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Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, “Şimdi sıra Türkiye 
Yüzyılı’nı adım adım inşa etmeye gelmiştir. Türkiye 
Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun 
tamamıdır” dedi. Erdoğan “2023’ü her bakımdan ülkemiz 
ve milletimiz için yeni bir dönemin mukaddimesine 
dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu 
hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis’teki 
ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın yer alacağı kapsamlı 
çalışmayla 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı adım 
adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir.” dedi



OSMAN NURİ  KABAKTEPE
A K  P A R T İ  İ S T A N B U L  İ L  B A Ş K A N I

İÇERİDE VE DIŞARIDA
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle 
hem içeride hem dışarıda yoğun bir 
çaba gösteriyor.

Ekibiyle birlikte ve milletinden aldığı güç-
le daha müreffeh, daha güvenli, daha itibarlı 
ve daha aydınlık bir geleceği ilmek ilmek 
örmek için!

Bir yandan “içeride” açılış üstüne açılış 
yapıyor. Yeni fabrikaların çarkları dönmeye 
başlıyor.

Yeni yollar ve tünellerle dağlar deliniyor, 
şehirler ve bölgeler arası mesafeler her geçen 
gün biraz daha kısalıyor.

Kendi doğalgazımızı kullanmak konusun-
daki çalışmalar bütün hızıyla sürerken, yeni 
arayışlar da kendi plan ve programı içinde 
ilerliyor.

Yerli savunma sanayiimize her geçen gün 
yeni ürünler ekleniyor.

EYT gibi, yeni asgari ücret gibi insanımızın 
beklentileri konusunda titiz ve çözüm odaklı 
çalışmalar sürüyor.

Diğer yandan “dışarıda” da başdöndüren 
gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor.

Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftaki 
temaslarında da görüldüğü gibi, Türk Dünya-
sıyla şimdiye kadar görülmemiş yoğunlukta ve 
içerikte çalışmalar yürütülüyor. Yeni işbirliği ve 
anlaşmalar yapılıyor. Aynı şekilde bölgemizde-
ki ülkelerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı 
ilişkiler sürekli zenginleştirilerek büyütülüyor.

Ülkeleri birbirine bağlayan bütün küresel 
enerji hatlarında Türkiye var.

Dünyaya umut olmuş küresel gıda 
hatlarında Türkiye var.

Her şey insanımızın sevinçlerini ve mutlu-
luğunu artırmak için!

Her şey Türkiye’nin gücüne güç, itibarına 
itibar, etkinliğine etkinlik katmak için!

Cumhurbaşkanımız “içeride ve dışarıda” 
Türkiye Yüzyılı için dur durak bilmeden çalı-
şırken, biz de “içeride” üzerimize düşen gö-

revleri yapabilmek adına hummalı bir çalışma 
içindeyiz.

Bütün teşkilat birimlerimizle sahadayız.
Esnaf dükkanlarında, çay ocaklarında, çat 

kapı ev ziyaretlerinde hem milletimize ken-
dimizi anlatıyor, hem milletimizin talep ve 
beklentilerini aracısız şekilde bizzat kendile-
rinden dinliyoruz.

Yeri geliyor gençlerle kafelerde, yeri geliyor 
halı sahada, yeri geliyor gençlerimizin orga-
nize ettiği buluşmalarda hem dinliyor, hem 
anlatıyoruz.

STK’larımızla buluşmalarımız bütün hızıyla 
sürüyor. Her biri yerel kültürüyle toplam kültü-
rümüzü zenginleştiren, renklendiren illerimizin 
tanıtım günlerinde insanımızla kucaklaşıyor, 
kardeş olmanın, millet olmanın, hep birlikte 
Türkiye olmanın nice güzelliğini sıcak bir nefes 
gibi ruhumuzla teneffüs ediyoruz.

