilmesi 
hedefleniyor. İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlıklarımız engelli, yaşlı, hasta, şehit 
yakını, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin 
yanında olarak ziyaretlere hız kesmeden 
devam edeceğiz.
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Üsküdar İlçe Başkanımız Erdem Demir ve Üsküdar Sosyal Politikalar Başkanımız Kemal Özer 
Üsküdar ilçemizde belirlenen başarılı öğrencilerimize bilgisayar hediye ettiler.

Bakırköy ilçe sosyal 
politikalar başkanımız 
ramazan denli ve ilçe 
sosyal politikalar komisyon 

başkanlarımız Yeşilköy ilçemizde 
bulunan bakım evinde yaşamlarını 
sürdüren değerli büyüklerimize 
ziyaret gerçekleştirdiler. Kıymetli 
büyüklerimiz ile hasbihalde 
bulunarak hayır duaları alındı.

ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANLIĞIMIZDAN 
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE HEDİYELER

ÇINARLARIMIZI ZİYARET ETTİK



Adalar İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın katılım ve 
destekleriyle 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kapsamında Adalar 

İlçemizdeki okullarımızın sporcu çocukları 
Büyükada Koca Yusuf Sahası’nda çeşitli 
spor branşlarında kıyasıya yarıştılar. Yarışma 
programında Adalar İlçe Sosyal Politikalar 
Komisyon Başkanlarımız ve üyeleri de katılımı 
sağladılar.
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Güngören İlçe Sosyal Politikalar Başkanımız Nurcan Onur Uyan 
ve İlçe Komisyon Üyelerimiz Güngören ilçemizde ikamet eden 
özel kardeşlerimize ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye, bebek 
arabası ve yürüteç temin ettiler. Saha çalışmalarında belirlenen 

ihtiyaçlar karşılanarak kardeşlerimizin mutluluklarına vesile olundu.

ÇOCUKLARIMIZ ADALAR’DA YARIŞTILAR

GÜNGÖREN İLÇEMİZDEN 
ANLAMLI HEDİYELER



ÇOCUKLARIMIZ ADALAR’DA YARIŞTILAR
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AKADEMİ İSTANBUL 
EĞİTİMLERİNİN  

7. ROTASI  
TAMAMLANDI

Bu hafta AKADEMİ İSTANBUL 
eğitimlerimizin 7. rotasında sabah eğitim 

programı Bayrampaşa ilçemizin ev 
sahipliğinde kardeş ilçe Eyüpsultan ile öğle 

eğitim programı ise Beyoğlu ilçemizin ev 
sahipliğinde kardeş ilçe  

Fatih ile gerçekleştirildi.
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AKademi İstanbul eğitim 
programı İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, İl Başkan 
Yardımcılarımız, İl Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız 
ve tüm teşkilatımızın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

AKademi İstanbul’da açılış 
konuşmalarının ardından Hizmet bilinci 
ve gönüllülük, etkili iletişim, sosyal 

medyanın kullanımı konuları işlendi. İl 
Başkanımız tarafından “AK Parti Gönül 
Yolculuğu” dersi ve Milletvekilimiz 
Mustafa Ataş’ın sunumlarıyla teşkilat 
ve motivasyon eğitimi gerçekleştirildi. İl 
AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığımız, 
konuşmacılarımıza, il başkanımıza, ilçe 
başkanlarımıza ve İlçe AR-GE ve Eğitim 
sorumlularımıza günün anısına ‘yetimler’ 
adına bağışta bulundu.
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Şile
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığımızın 
başlattığı “YÜZ YÜZE 
100 GÜN” programları 
kapsamında Şile 
ilçemizde İstanbul 
Milletvekillerimiz 
vatandaşlarımızla 
buluştu.
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Şile İlçe Başkanımız Erdoğan 
Akgül’ün ev sahipliğinde 
İstanbul Milletvekillerimiz, 
3 kademe Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, Mahalle Başkanlarımız 
ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte 
şirin ilçemiz Şile’nin Mahallelerinde, 
köylerinde vatandaşlarımızla bir araya 
geldi.

Yüz Yüze100 Gün programı 
kapsamında İstanbul 
Milletvekillerimiz; Mihrimah Belma 
Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, 
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Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı Kan, 
Serkan Bayram, Hulusi Şentürk ve 
Fatih Süleyman Denizolgun Şileli 
esnafımızla, balıkçılarımızla buluştu. 
Mahallelerimizde köylerimizde 
vatandaşlarımızın halini hatırını soran 
vekillerimiz, sorunlarını tek tek dinledi 
ve notlar alındı. Programımızda eski 
yönetim kurulu üyelerimize, meclis 
üyelerimize, mahalle başkanlarımıza ve 
teşkilat mensuplarımıza da ziyaretler 
düzenlendi. İstanbul Milletvekillerimiz 
STK, Dernek ve Kooperatiflere ve sanayi 
esnafımıza da ziyarette bulundular. 
Kadınlarla çay sohbetlerinde bir araya 
gelen vekillerimiz, cami cemaati ve 
kıraathaneleri de ziyaret ettiler.
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KAZAR VIII  VE ÇAMUR IV 
GEMİLERİNİ ZİYARET ETTİK

İl Başkan vekilimiz Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Av. Adem 
Yıldırım, İlçe Başkan Yardımcılarımız, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve Mahalle Başkanımız ile Ağva Yeşilçay Dere ağzında çalışmalarını 
yürüten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait Kazar VIII ve Çamur IV 

Gemilerini ziyaret ettik. İl Başkan vekilimiz Yıldırım “Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın 
zorlaştırmasın ve hayırla sonuçlandırsın” dileklerinde bulundu.



AK Parti Beylikdüzü ilçe 
başkanlığımız Türkiye’nin teknoloji 
üssü Bilişim Vadisi’ne bir gezi 
düzenledi.

İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın, İlçe teşkilat 
mensuplarımız ve geleceğimizin mimarları lise 
öğrencisi gençlerimiz ile bilişim vadisini ziyaret 
ettik. Bilişim ve teknoloji alnındaki çalışmaları 

inceledik. Gençlerle birlikte Yerli otomobilimiz TOGG’u da 
gördük ve teknolojisi hakkında bilgi aldık.
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BEYLİKDÜZÜ BİLİŞİM VADİSİ’NDE



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 
Anadolu Ajansı Çevre Forumu’na 
video mesajla katıldı. Erdoğan, 
“Türkiye yenilenebilir enerjide 
Avrupa’da beşinci, dünyada 12. 
sıraya yükseldi. Orman varlığımızı 
23 milyon hektara çıkararak 
Avrupa’da orman varlığını en çok 
artıran ülke olduk” dedi. Erdoğan, 
“2053’te net sıfır emisyona 
ulaşmak için gerekli tüm adımları 
atmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın iklim krizi 
ve çevre konularındaki farkındalığı 
artırma hedefiyle düzenlediği Çevre 

Forumu’na video mesaj ile katıldı. 
Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile 

olmasını dileyerek konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şunları söyledi:

Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan 
kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok 
ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu 
tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla 
görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli 
önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, 

su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri 
döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz 
her meselede olduğu gibi bu konuda da tabiata 
daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla 
sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla 
katkı sağlaması önem arz ediyor. ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ anlayışımız çevrenin korunmasını 
da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. 
Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi 
korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna 
inanıyoruz.

ORMAN VARLIĞIMIZI 
23 MİLYON HEKTARA 
ÇIKARARAK AVRUPA’DA 
ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK 
ARTIRAN ÜLKE OLDUK

Sera gazı emisyonu bakımından tarihi 
sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına 
rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, 
ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. 
Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve 
çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin 

önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. 
Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık 
yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek 
çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin 
neticelerini almayı başardık.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, 
dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı 
yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji 
seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. 
Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak 
Avrupa’da orman varlığını en çok arttıran ülke 
olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi 
kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam 
ediyoruz.
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AVRUPA’DA ORMAN VARLIĞINI 
EN ÇOK ARTIRAN ÜLKE OLDUK

NİHAİ HEDEFİMİZ  
2053 YILINDA NET SIFIR 
EMİSYONA ULAŞMAK
Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg’u 
tamamen elektrikli olarak tasarlarken 
de çevreye olan sorumluluğumuzun 
bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl 
Paris İklim Anlaşması’nı Meclisimizde 
onaylayarak iklim değişikliği ile 
mücadelemizde önemli bir ivme 
yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz 
olan 2053 yılında net sıfır emisyona 
ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı 
sürdüreceğiz.



İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamasından önemli satırbaşları:

Demokrasi ve kalkınma 
devrimlerinin gerisinde hep önce 

insan anlayışı vardır. İktisadi kalkınmanın bir 
ayağı fiziki altyapı ve hizmet unsurları ise diğer 
ayağı da yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi 
bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. 
Dolayısıyla, Türkiye’nin kalkınmasını, sadece 
yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, 
binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl 
büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle-öğretimiyle, 
sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve 
diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı 

geliştirmede gösterdik.  Vesayet dediğimiz 
anlayış, insanlarımızın çoğunluğunu sadece karar 
alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı 
zamanda temel hak ve özgürlüklerden de mahrum 
bırakmanın adıdır. Milletimizin kahir ekseriyeti 
uzunca bir süre; eğitim-öğretim hizmetine 
ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine 
ulaşamayarak yaşama hakkı, temel altyapı 
hizmetine ulaşamayarak kaliteli hayat sürme, 
sosyal desteklere ulaşamayarak sosyal devlet 
güvencesine kavuşma velhasıl insan olmanın 
gerektirdiği pek çok imkândan faydalanamamıştır.

Hamdolsun bugün, 81 vilayetimizdeki 85 
milyon vatandaşımızın her biri, eğitim-öğretimden 

sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir 
standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir.