Bize muhalif olduğunu söyleyenler, istedik-
leri kadar birbirlerine karşı “ayak oyunlarıyla 
dolu ve sadece boş laf üretmekten ibaret 
toplantılar” yapadursunlar…

İstedikleri kadar sadece kutuplaştırıcı, 
ayrıştırıcı ve dışlayıcı yaklaşımlarla, kin, nefret 
ve yalandan ibaret söylemlerle kendilerine 
siyasi nema elde etmeye uğraşsınlar…

İstedikleri kadar algı ve ajans faaliyetleriyle 
Türkiye adına yaşanan her güzelliği gözden 
saklamaya, küçümsemeye, farklı göstermeye 
çabalasınlar…

İstedikleri kadar yuvarlak masalarını adeta 
dış mahfillerden gelecek asıl belirleyici karara 
kadar sadece oyalayıcı bir “görüntü kurtarma 
malzemesi” gibi kullanıp milletin dışında 
meşruiyet ve destek arasınlar…

İstedikleri kadar terör destekçileriyle 
kurdukları kirli ittifakı AK Partinin rutin 
bir Meclis prosedürünü yerine getirmesi 
üzerinden temize çekmeye çalışsınlar…

İstedikleri kadar yargı davaları üzerinden 
“Erdoğan da ceza alınca büyümüştü” türü 
hayallere dalsınlar…

Biz bildiğimiz yolda ve inandığımız şekil-
de yürümeye devam edeceğiz.

Milletimizle el ele gönül gönüle, milletimiz-
den başka bir meşruiyuet kaynağı aramadan, 
birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğe asla halel 
getirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Liderimiz içeride ve dışarıda, bizse içeri-
de!

Adımızın AK Parti olduğu gibi biliyoruz ki;
Türkiye Yüzyılı, artık müzelik olmuş arkaik 

bir siyaset anlayışıyla Türkiye’yi bile gözden 
çıkaracak kadar kendi siyasi ihtiraslarında 
boğulup “kazanmak için her yol mübah” 
diyenlerin değil…

Milletimizden aldığı güçle, birlik, bera-
berlik ve kardeşlik içinde “Önce Türkiye” 
diyenlerin ve bunu yakıcı bir aşk, büyük bir 
sevdayla en güzel plan, program, proje ve 
vizyonla buluşturanların eseri olacaktır! 

     Birileri nasıl bir muhalefet 
anlayışı içinde olursa olsun, biz 
Milletimizle el ele gönül gönüle, 

birlik, beraberlik, sevgi ve 
kardeşliğe asla halel getirmeden 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Liderimiz içeride ve dışarıda, bizse 
içeride! Adımızın AK Parti olduğu 
gibi biliyoruz ki; Türkiye Yüzyılı, 
Milletimizden aldığı güçle, birlik, 

beraberlik ve kardeşlik içinde 
“Önce Türkiye” diyenlerin ve 

bunu büyük bir sevdayla en güzel 
plan, program, proje ve vizyonla 
buluşturanların eseri olacaktır!
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AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir 
ve Kültür İşleri Başkanlığımız 
tarafından Milli Ağaçlandırma 
Günü kapsamında Borsa 
İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu 
İmam Hatip Ortaokulu’nda 600 
fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından ilan edilen 
11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü kapsamında fidan dikimi 

gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Çevre 
Şehir ve Kültür İşleri Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen program kapsamında Borsa 
İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu’nda fidan dikim töreni yapıldı. 
Törene İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden sorumlu İl 
Başkan Yardımcımız Cahit Altunay, Sancaktepe 
Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü, öğrenciler 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İl Başkanımız 
Kabaktepe, “İnsanın kendisi ve diğer 
insanlarla barışabilmesi, insanın doğa ile 
evrenle barışabilmesi için, hayatta ona en 
çok yol gösterecek, hayatı kolaylaştıracak 
hayatı yaşanabilir kılacak temel 
yaklaşımlardan birisi fidan dikimidir. Bugün 
Milli Ağaçlandırma günü vesilesiyle biz evren 
ve doğa ile barışık olduğumuzu gösterecek 
güzel bir eylem gerçekleştiriyoruz. Ve 600 
üzerinde ağacı okulumuzun bahçesinde 
toprakla buluşturup 500’ün üzerinde 

ağacımızı da İstanbul’umuzun değişik 
caddelerinde yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

“Her fidan ağaca 
dönüştüğünde sanki yeniden 
doğuyor ve yeşeriyor  
gibi hissediyoruz”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma 
Döğücü ise “Gerçekten çok mutluyuz. Bugün, 
her fidan ağaca dönüştüğünde sanki yeniden 
doğuyor ve yeşeriyor gibi hissediyoruz. Ve 
çocuklarımıza karşı, doğaya yapmış olduğumuz 
haksızlıkların en azından bir kısmının telafi 
edilmesi anlamında bu etkinlerin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünen 
Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden 
Cumhurbaşkanımıza ve Orman Bakanlığımıza 
yeniden teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımız 
bunu hakkediyor. Bizden bunu bekliyorlar. “ diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye 
Başkanımız Şeyma Döğücü, çocuklarla birlikte 
dikilen fidanlara toprak attı, can suyunu verdi. 
Daha sonra öğrencilere cam fidanı ve içerisinde 
çeşitli hediyelerin yer aldığı çanta hediye edildi.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE  
600 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
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ŞEHİR İNSANDAN, İNSAN  
ŞEHİRDEN BAĞIMSIZ OLAMAZ”

AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür İşleri Başkanlığımız tarafından 
8 Kasım Dünya Çevrecilik Günü kapsamında sempozyum düzenlendi. 
Atlas Sineması’nda düzenlenen programa; İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, Çevre, Şehir ve Kültür İşleri’nden sorumlu İl Başkan 

Yardımcısı Cahit Altunay, Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız ve çok 
sayıda davetli katıldı.

 “İNSAN İLE ŞEHİR ARASINDA  
DERİN BİR İLİŞKİ VAR”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanımız Kabaktepe, 
“İnsanın şehre, şehrin insana etkisinden bahsediyoruz. Şehir ve kent olmadığında 
insanın bu değerlerden ayrı kaldığında nelerden ayrı kalacağını düşünmek lazım. 
Sadece mekânsal anlamını tasavvur etmeden, mekâna sahip olmadan insanın yapıp 
etmelerinin ortaya çıkmasından nasıl bahsedebiliriz? İnsan kendisinin içinde var 
olduğu ve onu da var eden şehirlerden bağımsız bir hayat sürdüremeyeceği için 
hayatının her alanını kentin varlığıyla ilişkilendirmek durumundadır. Kültür, sanat 
ve ekonomi gibi tüm etkinliklerimiz kente muhtaçlık içinde. Bu kadar belirleyici 
olan kente dair insanın yapıp etmelerinin özellikle masaya yatırılması gerekiyor. Bu 
manada panelimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehir olmasa ne 
olurdu sorusunun da sorulması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür 
İşleri Başkanlığımız tarafından 8 Kasım 

Dünya Çevrecilik Günü kapsamında 
düzenlenen sempozyumda konuşan 

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
“İnsan kendisinin içinde var olduğu ve 

onu da var eden şehirlerden bağımsız bir 
hayat sürdüremeyeceği için hayatının her 

alanını kentin varlığıyla ilişkilendirmek 
durumundadır. Kültür, sanat ve ekonomi 
gibi tüm etkinliklerimiz kente muhtaçlık 

içinde. Bu kadar belirleyici olan kente dair 
insanın yapıp etmelerinin özellikle masaya 

yatırılması gerekiyor” dedi.
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 “TEMENNİMİZ 
TOPLUMLARIN BARIŞ İÇİNDE 
YAŞAYABİLMESİDİR”

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür’den 
sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay da 
21. yüzyılda gelişen teknolojiye işaret ederek, “21.
yüzyıl teknolojik olarak gelişen, 24 saat yaşayan 
ışıl ışıl şehirler bu asra damgasını vururken, 
maalesef savaşlarla yıkılan, tarihi kültürel 
yapılarını kaybeden şehirler de bu yüzyılda 
hafızalarımıza kazındı. Ne yazık ki yıkmak yok 
etmek anlayışındaki toplumlar savaşlarda bile 
hedefe sivilleri koyarak insanlığa büyük acılar 
yaşattı. Birinci dünya savaşında sivil kayıplar 
yüzde 5 ilken bu oran ikinci dünya harbinde 
yüzde 48’e 1990’ların bölgesel savaşlarında 
da yüzde 95’e çıkarak dehşet verici boyutlara 
ulaştı. Temennimiz daha adil savaşsız barış 

içinde yaşayabilen toplumların oluşmasıdır.” diye 
konuştu.