BARTIN’DA YARALILARA 
ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerin bile 
çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda 
hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar 
gerçekleştiriyor. En son Bartın’daki Amasra 
olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin 
dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında 
müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 
6 tane de ağır olan ki bir tanesi şuuru açıktı, 
hastanede ziyaret ettim, diğer 5’inin durumu 
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STAJYERE 
ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
‘e-İnsan Programı’nda konuştu. 
Konuşmasında “Gençlerimize bir 
de müjde vermek istiyorum” diyen 
Erdoğan, “Ulusal Staj Programı’nın 
2023 yılı başvurularını bugün 
itibarıyla açıyoruz. Yaz stajları 
için ödediğimiz asgari ücretin 
yüzde 30’una tekabül eden 
rakamı, 2023’den itibaren asgari 
ücret seviyesine yükseltiyoruz” 
dedi. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj 
Programı’ndaki stajyer öğrenci 
sayısının 150 bine çıkartılacağını 
belirten Erdoğan, staj sürelerinin 
de 3 aya kadar uzatılabileceğini 
duyurdu.
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biraz sıkıntılı bunlarla belediye başkanlığım 
döneminde İstanbul’da yanık için bir hastanede 
böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler, orayı 
gezdim. Maalesef paslı küvetler vardı. Ama biz 
şimdi bunları aştık. İstanbul’daki Çam Sakura 
Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları 
ağır olan bu hastalarımız şu an Türkiye’de adeta 
bir numara konumunda olan profesörlerimiz 
tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine 
aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok 
ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden 
nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar 
çok önemli.

TÜRKİYE DE ARTIK  
GELİŞMİŞ ÜLKELER 
İÇERİSİNDE YERİNİ ALDI

Terörle mücadeleden sınır emniyetine 
ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis 
ederek insanların gece gündüz güven içinde 
hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; 
Güneydoğu’da belli saatten sonra dışarı çıkmak 
mümkün değildi ama şimdi gece saat 12’ye 
00:01’e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün 
kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Bunlar durup 
dururken olmadı. Büyük bir azmin neticesinde 
bunu gerçekleştirdik. Göreve gelirken Batı’da ne 
varsa Doğu’da da o olacak demiştim ve bunu 
başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içinde 
değil, Türkiye de artık gelişmiş ülkeleriçerisinde 
yerini aldı. 

Türkiye e-devlet ile dünyada ilk sıralara 
yerleşmiştir.Ülkemizde kamu insan kaynakları 
yönetiminde de modeldir, lokomotiftir. Yeni 
yönetim sistemimizi tasarlarken doğrudan 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İnsan Kaynakları 
Ofisi kuralım dedik ve kurduk. Fırsat eşitliği, 
şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat gibi değerleri 
esas alan insan kaynakları kültürü oluşturmanın 
peşindeyiz. Yetenek yönetim modelinin inşasını 
hedefliyoruz. Millet Kütüphanesi dünyada 
müstesna olan kütüphanelerden birisidir. Biz 
ilmi ve bu tür projeleri tüm insanlığa has olarak 
değerlendiriyoruz. 

ÜNİVERSİTELERİMİZİ 
SEÇKİNCİ BAKIŞ AÇISIYLA 
BELLİ ZÜMRELERİN ERİŞTİĞİ 
BİR ALAN OLMAKTAN 
ÇIKARDIK

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilimizin 
tammına yayarak arttırırken bize gelen eleştiriler 
vardı. Iğdır’dan oradaki bir gencimiz üniversiteye 
gidecekse ta İstanbul’a veya Ankara’ya neden 
gelsin. Biz dedik hocalarımızı Iğdır’a gönderelim. 
Hocalarımız bu üniversitelere gelip orada ders 
veriyor. Biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı 
seferber ettik. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. 

Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar 
da yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde çözüldü. 
Bu sene öyle bir sorun kalmadı. Üniversitelerimizi 
seçkinci bakış açısıyla belli zümrelerin eriştiği 
bir alan olmaktan çıkardık. Orta öğretimden 
mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite 
kontenjanına sahibiz. 

TÜRKİYE ARTIK CAZİBE 
MERKEZİ 

Tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer 
merkezleri, gençlerimiz ile reel sektör arasında 
köprü görevi görüyor. Ulusal staj programı 
ile öğrencilerimizin yaşadığı sorunu çözüme 
kavuşturduk. Yetenek havuzu, kurumların 
giderek daha çok rağbet gösterdiği önemli bir 
programımızdır. Bu sistemde herkesin referansı 
kendi kabiliyetidir. Programın OECD tarafından 
örnek olarak gösterilmesi doğru istikamette 
gidildiğinin göstergesidir. Türkiye artık iyi eğitimli 
evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, 
yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine 

çeken cazibe merkezi olmuştur. Birilerinin yalan, 
yanlış üzerine kurulu karalama kampanyalarına 
lütfen hiç kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı 
genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi 
kifayetsizliklerini örtmeye kalkıyorlar.

Kamunun personel alımları konusunda 
e-devlete entegre kariyer kapısı platformunu 
geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. 100’ü aşkın 
kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru 
yapılmıştır. Bu platformdan kamu çalışanlarının 
yarısının hizmet alabilmesini sağladık. Bu hizmeti 
bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını 
yapıyoruz.

STAJYER ÖĞRENCİ SAYISI 
150 BİNE ÇIKACAK

Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdakji 
stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. 
Staj süresinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini 
sağlıyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye 
benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu 
sayıyı 300 bine ulaştırarak destek vermelidir.

GENÇLERİMİZE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM
Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını 
bugün itibarıyla açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una 
tekabül eden rakamı, 2023’den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Staj sonrası 
öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla yetenek yönetim modelini 
de yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizin en önemli yetenek havuzunu oluşturarak insan kaynağımızı 
dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz. 



İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bartın Amasra’daki maden ocağında 
yaşanan elim bir kaza hepimizin 

yüreğini dağlamıştır. Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu’na ait Amasra Kömür Ocağı 503’ü yer 
altına olmak üzere toplam 713 çalışanıyla yılda 100 
bin ton üretim yapan bir müessesedir. Geçtiğimiz 
20 yılda bu madene yarısı iş güvenliği alanında 
olmak üzere 77 milyon lira yatırım yapılmıştır.  
Nitekim son 20 yılda bu ocakta yaşanan kazalarda 
hayatını kaybeden madenci sayımız 6’dır.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde 

de kömür madeni kazası yaşanmakta ve 
bunların bir kısmında pek çok insan hayatını 
kaybetmektedir. Maden kazaları her yerde 
yaşanabilmektedir. Bunlar arasında bazılarında 
bakıyorsunuz Fransa’da bin 99 ölüm, Çin’de 
2 bin 388, Almanya’da 405 ölümün yaşandığı 
kazalara da şahit oluyoruz. Ülkemizde sadece 
kayıt tutulmaya başlandığı 1930 yılından bugüne 2 
bin 14 vatandaşımız maalesef maden kazalarında 
şehit olmuştur. Nispeten yakın tarihe şöyle bir 
baktığımızda 1983’te Zonguldak’ta 103 ölüm, 
1990’da Amasya’da 59 ölüm, 1992’de Zonguldak’ta 
263 ölüm, 2003‘te Yozgat’ta 38 ölüm, 2014’te 

Manisa’da 301 ölüm yaşanan kazalar görüyoruz. 
Amasra’da 41 kayıplı son hadise de yüksek ölümlü 
kazalar arasında yer alıyor. 2000’ler öncesinde 
kıyıda köşede ruhsatsız ocaklarda yaşanan kayıtlar 
dahil değildir. Bizim inancımız tek bir insanımızın 
burnunun dahi beşer hatasından kaynaklanan 
sebeplerle kanamasına rıza göstermemeyi 
emreder. Can söz konusu olduğunda en küçük 
affımız, esnekliğimiz söz konusu olamaz.

KAZA VE KADERE 
İNANAN İNSANLARIZ

Amasra’daki madende hayatını kaybeden 
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HODRİ MEYDAN

SEÇİMLERDE 
ÇIK KARŞIMA

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Meclis 
Grup Toplantısı’nda 
konuştu. CHP lideri 
Kılıçdaroğlu’nun 
ABD gezisine tepki 
gösteren Erdoğan, 
“Bu gezinin bir de 
bilinmeyen tarafları, 
karanlık kısımları var” 
şeklinde konuştu. 
Kılıçdaroğlu’na çağrı da 
yapan Erdoğan, ‘’Hodri 
meydan, seçimlerde 
çık karşımıza” diye 
seslendi.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 31

ERDOĞAN MEHMET ALİ 
ÇELEBİYE ROZET TAKTI
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda 
hitabına başlamadan AK Parti’ye 
katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali 
Çelebi’ye AK Parti rozetini taktı.

SEÇİMLERDE 
ÇIK KARŞIMA

her bir madencimizin acısını yüreğimizde 
hissediyoruz. Bunu söylerken birileri gibi 
istismar yapmıyor gerçek hissiyatımızı ifade 
ediyoruz. Onların geride bıraktığı ailelerinin, 
sevdiklerinin yüzündeki hüzün ve sergiledikleri 
vakur duruş adeta ömrümüzden ömür götürüyor. 
Biz aynı zamanda kadere inanan insanlarız. 
Özellikle kaza ve kadere inan insanlarız. Elbette 
tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız, 
sistemde belirlenen aksaklıklar, eksiklikler varsa 
giderilmesini sağlayacağız, şehitlerimizin geride 
kalanlarına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. 
Bunları yapmak hem bulunduğumuz makamın 
sorumluluğunun gereğidir. Hem de milletimizle 
aramızdaki gönül bağının tabii bir neticesidir.
Bunları yaparken de mukadderata teslim 
olacağız. Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99’u 
Müslümandır diyor muyuz? Diyoruz. Senin İslamla 
alakan yoksa onu zaten biz bıraktık, gitti. Bu 
ikisi birbiri ile çelişen değil birbirini tamamlayan 
tutumlardır. Hadisenin nasıl yaşandığı tam olarak 
bilinmiyorken meseleyi başka taraflara çekenler, 
hele hele işi kader kavramını aşağılamaya kadar 
vardıranlar tehlikeli bir mecrada ilerlediklerini 
bilmelidir. Sen inanmayabilirsin, senin bileceğin 
iştir ama Bay Kemal ve avenesi ben kaza 
ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle 
yürüyorum. Bu bizim inancımızın gereğidir. 
Biz her vakit olduğu gibi bugün de sözümüzü 
milletimize söylüyoruz. Amasra’daki maden kazası 
yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla devletin 
tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir 
meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız 
kalmaması temin edilecektir.

BAY KEMAL, ÖNCE 
ADAMLARINA SAHİP ÇIK

(CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın TBMM 
Genel Kurulu’nda kürsüde çekiçle telefonunu 
kırması) Bugün Meclis Başkanımla da bunu 
konuştum. Bay Kemal, önce adamlarına sahip 
çık. Meclis’in kürsüsüne kalkıp, çekiçlerle gelip, 
orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki 
değildir. Bu edebe, adaba terstir. Meclis’in 
edebine de adabına da terstir. Ve siz bunları 
yapadurun; ama ben diyorum ki; Parlamento, 

Meclis iç tüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu 
iç tüzükle bu işler yürümez. Daha çok kişiler 
daha önce de olduğu gibi silahla da gelir, orada 
adam öldürürler, çekiçle gelir, telefon kırar, 
başkalarının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı 
diyeceğiz? Doğru mu yapıyorsunuz diyeceğiz? 
Gereken neyse bu milletin parlamentosu 
bunlara da haddini bildirmelidir. Dünyadan da 
ülkemizde de yapılananlardan haberi olmayanları 

hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz 
bu ülkede kimin elinin kanlı, kiminin geçmişinin 
kirli, kimin yüreğinin nasırlaşmış, kimin yalan ve 
iftira çukurunda debelenip durduğunu çok iyi 
bilir. Böyle acılı bir günde bizi bunları söylemek 
zorunda bırakanları kamuoyunun takdirine 
bırakıyorum. Maden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA 
AÇIK BİR ÇAĞRI YAPMAK 
İSTİYORUM: SEÇİMLERDE ÇIK 
KARŞIMIZA

Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na açık 
bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu 
kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının 
doğruluğundan bu kadar eminsin, madem 
ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk 
almak istiyorsan öyleyse hodri meydan... Gücün 
yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle 
hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, 
birikimlerimizi vizyonlarımızı, projelerimizi, 
heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet 
versin. Yok eğer aday olmak istiyor; ama birilerinin 
tehdidine, şantajına, telkinine maruz kalarak 
bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti’nin 
ülkemizin 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, 
özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de 
en büyük güvencendir. Seçim tarihine neredeyse 
7 ay kalmış daha ortalarda Cumhurbaşkanı 
adayları yok. Kürsüye çıkıyor, ‘ya benimle olun ya 
önümden çekilin’ diyor. Efeleniyor ha...

BEN MUHAFAZAKAR BİR DEVRİMCİYİM
Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir 
devrimciyim. Buradaki merak ediyoruz ifadesini sözün gelişi kullanıyoruz. Bunlar da öyle 
bir dert de olmadığını her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından anlıyoruz. Bugün bir 
aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizin 
ve milletimizin haklarını, çıkarlarını, geleceğini nasıl temsil edeceklerini doğrusu merak 
ediyoruz. Türkiye’de hala fırsat bulduğu her yerden kafasını çıkartan vesayetle mücadele 
yürek ister yürek... Türkiye’de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci 
damarlarla mücadele yürek ister. Daha kendi adaylığını açıklamaktan mahrum olana bu 
millet dirayet göstermez.



Azerbaycan’a resmi 
ziyarette bulunan 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, İlham Aliyev ile 

ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 

açıklamalarından şöyle:
İkinci havalimanını en modern 

havalimanlarından biri olarak açmak 
bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her 
ülkenin başarabileceği bir iş değildir. 
İşgal döneminde şu Cebrayıl’i ne hale 
getirmişler. Kardeşime sordum AGİT 
falan gelip buraları görmediler mi? Yok 
gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü 
kendi yüz karalarını görecekler.

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama 
bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet 
Divanı’na getirmek suretiyle bunların 
tazminini istemek lazım, bunları köşeye 
sıkıştırmak lazım. Batı’yı dünyanın çok 

iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım 
hep birlikte. Eşine az rastlanır bir 
kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip 
olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler 
yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle 
viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan 
inşa ediliyor.

‘AZERBAYCAN 
KÜLLERİNDEN 
DOĞRULARAK 
YENİDEN AYAĞA 
KALKIYOR’

Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim 
olmak üzere tüm kadrosuyla el ele 
vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar 
kısa zamanda Azerbaycan küllerinden 
doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.

Havalimanı, Karabağ’ın kalkınma 
destanının yazıldığının adeta bir 
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BURALARI NE HALE GETİRDİLER  
TAZMİNATINI İSTEMEK LAZIM

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma 

hamlesiyle tahrip olmuş bölgeler yeniden 
ayağa kalkıyor. Yeniden bir Azerbaycan 

inşa ediliyor.” dedi. “İşgal döneminde 
şu Cebrayıl’i ne hale getirmişler. Batı’yı 

dünyanın çok iyi tanıması lazım, hep birlikte 
tanıtmamız lazım.” diyen Erdoğan, “Onlar 

neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp 
de bu işleri Lahey Adalet Divanı’na getirmek 

suretiyle bunların tazminini istemek lazım, 
bunları köşeye sıkıştırmak lazım.” diye 

konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 
ise “Türkiye dünyada önemli bir güç merkezi 

haline geldi.” ifadelerini kullandı.
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göstergedir. Azerbaycanlı kardeşlerimin azat edilmiş 
topraklara geri dönmeye başlaması da bizi ziyadesiyle 
sevindiriyor.

Ağalı Köyü’nü gördük, hakikaten oraya bundan sonra 
köy demeyeceğiz. Burası artık modern bir şehir anlamında 
gelişiyor.

Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de ifade 
etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda kısa zamanda 
burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da 
giderecek, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice 
elde edeceklerini söylediler ki bizim de gördüğümüz de bu.

Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı 
eksikliğini tamamıyla gidermenin gayretindeler. Bir yıl sonra 
geldiğimizde Cebrayil yolunun daha farklı hale geleceğini 
düşünüyorum.

Başta tarım, yeşil enerji, akıllı şehirler olmak üzere tüm 
projelerde Azerbaycan’ın yanında olmaya biz Türkiye olarak 
hazırız. Zaten dayanışma içinde attığımız adımlar var.

Zengilan Havaalanı’nın açılış töreni... 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önce Zengilan Uluslararası 
Havaalanı’nın açılış törenine katıldı. Ardından Dost Agropark 
Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılışını 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Zengilan 
Havalimanız Azerbaycan ve tüm dünyaya hayırlı olsun.” dedi.
Haberin Devamı



Aliyev’den halter performansı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi 
İlk Etabı açılışına katıldı. Program sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in halter performansı renkli anlara sahne oldu.
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Zenzegur Koridoru 
konusunda bazı çevrelerdeki 
korku ve endişeler bana 
göre yersizdir. Artık bütün 
Karabağ’ın attığı bu 
adımlardan sonra böyle 
bir korkuya yer yok. Emin 
adımlarla Azerbaycan yoluna 
devam ediyor. Bu yol Hazar 
geçişli doğu batı koridorundaki 
ülkeler için ticaret ve 
yatırım imkanları sunacaktır. 
Azerbaycan 44 günde kendi 

topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını almıştır. Barışın 
kaybedeni olmaz. Azerbaycan - Ermenistan ile Türkiye - Ermenistan 
normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir.

Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. 
Cumhuriyetin 10. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan’da 
Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuşmasından öne çıkanlar ise şu 
şekilde:

Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşat işlerinde Türkiye şirketleri 
bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler 
görüyor.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 35

İmar etmek için daha büyük işler görülecek. 
Resmi tören Cebrayıl’da yapıldı. Aslı Cebrayıl 
şehri yoktu. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, 
insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi 
yerle bri etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış 
binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan 
halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle 
yeksan ettiler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti 
kapsamında Azerbaycan’ın Zengilan şehrine 
gelen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, mevkidaşı 
Aliyev’le birlikte Zengilan Havalimanı’nın açılışını 
gerçekleştirdi. Daha sonra iki lider Azerbaycan 
Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi 
İlk Etabı açılışına katıldı.

Liderler Dost Agropark Akıllı Tarım 
Kampüsü’nde incelemelerde bulunarak 
yetkililerden bilgi aldıktan sonra Cebrayıl’a 
giderek, burada Kumlak Tren İstasyonu ve 
Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim 
Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman 
Kompleksi’nin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
Azerbaycan’da trafik 

kazası geçiren AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım ile 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Şamil Ayrım’ı, Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Erdoğan Dijital Medya 
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı, Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi’nde ziyaret etti.” ifadesine yer verildi.
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MACRON’A 
ANLATTIM 
PARLAMENTOSU 
HESABINI SORDU
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 
12. Enformasyon Bakanları 
Toplantısı’nda açıklamalarda 
bulundu. “Kendim Lafarge denen 
çimento devinin Suriye’nin 
kuzeyinde terör örgütlerine 
nasıl destek verdiğini, betonlar 
döktürdüğünü anlattığımda 
Fransızlar anlamıyordu” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Macron’a da ben bunları anlattım. 
Şu anda Fransa’nın gündemindeki 
en önemli konu haline geldi. Bu 
yalan tutmadı. Lafarge teröre destek 
veren en önemli kurumlardan biri 
olarak açığa çıktı” dedi.