 “LİDERLER KENDİ ŞEHİRLERİ 
ÜZERİNDEN HİKAYELERİNİ 
OLUŞTURDULAR”

Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız 
ise büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını 

dile getirerek, şunları kaydetti: “İnsanı esas alan 
bir medeniyetin çocuklarıyız. Medeniyetimizin 
şehri İstanbul’dayız. Hazreti Peygamberimiz kendi 
değerlerinden insanı inşa etmek üzere kendi şehri 
Medine’yi inşa etti. Pek çok devlet adamı kendi 
şehirleriyle anıldılar. İskender’in İskenderiye’si, 
Timur’un Semerkant’ı, Selahaddin’in Kudüs’ü, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’sı, Fatih 
Sultan Mehmet’in ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul’u. Liderler kendi şehirleri üzerinden 
hikayelerini oluşturdular. Endülüs’e kadar 
medeniyet izleri sürülebilir. Şehri imar ederken 
nesil de ihmal edilmemelidir

 Açılış konuşmalarının ardından panele 
geçildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz moderatörlüğünde, Yazar Beşir 
Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve 
Ahmet Anapalı’nın konuşmacı olarak dinleyicileri 
bilgilendirdi.
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İl Başkan vekilimiz Av. 
Adem Yıldırım, İl Başkan 
Yardımcımız Av. Şengül 
Karslı ile birlikte TÜGVA’ya 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
İl Başkan Yardımcılarımız Yıldırım 

ve Karslı yeni dönemde Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel 
Başkanlığına seçilen İbrahim Beşinci 
Bey’e ve yönetimine yeni görevlerinin 
hayırlı olması dileklerinde bulunarak 
kendilerini tebrik etti.

İl Başkan vekilimiz 
Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanımız Av. Adem 
Yıldırım, Bahçelievler İlçe 
Başkanlığımız tarafından 
Cemil Meriç Kültür 
Merkezinde düzenlenen 
istişare ve değerlendirme 
toplantısına katıldı.

İlçe Başkanımız Fatih Tuna’nın 
ev sahipliğinde yapılan 
programa İl Yönetim Kurulu 

Üyemiz Mehmet Küçük, Meclis Üyelerimiz, 
Üç kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Mahalle Başkanlarımız ve Mahalle 
teşkilatlarımız katılım sağladı.

İl Başkan vekilimiz Adem Yıldırım 
toplantıda yaptığı konuşmada; “Nasıl ki 
İstanbulu fethederek Ayasofya’yı cami 
haline getiren Fatih Sultan Mehmet karanlık 
bir çağı kapatarak aydınlık bir çağı bize 
hediye etmişse, Fatih’in emanetine sahip 
çıkarak uzun yıllarca kapalı olan Ayasofya’yı 
yeniden cami haline getirip Müslümanlara 
hediye eden ve işte yeni yüzyıl anlayışıyla 
yeni bir çağın bize kapılarını açan Recep 
Tayyip Erdoğan’da Fatih’in torunu olarak 
karşımızdadır.” dedi. 

TÜRKİYE YÜZYILI’NI GENÇLERLE 
BERABER YÜKSELTECEĞİZ

BAHÇELİEVLER İSTİŞARE 
VE DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISINA KATILDIK
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Yüz Yüze 100 Gün programı 
kapsamında, 2023 
seçimlerinde İstanbul’da, oy 
kullanılacak her okulda bir 
avukat bulunması ve okul 
sorumlusu ile koordineli 
çalışması hedefi için 
ziyaretlere devam ediyoruz.

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 Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı ve İl Yönetim Kurulu Üyemiz 

Mehmet Küçük; Bahçelievler ve Bakırköy 
ilçelerimizde avukat ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. 

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

ve seçmen iradesinin seçim sonuçlarına 
yansımasını sağlayacağız. 

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

HER OKULDA BİR AVUKAT
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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 üç kademe ilçe 
yönetimimiz ve mahalle yönetimlerimiz 
ile birlikte sandık eğitimleri amacıyla bir 
araya geliyoruz. 

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

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



AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından başlatılan 
Yüz Yüze 100 Gün programları kapsamında İstanbul 
Milletvekillerimiz Esenyurt ilçemizde çeşitli etkinlik ve 
ziyaretlerde vatandaşlarımızla buluştu.
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Esenyurt
YÜZ YÜZE 100 GÜN



İstanbul 
Milletvekillerimiz 
Emine Sare Aydın ve İl 
Başkan vekilimiz Adem 

Yıldırım Tabela Meydanında AK 
Nokta’da teşkilat mensuplarımızla 
ve vatandaşlarımızla bir araya 
geldi. İstanbul Milletvekilimiz 
Nevzat Şatıroğlu Ev hanımları 
Derneğini ziyaret ederek 
kendileriyle hasbihal etti ve 
kadınlarımızın el emeği ürünlerini 
inceledi. İstanbul Milletvekilimiz 
Tülay Kaynarca Saadetdere 
Mahallesinde esnafımızı ziyaret 
ederek hayırlı işler diledi. İstanbul 
Milletvekilimiz Serkan Bayram 
Güzelyurt Mahallesinde Merkez 
Camii Derneğinde cemaatle ve 
dernek mensupları ile buluştu. 
İstanbul Milletvekilimiz Osman 
Boyraz da Cami Derneği bir araya 
geldi. İstanbul Milletvekilimiz Fatih 
Süleyman Denizolgun ise esnaf 
ziyaretleri yaparak kendilerine 
bereketli kazançlar diledi.