İşte Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın açıklamalarından satır 
başları:

Sizleri ülkemizde ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Rabbim birliğimizi 
daim eylesin diyorum. Müslümanlar yanında 
tüm insanları etkilen 2 temel sorunun ele 
alınmasını isabetli buluyorum. İnancımız 
sadece habere değil kaynağına ve hangi 
amaçla getirildiğine dikkat etmemizi 
emrediyor. Herhangi bir konuda karar 
almadan önce haberi yazanı, konuşanı 
araştırmamız tavsiye ediliyor. İletişim 
teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bilgiye 
ulaşmak kolaylaşırken, hakikate ulaşmak 
zorlaşıyor. Sosyal medyanın hayatımızda 
yer edinmeye başlaması avantajlarla hayati 
riskleri de getirmektedir.

“DİJİTAL TERÖR MİLLİ 
GÜVENLİĞE TEHDİT”

Dezenformasyon öne çıkanlardandır. 
Bugün sahte Haberler sebebiyle milyonlarca 
insan mağduriyet yaşamaktadır. Dijital terör 
sadece demokrasiye değil ülkelerin milli 
güvenliklerine de açık tehdit oluşturmaktadır. 
Türkiye olarak bu gerçekle pek çok alanda 
karşılaşıyoruz. Dünyada yalan üretilmiş 
haberlere maruz kalan ülkelerin başında 
Türkiye geliyor. FETÖ’den bölücü terör 
örgütüne kadar çok geniş bir yelpazede 
karşıt odakların hedefindeyiz. Dün bize iftira 
atanların aynı dönemde DEAŞ’la iş yaptığı, 
para aktardığı mahkeme kararlarıyla ortaya 
konuluyor.

LAFARGE TEPKİSİ
Kendim Laferge denen çimento devinin 

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl 

destek verdiğini, betonlar döktürdüğünü 
anlattığımda Fransızlar anlamıyordu. 
Macron’a da ben bunları anlattım. Şu anda 
Fransa’nın gündemindeki en önemli konu 
haline geldi. Bu yalan tutmadı. Lafarge teröre 
destek veren en önemli kurumlardan biri 

olarak açığa çıktı. Bu örgütler destekleniyor. 
Bize özgürlükten insan haklarından 
bahsedenler aklı ziyan bahanelerin arkasına 
saklanarak sahip çıkmayı sürdürüyor. 
Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ve 
nefret söylemleri artış göstermektedir. 
Faşizan düzenlemelerle ibadet 
hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Başörtüsü 
sakala müdahaleler normalleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Medya organları da aynı 
mesuliyet duygusuyla hareket etmeli. 
Türkiye olarak İslam düşmanlığıyla 
mücadeleye büyük önem veriyoruz. Filistin 
davasını da daha güçlü şekilde savunmamız 
şarttır. Hak mahrumiyetini dünyaya daha 
iyi anlatmalıyız. Filistin’den Keşmir’e, 
Kıbrıs’tan Batı Trakya’ya işbirliğimiz 
artırmadan saldırıların üstesinden gelmeyiz. 
Bu toplantıda üye ülkelerde medya 
altyapılarının geliştirilmesi çağrısında 
bulunmuştuk. 10 yıllık eylem programı 
kapsamında bazı hedefler belirlemiştik. 
Maalesef henüz ulaşamadığımızı görüyoruz. 
Hepinizi medya forumuna katılmaya davet 
ediyorum. Bu hafta kanunlaşan mevzuatın 
da önemli bir kilometre taşı olacağını 
düşünüyorum. Kritik bir adım attığımıza 
inanıyorum.
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 

Malatya’da Battalgazi 
Devlet Hastanesi, 

Hekimhan Tünelleri, 
Kuru Kayısı Lisanslı 
Depo ve Borsası ile 

Yapımı Tamamlanan 
Diğer Projelerin Toplu 

Açılış Töreni’nde 
açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, başörtüsü için 

referandum çağrısında 
bulunarak “Parlamentoda 

bu iş çözülmüyorsa 
millete götürelim, kararı 

millet versin. “ dedi.

KARARI 
MİLLET 
VERSİN

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’dan başörtüsü  
için referandum çağrısı



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Malatya’da yapımı 
tamamlanan Battalgazi Devlet 
Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, 

Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile 
belediye yatırımlarının açılış törenine 
katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
yanındaki miting alanında gerçekleşen 
açılışa binlerce vatandaşın yanı sıra Çevre, 
Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Maliye Bakanı 
Nurettin Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ile çok sayıda milletvekili ve partili 
de katıldı.

İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın 
ardından tekrar Malatya’da sizlerle 
hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. 
Tarihe ismini ‘seçkin insanların şehri’ 
diye yazdırmış Malatya bugün de bütün 
parıltısıyla yoluna devam ediyor.

“MALATYA’YA 20 YILDA 
33 MİLYAR LİRA YATIRIM 
YAPTIK”

Malatya’nın bugünkü şehir merkezine 
ne derlerdi biliyor musunuz eskiden? 
Asbuzu...Malatya bugün de göreni kendini 
hayran bıraktıran bir şehir. Geçtiğimiz 20 
yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler 
kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 
33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır 
Malatya’ya bu yatırımlar. Bu yatırımlar 

eğitimde ve sporda 5 bin 236 adet yeni 
derslik, 7 bin 242 kişi kapasiteli yüksek 
öğrenim yurt kapasitesi. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza toplam 4,5 milyar lira 
kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, 
bırakmayacağız. Sağlıkta 14’ü hastaneden 
oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. 
TOKİ vasıtası ile 17 bin 843 konut projesini 
hayata geçirdik. Malatya’mıza İlk Evim 
kampanyamız kapsamında toplam 2 bin 
501 konut ile İlk İş Yerim kapsamında 
500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Ayrıca 
12 bin 500’lük arsayı da kendi evini 
yapmak isteyen vatandaşlarımıza 
sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes 
buraların sahibi olacak. 36 kilometreden 
devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 
462 kilometreye çıkardık. Malatyalı 
çiftçilerimize 1,8 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verdik.
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“TÜRKİYE YÜZYILI’NI TÜM 
DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ”
Asıl büyük imtihanımız yeni başlıyor. 
Dünyamız siyasi, ekonomik ve sosyal 
kaosların pençesinde sarsıldığı bir 
dönemden geçiyor. Biz ise Türkiye 
Yüzyılı projeksiyonuyla 2053 
vizyonumuzu konuşuyoruz. Ayın 
28’inde inşallah Ankara Kapalı Spor 
Salonu’nda Türkiye Yüzyılı’nı tüm dünya 
ile paylaşacağız. Sadece konuşmakla 
kalmıyoruz. Üretimiyle, istihdamıyla, 
ihracatıyla bunu hayata geçiriyoruz. 
Onun için 5 tane başlığımız var. Yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla 
büyüme. Büyüyen bir Türkiye var. 
Bir yüzü bu olan madalyonun diğer 
yüzünde ise pusuda bekleyen eski 
Türkiye kalıntısı zihniyetleri görüyoruz.
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“19 AYRI FABRİKAYI 
ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK”

Yine özel sektörümüz, organize 
sanayi bölgelerimizde güncel yatırım 
bedeliyle 4 milyar 700 milyon lira 
tutarında 19 ayrı fabrikayı ülkemize ve 
şehrimize kazandırdık. Tüm bu yatırımların 
Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel 
sektörümüzü tebrik ediyorum. Türkiye’yi 
20 yılda hep bir hayalimiz vardı, bu hayal 
milletimizi bir gün dünyada hak ettiği 
seviyeye çıkarmaktı. Yedi düvele karşı 
verdiğimiz mücadeleyi aynı gayeyle 
büyüttük. 

Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim 
sistemimizle altık. Terör sorununu sınır 
ötesi çalışmalarla kaynağından kestik.

Eskiden terör sorunlarda bir numaraydı. 
Şimdi kaldı mı? Nereden nereye...Eskiden 
akşam 9’dan sonra sokaklara çıkılabiliyor 
muydu? Yarın Diyarbakır’a gidiyorum. 
Eskiden Diyarbakır’da akşam dışarı 
çıkılamazdı. Ama şimdi akşam saat 12, 
1, herkes restoranlarda kafeteryalarda 
yemeğini yiyor, sabaha kadar oralarda 
eğleniyor. Nereden nereye… 

Dağları deldik, dağları... Biz Ferhat 
olduk, Şirin’e dağları delerek yolları açtık. 
Üniversitesi olamayan ilimiz kalmadı. Artık 
profesörlerimiz, doçentlerimiz Hakkari’ye 
Iğdır’a gidiyorlar, yavrularımızı eğitiyorlar. 
Nereden nereye...Yan gelip yatmakla bu iş 
olmaz. 

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN 
REFERANDUM ÇAĞRISI

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel 
Başkanı, kabuk bağlamış başörtüsü 
tartışmasını yeniden açtı. Bu tartışma 
vesilesiyle milletimizin sahip olduğu 
tüm haklar gibi eğitimdeki ve 
kamudaki başörtüsü özgürlüğünü 
de hazmedemeyenlerin yüzlerindeki 
sahte maskenin aralandığını gördük. 
Biz kadınlarımızı asla başı açık veya 
başörtülü diye sınıflamadık. Ama birileri 
kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş 
değil. Bay Kemal, senin yanındakiler 
üniversitelerimizde ikna odaları 
kurdular. Bu ikna odalarına girerken o 
yavrularımızın başörtülerini maalesef 
başlarından çekerek aldılar. O ikna 
odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. 
Sizin bu noktada ciğerinizi iyi biliriz. Ama 
artık bunları yapamıyorsunuz. Şu anda 
devletin tüm kurumlarında başı açığı da 
var başı örtülüsü de var. Bütün bunlarla 
beraber okullarımızda böyle bir sıkıntı var 

mı? Başörtülüsü de başı açığı da kardeş 
kardeş üniversitelerimizde, ortaöğretimde, 
her yerde okuyabiliyor. Bu barışın, bu 
özgürlüğün, bu kardeşliğin simgesidir. İşte 
biz bunu başardık.

Bay Kemal, senin böyle bir derdin 
yok. Bunun için kızlarımızın ve hanım 
kardeşlerimizin gönüllerini tamamen 
rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü 
gel dedim Anayasa güvencesi altına 
alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. 
Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu Anayasa 
değişikliğini Meclis’e göndereceğiz. Gelir 
veya gelmez. Maksat tüm milletimiz bunu 
görsün, bunu tanısın, yandaşlarını da 
tanısın, altılı masayı da tanısın.

Hayati bir diğer konu olan sapkın 
akımların dayatmalarına karşı ailelerin 

korunmasını da ekleyerek bir Anayasa 
Değişikliği Teklifi’nin hazırlığına başladık. 
Bakalım konu Meclis’e geldiğinde kim 
nasıl bir tavır içine girecek. Meclis’e 
sunacağımızı teklif yeterli çoğunluk 
sağlanarak kabul edilirse Türkiye için 
önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde 
bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, 
sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir 
Anayasaya kavuşturma mücadelemizi 
inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz.

Hatta şunu da yapabiliriz, ilk defa 
bugün Malatya’da açıklıyorum. Haydi 
sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. 
Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete 
götürelim, kararı millet versin. Türkiye 
Yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı 
yeni bir devrin adı olacaktır.

“SİYASET YÜREK, VİZYON VE CESARET İŞİDİR”
Türkiye’yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet 
zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye’de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. 
Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerinş açalım dedik, hodri meydan 
seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV’ye çık 
dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi 
cesaret işidir. Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim.
Daha kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar 
Türkiye’nin hangi meselesine çözüm getirirler. Faizi tek haneli rakamlara indireceğiz, 
faiz zulmünden yatırımcıları kurtaracağız.



Recep Tayyip Erdoğan, 
Malatya’da Mahalle Bizim, 
Gençlik Bizim Programı’nda 
önemli açıklamalarda bulundu. 
TSK’nın kimyasal silah kullandığı 
iftirasına tepki gösteren Başkan 
Erdoğan, “Ordumuza yapılan 
bu yakıştırmaların bedeli 
ödenecektir. Yargıda bunun 
hesabını verecekler. Üzerlerine 
üzerlerine gideceğiz.” dedi.

Başkan Erdoğan, Malatya’da 
Mahalle Bizim, Gençlik Bizim 
Programı’nda gençlere hitap etti. 
Başkan Erdoğan, TSK üzerinden 

yürütülen kimyasal silah ifitrasına tepki 
gösterirken ABD’ye hamburger yemeye 
giden Kılıçdaroğlu için de “Benim milletim 

bunlara oy vermez” şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan’ın konuşmasından satır 

başları şöyle:
“Karşımda muhafazakar devrimcileri 

görüyorum. Birileri diyor ki AK Parti’de 
gençlik yok. Gençlik burada. Adana Şehir 
Stadı’nda herhalde gençliği görmediler. 
İlk oyum Erdoğan’a, ilk oyum AK Parti’ye 
kampanyamız ile seçim gününe kadar 
durmaksınız yolumuza devam edeceğiz. 
Malatya öyle bir şehir burada yaşın bir önemi 
yok. Maşallah hepsinin ruhu genç ruhu.

“SİZLER TÜRKİYE YÜZYILI 
GENÇLİĞİSİNİZ”

Siz gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz 
bizim de gönlümüz ve ruhumuz 
gençleşiyor. 2023’te başlayan yeni 
dönemin vizyonuna Türkiye yüzyılı 
diyoruz. Türkiye yüzyılının ilhamı da 
sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler 
bu yüzyılın gençliğisiniz. Bizim için 
milletimize hizmetle geçen her günümüz 

seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere 
milletimizle ahiT yenileme vesilesi olarak 
bakıyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ
Milletimiz FETÖ’cülerle benzin 

istasyonunda hamburger yemek için on 
binlerce kilometre gidenlere yüz vermez. 
Milletimiz darbecilerle tankların arasından 
sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez.
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“YARGIDA BUNUN 
HESABINI VERECEKLER”
Benim ordumun askerine hakaret eden, 
saygısızlık eden bu muhalefetin hepsine 
dersine milletim ilk seçimde verecektir. 
Ordumuza yapılan bu yakıştırmaların 
bedeli ödenecektir. Yargıda bunun 
hesabını verecekler. Üzerlerine 
üzerlerine gideceğiz.”

BEDELİ 
ÖDETİLECEK



Cumhurbaşkanımız Erdoğan daha sonra 
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Akay 
Caddesi’nde ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ 
nedeniyle düzenlenen ‘Muhtarlar Evi 

Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma 
Töreni’ne katıldı. İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından öne çıkanlar...

 Ülkemizin tüm illerinden Ankara’ya teşrif eden 
binlerce muhtar kardeşlerimizle şu anda adeta uçsuz 
bucaksız, resmi rakama göre şu an 20 bini aşkın 
muhtarımız burada. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, 
mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 
odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın 
istifadesine sunuyoruz. Böylece muhtar kardeşlerimizi 
iş veya başka sebeplerle Ankara’ya geldiklerinde 
kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış 
bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız Ankara’da gönül 
rahatlığıyla kalabilecekleri, merkezi konumuyla Trafik 
sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir 
eve kavuşmuş oldular. Muhtarlar Evi’mizin açılışının 
yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının 
toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. 
Muhtarlar evinin sizlerle beraber tüm muhtar 
kardeşime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin 
diyorum.

“MUHTARLARIMIZIN YÜZÜNE 
DAHİ BAKMAYANLAR 
MUHTARLARIMIZI HATIRLADI”

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan 
sonra ülkemiz demokrasine kazandırdığımız 
yeniliklerden birisi Muhtar Buluşmaları’dır. İlk 
toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bugüne 
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MUHTARLARA 
‘ÖDENEK’ 
MÜJDESİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Bazı yeni müjdeleri 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın 

doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme 
hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında 

hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız” 
dedi. Erdoğan, “Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka 

sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda 
ödenekleri kesilmeyecek” ifadelerini kullandı.
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kadar muhtarlarımızla her biri şölen havasında 
geçen toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin 4 bir köşesinden 38 bin muhtarımızı 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, milletin evinde 
misafir ettik. Her muhtar buluşmamız; aramızdaki 
muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, istişare 
ettiğimiz, ülkemizin meselelerini enine boyuna 
görüştüğümüz bir demokrasi bayramına dönüştü. 
Bana ne diyorlardı; ‘Muhtar bile olamaz’. E ne 
oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu 
kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet 
tarihimizde ilk kez muhtarlarımız; dertlerini, 
sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle 
doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece 
muhtarlarımızın değil bu vesileyle ülkemizin her 
tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de 
sorunlarını çözüme kavuşturduk. Muhtarlarımızla 
aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde 
daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış 
büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın sadece 
bürokraside değil siyasette de muhtarlara yönelik 
bakış açısını kökten değiştirdiğini görüyoruz. 
Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi 
bakmayanlar, bizim toplantılarımızdan sonra 
birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye 
kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını 
dahi kıpırdatmayanlar; muhtarlarımıza adeta 
vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her 
samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine 
bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri bir 
iki küçük salon toplantısının devamını dahi 
getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya 
çalışsalar da bizim şu kardeşliğimizi, şu 
dayanışmamızı asla tesis edemediler.

 O manşeti hatırlayın: Muhtar bile olamaz. Bu 
vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli 
yılları heba olmuştur. Hiç kimse reşit, hizmete 
layık görülmemiştir. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 
insanımızı da seneler boyunca yoksulluğa 
ve yasaklara mahkum bıraktılar. Muhtarlık 
müessesine verdiğimiz önemi, Muhtarlar Daire 
Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Valiliklerde 
bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter 
yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip 
etmek amacıyla sorumlu kıldık. Muhtarlık Bilgi 
Sistemi’yle devlet-muhtar-vatandaş arasında 
yepyeni bir bütünleşmenin kapısını araladık. Tek 
tip özel muhtar kimliğini de yine biz düzenledik. 
En az 1 dönem muhtarlık yapan muhtarlarımızı 
silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir 
avantaj sağladık.

YENİ MÜJDELER
Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan 

muhtar ödeneceğini 57 kat artışla 5 bin 500 
liraya yükselttik. Aynı zamanda 2 bin 232 lira 
olan muhtarlarımızın aylık SGK primlerinin de 
devlet tarafından karşılanmasını temin ettik. Tüm 
kadın muhtarlarımızın hizmet binalarını kameralı 
güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Bazı yeni 

müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın 
muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin 
yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya 
geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin 
takdirine sunacağız. Kadın muhtarlarımızın yanı 
sıra tüm muhtarlarımızı izin, hastalık veya başka 
sebeplerde görev başında bulunamadıkları 
zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. Siz 
muhtarlarımıza yönelik az önce de izledik, muhtar 
akademisi projemizi hayata geçiriyoruz.

“DAYANIŞMA İÇİNDE 
ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Tüm illerimizde Max muhtar modülünün 
kullanımına dair eğitimimizi tamamladık. 
Mahallelerine ilişkin birçok bilgiye Max üzerinden 
erişebileceksiniz. Metruk yapıları sizler de 
sistem üzerinden bildirebileceksiniz. Bir modül 

daha geliştirdik, muhtarlık binalarının elektrik 
faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut 
tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da 
başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart 
ayında yapılacak seçimlere kadar daha iyi hizmet 
verebilmesi için gerekeni yapmaya devam 
edeceğiz. Bundan sonra da aramıza kimseyi 
sokmadan tam bir dayanışma içinde çalışmaya 
devam edeceğiz.

Ülkemizin geleceğine dair hiçbir idealleri 
olmayanlarla bizim aramızdaki farkı sizler de 
görüyorsunuz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden 
geçtiği fırtınalı dönemde 85 milyonun huzuru 
için çalışacak, koşturacak, milletimizin hakkını 
savunacağız. İcazeti başka mahfillerde değil 
aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. 
Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacak, 
insanımızın başını yere eğdirmeyecek, onurunu 
kimseye ezdirmeyeceğiz.

Türkiye olarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın, 
ülkemiz için büyük bir atılım fırsatına çevirme gayretindeyiz. 
Putin ‘Türkiye’yi doğal gaz dağıtım merkezi yapacağız’ 
dedi. Yani Avrupa doğal gazı bizden alacak. Bu öyle durup 
dururken olmuyor, bu aramızdaki diplomasiyle oluyor. 
Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor, ihracatımız 
rekorlar kırıyor. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon 
geçiriyoruz. Otellerimizin doluluk oranları şu aylarda bile yaz 
mevsimini aratmıyor. Devletimizin imkanlarını milletimizle 
paylaşmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan çok güçlü 
destek bekliyorum. Buna var mıyız? Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken Muhtarlar Evimizin Muhtar kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum.

DEVLETİMİZİN 
İMKANLARINI 
MİLLETİMİZLE  
PAYLAŞMAYA  

DEVAM 
EDECEĞİZ”
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İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye’nin her alanı gibi ülkemizin 
dijital dönüşümünün altında da AK 

Parti imzası olacaktır. Ülkemize kazandırdığımız 
her eserde dijital dönüşümün izlerini görmek 
mümkündür. Zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü 
bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmedik. 
Bizim bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka 
türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle 

buluşturamayız. Artık kendi uydularını üreten 
bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı 
güçlendirmemiz bunların işaretleridir. Fiber altyapı 
konusunda çok önemli adımları hızla hayata 
geçirmiş olacağız.

“TEKNOPARK SAYIMIZ  
94’E ULAŞTI”

Araştırma-geliştirme harcamalarını 55 milyar 
liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde 1’inin 

üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Teknoparklarda 
da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. 
Teknopark sayımız 59 şehrimize yayılmış şekilde 
94’e ulaşmıştır. Savunma sanayi, teknolojinin hem 
lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. 
Türkiye 750’nin üzerinde projeye ve 5.5 milyar 
Dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.

Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında Togg 
otomobilinde ülkemizin teknolojide geldiği 
seviyenin sembollerinden biridir.

YUNANİSTAN’A 
TAYFUN MESAJI

GENÇLERE KRİPTO 
KUMAR UYARISI

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Üniversitesi 

Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda 
“Blokzincir İstanbul” programına katıldı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Cesaret 
ve azmimizin yanında çalışkanlığımızla 

dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de 
teknolojik atılımları ortaya koyuyoruz. 

Artık bizim Tayfun’umuz da var. Bunlar bir 
yerlere işaret oluyor. Bunu ileri safhaya 
taşıma gayretindeyiz” dedi.  Erdoğan, 

Merkez Bankası’nın kripto parayla ilgili 
çalışma yürüttüğünü açıkladı.
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Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok 
ötesindeki özellikleriyle akıllı cihaz olan Togg’un 
ülkemize değerli katkıları olacaktır.

Blok zincirin popüler olmasını kripto para 
alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Merkeziyetsiz 
kayıt ve güvence imkanları mevcut ticari sistemi 
kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. 
Alternatif iş yöntemleri hayatımıza daha fazla 
girmeye başladı. Şayet bir benzetmeyle dijital 
varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir vasıtasıdır, 
aracıdır.

“KENDİ SANAL EVRENİMİZİ 
KURMA PEŞİNDEYİZ”

Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını yaparken böyle 
bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. 
Yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bu 
aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının 
açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine 
kendi evrenimizi kurma peşindeyiz. İnsansız hava 
araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkı 
bestelenen eserler haline gelmiştir. Akıncı gibi 
teknoloji ve güce sahip araçlarımız dünyadaki 
savaş stratejilerini kökten değiştirmeye sahiptir.

“ARTIK BİZİM  
TAYFUN’UMUZ VAR”

Cesaret ve azmimizin yanında çalışkanlığımızla 
dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de 
teknolojik atılımları ortaya koyuyoruz. Artık 
bizim Tayfun’umuz da var. Bunlar artık bir 
yerlere de işaret oluyor. Bunu ileri safhaya taşıma 
gayretindeyiz.

Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz. 
BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok 
platformda dile getirdiğimiz dünya 5’ten büyüktür 
çağrımız teknolojideki adaleti de kapsayan bir 
itirazdır.

TEKNOFEST kuşağı dediğim gençler 
sayesinde sadece eksikleri hızla tamamlamakla 

kalmıyor dünya çapında pek çok yeniliğin de altına 
imzamızı atıyoruz.

Türkiye’de teknolojiye dair ne varsa hepsi de 
gündemine olan parti hangisidir diye bakarsanız 
tek siyasi teşekkül AK Parti olur. Diğerlerinden 
teknoloji adına bir şey duydunuz mu, gördünüz 
mü? Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler ya da terör 
bölgelerinde neler yapılıyor, bunlara bakıyorlar. Biz 
bugünü değil, yarını değerlendiriyoruz. Yarın neler 
olacak? Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz?

Hem kurumlarımızın hem partimizin 
teknolojiyle ilgili programlarda yer almaya gayret 

ediyoruz. Her TEKNOFEST’te yer alıyoruz. Türksat 
uydularının hizmete girene kadar her aşamasını 
yakından izliyorum.

Bugünkü programımızı da ayı anlayışın 
tezahürü olarak İstanbulumuzun en önemli 
üniversitesinde bu açıklamayı yapıyoruz. 
Uluslararası katılımcıları, kamu ve özel sektör 
temsilcilerini buluşturacak bu etkinlik teknolojiyi 
yakın takibin göstergesidir.

“MERKEZ BANKAMIZ KRİPTO 
PARAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYOR”

Merkez Bankamız kripto parayla ilgili 
çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız 
da bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. 
Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızda 
özel sektörde bu alanda ülkemize katkı sağlayacak 
yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto 
para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir 
teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri 
tavsiyesinde bulunuyorum.
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 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta 
gerçekleşmesi beklenen Diyarbakır 
programı Bartın’ın Amasra ilçesinde 

yaşanan maden kazası nedeniyle ertelenmişti.
Bugün Diyarbakır’daki program ile 

ertelenen buluşma gerçekleşti. Erdoğan, 
yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 
140 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan’ın konuşmasından öne 
çıkanlar:

“Diyarbakır’ı çok özlemişiz. Sizden 
anladığım coşku kadarıyla Diyarbakır da 
biz özlemiş. Bartın’da yaşanan elim bir kaza 
sebebiyle programımızı ertelemek zorunda 
kaldık. Değerli kardeşlerim bütün şehitlerin 
aileleri bize bir emanettir. O emanete de 
sonuna kadar sahip çıkacağız.

 Diyarbakır’ın rengi, terör ve siyaset 
baronları değildir. Diyarbakır’ın rengi kökenine, 
inancına, sahip çıkan asil insanlardır...

Diyarbakır’ı köklerinden koparmaya 
kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden 
atiye köprü kurarken zamanın ruhunu da 
es geçmiyoruz. Bunun için diyorum ki; Ey 
Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran 
rengine birlikte sahip çıkalım. Gel; binlerce yıllık 

geçmişindeki enginliklere beraberce sahip 
çıkalım. Gel; ülkemizin geleceğinize 85 
milyonla hep birlikte yürüyelim.

Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Çünkü 
sen koskoca bir medeniyetin sembolüsün. 
Çünkü sen Güçlü ve Türkiye hedefimizin en 
güçlü lokomotiflerinden birisin. Diyarbakır’ı 
gönülden seviyoruz.

“ARTIK DİYARBAKIR 
HUZURUN ŞEHRİDİR”

Kardeşlerim; Hz. Ömer’in fethinden 
beri bizim olan Diyarbakır’a göz dikenin 
iflah olmayacağı kesindir. Ah şu Diyarbakır 
surlarının, Dicle Nehri’nin dili olsada konuşsa... 
Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da 
konuşsa... Diyarbakır’ın kolunu kanadını 
kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını 
hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl 
baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... 

HDP MASANIN 
ALTINDA KALDI

 Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 

Diyarbakır İstasyon 
Meydanı’nda yaklaşık 12 

milyar 341 milyon 821 
bin liraya mal olan 140 
projenin açılışını yaptı. 

Başkan Erdoğan burada 
yaptığı konuşmada 

HDP ve Selahattin 
Demirtaş’a göndermede 

bulundu, “Bunlar Kürt 
kardeşlerimi sömürüyor. 

HDP denen parti 
görünümlü emperyalist 

operasyonel aygıt... 
Bunlar 6’lı masanın 
altında kaldı” dedi. 
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Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası 
yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan 
bunlar. Kandil’e benim Kürt kardeşlerimi kaçıran 
bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar 
değil mi? 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde 
bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin 
Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil 
mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim 
Allah’ın izniyle soracaklar.

DEMİRTAŞ’A SERT TEPKİ
Diyarbakır’ın yaşadığı karanlık günler de geride 

kalmıştır. Edirne’de cezaevinde kalan kişinin 
Kürtlükle alakası yok. Bu adam Kürt değil. Ama 
vatandaşlarımı sömürüyor. Bir tane eş başkanları 
var. Kürt mü? Değil. O da aynı şekilde ne yapıyor? 
Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Diyarbakır 
ekonomisiyle, kültür ve sanatıyla, altyapısıyla 
yoluna kararlı bir şekilde devam etmektedir. Artık 
Diyarbakır huzurun şehridir.

“DİYARBAKIR’I KENARDA 
BIRAKMADIK”

Türkiye’yi büyütüyoruz derken; işiyle aşıyla 
küresel krizler karşısındaki duruşuyla her şeyi 
ile büyütüyoruz. Kardeşlerim biz bugüne kadar 
Diyarbakır’ı 57 milyar TL’lik kamu yatırımıyla 
her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. 
Diyarbakır’ı kenarda bırakmadık. Batı’ya neyse 
Güneydoğu’ya da onu yaptık.

Bu şehrin her karış toprağına alın terimizle, bu 
şehrin insanlarının her birinin hayatına gönül bağı 
ile dokunduk.

Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. 
Kayapınar Şehir Hastanemizi de hızla yenileyerek 
sizlerin hizmetine sunacağız. Sizin için çalışıyoruz. 
Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola 
devam. Açılışını yapacağımız eserlerden biri 
şehrin trafiğini önemli derecede rahatlatacak 
olan Diyarbakır-Güneybatı çevreyoludur. Hem 
sizlere hem bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak 
araçlara ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı 
çevreyolunun hayırlı olmasını diliyorum.

Tarım, sağlık ve milli eğitim bakanlıkları ile 
valiliğimizin şehre kazandırdığı çok sayıda eseri 
şehre kazandırıyoruz. Belediyemizin eserlerine tek 
tek giremeyeceğim. Çok güzel hizmetler veriliyor, 
şehrimize çok önemli yatırımlar yapılıyor.

Değerli kardeşlerim tüm bu eser ve hizmetlerin 

açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Bugün açılışını 
yapacağımız 19 yeni fabrika bu hakikate işaret 
ediyor. Tamamlanan bu fabrikalar üretim ve istihdam 
da sağlayacağı katkılarla şehrimize önemli katkı 
sağlayacaktır.

“DİYARBAKIR CEZAEVİ  
MÜZE OLUYOR”

Burada 70 binin üzerinde bir katılım var. 
Biliyorsunuz; bugün buraya müjdeyle geliyorum. 
Adalet Bakanlığımız, cezavini tamamen boşalttı. 
Bugün itibarıyla cezaevimiz Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığımız cezaevinin 
restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde 
müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine 
kadar pekçok bölümün yer alacağı bu eserin 
şimdiden Diyarbakır’a hayırlı olmasını diliyorum.

Diyarbakır cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, 
sanat gösterşi alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı 
cezaevi ortadan kalkıyor. Bu tablodan rahatsız 
olanlar da var. Diyarbakır’ın bu birlik ve beraberlik 
görüntüsü karşısında kahroluyorlar.

Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen, toplu açılış töreni öncesinde, 
alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dağa kaçırılan 
çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

“HDP, PARTİ 
GÖRÜNÜMLÜ 
OPERASYONEL AYGIT”
HDP denen parti görünümlü 
emperyalist operasyonel aygıt, 
maneviyatımızı hedef alan tüm 
sapkınların aktörü durumundadır. 
Bunlar 6’lı masanın altında 
kalmış olmanın mahcubiyeti ile 
İstanbul’da bir grup adı sanı belli 
olmayan parti ile ittifak kurmuşlar. 
Kimin kiminle yürüdüğünü 
görüyoruz. Biz tercihimizi haktan 
adaletten yana yaparak yolumuza 
devam ediyoruz.
Türkiye’nin dünkü sorunlarını nasıl 
biz çözdüysek bundan sonra da 
yine biz çözeceğiz.”
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, İstanbul Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin 
Hacıcaferoğlu’nu ziyaret etti.

Çekerek, ziyaret kapsamında üniversite KYK 
yurtları doluluk oranları, nakil işlemleri hakkında 
Hacıcaferoğlu’ndan bilgi edindi. Başkanımız Çekerek 
İstanbul Gençliği için ziyaretlerine devam edecek.

BAŞKANIMIZ ÇEKEREK’TEN İSTANBUL GENÇLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ZİYARETLER

 İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 

üniversiteli genç arkadaşlarımızın 
ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik 

birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

İstanbul’un AK Gençleri, 
AK Parti Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri birimimizin 
düzenlediği “Blokzincir 
İstanbul” etkinliğinde 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile bir araya 
geldi.

“Blokzincir İstanbul” etkinliğinde yapay 
zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim 
gibi teknolojiler gündelik ve sosyal 
yaşantımızda önemli değişiklikler 

oluşturduğuna dikkat çekildi.
Programa Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra tüm İstanbul 

teşkilatımız da katıldı.
 “Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu 

aynı zamanda birer teknoloji harikasıdır”  diyen 
Erdoğan ,”Bu etkinlik ülkemizin teknolojik 
yeniliklerini yakın takibinin bir göstergesidir. 
Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili 
bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız 
bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. 
Amacımız blokzincir teknolojisinin idari, teknik, 
stratejik tüm yönlerinin iş sektörlerimize ışık 
tutacak şekilde tartışılmasını sağlamaktır. 
Elimizdeki imkanı her boyutuyla tanımadan 
fırsatları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla 
gereken alt yapıyı oluşturma ve düzenlemeleri 
yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız. Siber 
dünya kavramı siber uzaya doğru genişlerken 
Türkiye’yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın 
önüne geçirecek hazırlıklar yapmak görevimizdir” 
dedi. 

BLOCKZİNCİR İSTANBUL’DA  
LİDERİMİZ İLE BULUŞTUK
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Yeni Seçmen Birimimiz  
“Çay Bizden Sohbet Sizden” 
programında gençlerle 
buluşmaya devam ediyor. 

Gençler ilçelerimizin gerçekleştirdiği 
programa yoğun ilgi gösteriyor. 
Programda gençler  soruyor, alanında 
uzman İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

cevaplıyor. 
Ardından ikramlar ve müzik eşliğinde türkülere 

ve şarkılara eşlik ediyor, çayın tadı yeni seçmenle 
anlam kazanıyor. 

Bu hafta Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu 
ilçemizdeki programa yüzlerce genç katıldı, İl 
Başkan Yardımcımız Tolunay Kutluay ve İl Yönetim 

Kurulu üyemiz Murat Türk programda gençlerle 
buluştu. 

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Tolunay 
Kutluay, “İlk defa oy kullanan kardeşlerimizle 
bir araya gelmeye devam ediyoruz. İstanbul’da 
ulaşılmadık, çay içmediğimiz genç kalmayacak” 

dedi. 
İl Yönetim Kurulu üyemiz Murat Türk ise 

“Gönüller yapmaya geldik, liseli kardeşlerimizin 
yanındayız... Her ilçemizde binlerce kardeşimizle 
buluşarak çok büyük bir organizasyon 
gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. 

Beykoz İlçe Gençlik Kolları 
Başkanlığımız, mahallelerde 
gençlerin nabzını tutmaya 
devam ediyor. 

Beykoz İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız Burak Karaçam, Teşkilat 
Başkanımız Yasin Baş ve İlçe Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz gençlerle buluştu.  

Soğuksu, Riva, Çengeldere’de yaşayan gençlerle 

sohbet eden teşkilatımız, gençlerin istek talep 
ve şikayetlerini dinledi, not aldı. 

”Vatandaşın nabzını en iyi 
mahalle temsilcileri bilir” 

Mahalle temsilcilerinin AK Parti için çok 
önemli olduğunu belirten Karaçam, “Vatandaşın 
nabzını en iyi tutan, mahallenin sorunlarını 
en iyi bilen, halkın ilk ulaştığı kişi mahalle 
temsilcileridir” dedi.  Karaçam, mahalle yönetim 
kurulu üyelerine ziyaretlerde bulunduklarını 

hatırlatarak, “Burada sizlerin görüşlerini alıyor, 
mahallelerimizin sorunlarını yerinde görme şansı 
buluyoruz” şeklinde konuştu.  

Karaçam konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi:

“Bizler seçmen kazanmıyoruz, kardeş 
kazanıyoruz, bu doğrultuda Beykozlu gençlere 
ulaşıyoruz, kimi futbol sahasında kimi bir 
kafede... Gençler neredeyse biz orada olmaya 
devam edeceğiz.” Ziyaret, toplu hatıra fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

GENÇLER NEREDEYSE AK GENÇ BEYKOZ ORADA

ÇAY İÇMEDİĞİMİZ GENÇ KALMAYACAK
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İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim 
Başkanlığımız, İstanbul’un tüm 
üniversitelerinde eş zamanlı stant 
açarak üniversiteli kardeşlerimizin 
yanında yer aldı. 

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi standını 
ziyaret ederek, Kampüse Hoş Geldin programının 
bu seneki planlaması hakkında bilgi aldı. 

Gençlik Kolları Başkanımız Cem Çekerek de üniversiteye 
yeni başlayan öğrencilerle sohbet etti. İl Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ise çeşitli üniversitelerin stantlarında yer alarak, 

KAMPÜSE HOŞ GELDİN
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KAMPÜSE HOŞ GELDİN

gençlerin istek, talep ve önerilerini dinledi. 
Programın ardından İstanbul’a gelen veya 

İstanbul’da yaşayıp da üniversiteye başlayan tüm 
gençler için konser düzenledi. Kampüse Hoş 
Geldin konserinde gençler doyasıya eğlendi.

KAMPÜSE HOŞ GELDİN  
PROJESİ NEDİR?

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın 
hazırladığı “Kampüse Hoş Geldin” projesi, 
tercih dönemindeki genç üniversite adaylarına, 
okuyacakları şehir, üniversite, barınma ve burs 
imkanları hakkında rehberlik hizmeti veriyor. 

Ayrıca gençlerin talebi doğrultusunda 
bünyesine eklediği ‘Tercih Robotu’ ile puanlara 
göre bölüm ve üniversite seçenekleri de sunuyor. 

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız 
tarafından hazırlanan ‘Kampüse Hoş Geldin’ 
projesi ile 81 ilde üniversiteye yeni başlayan 
öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye 
adaptasyon, barınma ve burs imkanları hakkında 
rehberlik hizmeti veriliyor. 

TERCİH DÖNEMİNDE 
GENÇLERİN YANINDA OLDUK

2017 yılında hayata geçen ve gençlerin talepleri 
doğrultusunda yeni döneme tercih dönemiyle 
başlayan “Kampüse Hoş Geldin” projesi, gençlerin 

daha doğru üniversite tercihlerinde bulunabilmesi 
ve üniversite seçiminde akıllarındaki soru 
işaretlerini giderebilmeleri için “Üniversite Tercih 
Robotu” tasarlamıştı. Puanlarına, istedikleri 
şehirlere veya bölümlere göre arama yapılabilen 
tercih robotundan  binlerce genç faydalanmıştı. 

Bununla birlikte www.kampusehosgeldin.
com sitesinde yeni dönemde üniversiteli 
gençlerin ilgisini çekecek birçok konuda her hafta 
hazırlanan #KampüsBlog yazıları ile gençlerin 
merak ettikleri sorular cevap buluyor.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN 
GENÇLERİN MERAK ETTİĞİ 
TÜM SORULARIN CEVABI 
BİZDE

“Kampüse Hoş Geldin” projesi, öğrencilere 
üniversite ve şehir hakkında rehberlik ediyor. 
Gençlik Kollarımız, yaşadıkları şehirden farklı 
üniversiteleri kazanan gençleri otogar, tren 
garı, havalimanları ve kampüsün girişlerinde 
karşılayıp onlara yol gösteriyor. Kampüs hayatına 
adaptasyon sürecinde oryantasyon desteği 
sağlayan Gençlik Kollarımız, burs ve kredi 
imkanlarından, yurt dışı eğitim programına kadar 
her alanda gençleri doğru şekilde yönlendirmeye 
gayret ediyor.
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GENÇ MUHTARLARLA BULUŞTUK

19 Ekim Muhtarlar Günü 
dolayısıyla İl Gençlik 
Kolları Yerel Yönetimler 
Başkanlığımız genç 
muhtarları ziyaret 
ederek bu özel günü 
kutladı. 
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Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı ve 39 ilçede bulunan yönetim 
kurulu üyelerimiz ilçelerinde görev yapan 
genç muhtarlarımıza hediye takdim 

ederek sohbet etti.  Ziyaretin sonunda gençlik kolları 
teşkilatımız, mahalle muhtarlarımızla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Üsküdar Gençlik Kollarımız, 
motivasyon ve planlama 
kampı gerçekleştirdi. 

İlçemizin yürütme, yönetim ve 
mahalle yönetimi ile Gençlik 
Meclisi teşkilatımız bir araya 
geldi. Gençlik kampımızda; 

futbol, masa tenisi, paintball, bisiklet turu, 
orman yürüyüşü, satranç gibi sosyal ve 
sportif aktiviteler düzenlendi. 

Gençlerimiz hoşça vakit geçirirken 
akşamları düzenlenen, eğitici 

söyleşi, eğitim programları ve tiyatro 
gösterimleriyle beraber faydalı ve 
doğayla iç içe bir kamp programı 
gerçekleştirildi.

Üsküdar İlçe Gençlik Kolları 
Başkanımız İbrahim Hakkı Gündoğan 
”Üsküdar’ımızın 33 mahallesinde 
girilmedik sokak, kapı çalınmamış 
ev kalmayacak” dedi.  Gündoğan en 
iyi şekilde hazırlanarak AK Parti’nin 
seçimlerden birinci parti çıkmasını, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı 
seçilmesini sağlayacaklarını ifade etti. 

AK GENÇ ÜSKÜDAR’DAN MOTİVASYON KAMPI
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İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan bu 
hafta T3 Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyesi Av. Abdullah 

Demirhan ve T3 Vakfı yönetim kurulu 
üyesi Vakıf Müdürü Ömer Kökçam 
beyin misafiri oldu. Teknolojik alanda, 
çocuk ve gençlere yönelik yapılan 
çalışmalar hakkında istişarelerde 
bulunduk. İl Kadın Kolları Başkanımız 
ziyarette ülkemizin geldiği aşamanın 
artık Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye 
olduğunu ifade etti. 

İl Kadın kolları başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan ilçelerimizi ziyaret 
ederek çeşitli toplantılara katılım sağlıyor. Başkanımız İlhan bu 
hafta Çekmeköy ilçemize ziyaret gerçekleştirerek ilçe kadın kolları 
toplantısına katılım sağladı. Siyasi çalışmaların değerlendirildiği 

toplantıda çeşitli istişarelerde bulunuldu.

T3 VAKFINI ZİYARET ETTİK

BAŞKANIMIZ İLHAN ÇEKMEKÖY’DE
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İl Kadın Kolları Başkanlığımızca 
başlatılan teşkilat ailesinin 
buluşmalarından birisini bu hafta 
yeniden gerçekleştirdik. 

İstanbul Valimizin eşi, Meclis başkanımızın 
eşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın eşi, 
Kadın Milletvekillerimiz, Milletvekillerimizin 
eşleri, Belediye Başkan yardımcılarımız, 

Belediye ve İlçe Başkanlarımızın eşleri ile bir araya 
gelerek istişarelerde bulunduk. Gaziosmanpaşa 
ilçemizde gerçekleşen buluşmada ev sahipliğini 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızın eşi Neziha 
Usta Hanımefendi yaptı. 

Toplantıda konuşan İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan, büyük bir aile olduğumuzun 
vurgusunu yaptı. 

İl Kadın Kolları 
Halkla İlişkiler Birim 
Başkanlığımızın 
başlattığı memleket 

buluşmaları kapsamında 
Üsküdar İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Maide Bukem Alay’ın 
ev sahipliğinde Kastamonulu 
Hemşerilerimizi ilçe binamızda 
ağırladık. Üsküdar Belediye 
Başkan Danışmanı Esat Kalay’ın 
katılımlarıyla 2023 seçimi ile ilgili 
istişarelerde bulunduk.

TEŞKİLAT 
AİLESİ 
OLARAK 
BULUŞTUK

MEMLEKET BULUŞMALARIMIZ
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Bir fotoğraf karesi için saatlerce 
en doğru anı bekleyen; bir satır 
haberle birçok hayata umut 
olabileceği gerçeğini unutmadan 

çalışan değerli basın mensupları ve basın 
gönüllülerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Gününü kutlayarak ziyaretlerde bulunduk.

Tuzla, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, 
Büyükçekmece İlçelerimiz de Gazeteciler 
Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 
gazetecilerimizi ziyaret ettiler. Gazetecilik 
yaparken karşılaştıkları zorluklar ve sorunları 
dinlendi.

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 Avcılar ilçemizde 
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.

DÜNYA GAZETECİLER 
GÜNÜ KUTLANDI

Tevazu, samimiyet ve 
gayretle 2023 hedeflerine 

ulaşacak; 2023, 2024 
seçimlerinde zafere ulaşacak 

ve inşallah Türkiye’mizi muasır 
medeniyetler seviyesine 

çıkaracağız.

YÜZYÜZE 
GÖNÜL 
GÖNÜLE
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Halkımızın sosyal hayatına yakinen 
müşahede eden, vatandaşımızın 
devlete açılan en yakın kapısı 
olan kadın muhtarlarımızı ziyaret 

ederek kendilerine çalışmalarında başarılar 
diledik. Muhtarlar Günü sebebiyle Bağcılar, 

Sarıyer, Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, 
Kağıthane, Ümraniye, Güngören, Avcılar, 
Sultangazi, Esenler, Beşiktaş ,Gaziosmanpaşa, 
Büyükçekmece İlçelerimizde görev yapan 
kadın muhtarlarımıza makamında ziyaretler 
gerçekleştirildi.

Dünya sağlık örgütünün 
2004 yılından bu yana meme 
kanserinde erken teşhisinin 
önemi ve meme kanseri 

farkındalığının vurgulanması amacıyla 
Ekim ayı bilinçlendirme ve farkındalık ayı 
olarak belirlenmiştir. Kadın Kollarımız bu 
kapsamda ilçelerimizde çeşitli programlar 
düzenlediler.

Sultangazi ve Bağcılar ilçelerimizin 
İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün uhdesinde, 
meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle 
düzenlediği, “Erken teşhis hayat kurtarır” 
konulu seminer teşkilatımızın yoğun katılımı 
ile gerçekleştirildi.

MUHTARLARIMIZA ZİYARET 

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR 
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Tuzla Kadın Kolları olarak, Başkanımız Tuğba 
Karakaya öncülüğünde; görme engelli bireylerin 
yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 
kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü kapsamında 

Tuzla ilçemizde sahada vatandaşlarımızla birlikteydik.
Görme Engelli vatandaşlarımızla sohbet ederek 

taleplerini dinledik. Aydıntepe mahallemizde ise görme 
engelli vatandaşımızı evinde ziyaret ettik.

BEYAZ BASTON 
FARKINDALIK GÜNÜ

Kadın Kollarımız yetim kızlarımızın çeyizini tamamlama 
çalışmalarının yanında çeşitli destek çalışmalarını da 
gerçekleştiriyor. Güngören ilçemizde Ezgi kızımızın kına gecesinin 
düzenlenmesinde ilçe teşkilatımız bir aile gibi desteklerini 

esirgemedi. İlçe Başkanımız Şenel Savcı ve yürütme kurulu üyelerimizin 
organize ettiği Ezgi kızımızın kına gecesini İl Başkan Yardımcımız Songül 
Sarı Gündoğdu, İl Sorumlumuz Zeynep Solmaz ve teşkilatımızın katılımıyla 
kutladık. Rabbim bir ömür boyu mutluluklar versin.

YETİM KIZIMIZI  
KINA GECESİNDE 

YALNIZ BIRAKMADIK