 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 11



Tüm enerjimizle millete hizmet yolunda çalışmaya devam 
ediyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından 
başlatılan Yüz Yüze 100 Gün programları kapsamında 
İstanbul Milletvekillerimiz ve İl Başkanvekilimiz Adem 
Yıldırım, Beşiktaş ilçemizde çeşitli etkinlik ve ziyaretlerde 
vatandaşlarımızla buluştu.
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Beşiktaş
YÜZ YÜZE 100 GÜN
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Çalınmadık kapı bırakmamak, 
her gönüle dokunmak için 
Beşiktaş İlçemizde İstanbul 
Milletvekillerimiz İl Siyasi ve 

Hukuki İşler Başkanımız Adem Yıldırım, 
İlçe Başkanımız M. Yıldıım Turan, İlçe 
Yönetimimiz ve tüm teşkilatımızla 
sahadayız. 

İstanbul Milletvekillerimizden 
Şirin Ünal, Etiler, Levent ve Konaklar 
Mahallelerinde; Ahmet Hamdi 
Çamlı, Ulus, Mecidiye ve Ortaköy 
Mahallelerimizde; Serap Yaşar Türkali, 
Vişnezade ve Muradiye Mahallelerimizde; 
Abdullah Güler, Balmumcu, Cihannüma 
ve Sinanpaşa Mahallelerimizde; 
İffet Polat, Dikilitaş, Gayrettepe ve 
Balmumcu Mahallelerimizde; Canan 
Kalsın, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Kültür 
Mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir 
araya geldi. Mahallelerimizde hanelerini 
bizlere açan değerli komşularımıza ve 
esnaflarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Daha güzel yarınlar için milletimizin 
gönlüne dokunmaya devam edeceğiz.
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AKADEMİ 
İSTANBUL 
EĞİTİMLERİNİN 
9. ROTASI 
TAMAMLANDI

Bu hafta 
Akademi İstanbul 
eğitimlerimizin 
9. rotasında 
sabah programı 
Üsküdar ilçemizin 
ev sahipliğinde 
Üsküdar, Ataşehir, 
Kadıköy, Ümraniye,  
öğle programı ise 
Sancaktepe ilçemizin 
ev sahipliğinde 
Sancaktepe, Beykoz, 
Çekmeköy, Sultanbeyli 
kardeş ilçemizin 
ev katılımıyla 
gerçekleştirdi.
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Akademi İstanbul eğitim programı İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcılarımız, İl Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız 
ve tüm teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademi İstanbul’da açılış konuşmalarının ardından Hizmet 
Bilinci ve Gönüllük, Etkili İletişim, 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 konuşmacılara, il 
başkanımıza, ilçe başkanımıza ve İlçe Ar-Ge ve Eğitim sorumlularımıza 
günün anısına yetimler adına bağışta bulundu. 
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AİLE VE SOSYAL 
HİZMETLER 
BAKANIMIZ 
İSTANBUL’DA 
ZİYARETLERDE 
BULUNDU
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, 
Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy 
ve teşkilat mensuplarımız Zeytinburnu Aile 

Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi AKDEM’i ziyaret 
ettiler. Aldıkları eğitimlerle hayata tutunan yeni ufuklara 
yelken açan engelli kardeşlerimizle hasbihal edip eserlerini 
incelediler.

Süleymaniye Doğumevi’ne ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ziyaret programları kapsamında 
“anne dostu hastane” ünvanına sahip aynı zamanda dünyanın en 
eski doğumhanelerinden birisi olan Süleymaniye Doğumevi’ne 
ziyarette bulundu. İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak’ın 
da eşlik ettiği ziyarette hastane yetkililerinden bilgiler alınırken, 
hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



İLÇE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLARI 
TOPLANTILARI BÖLGE BÖLGE YAPILDI

3.BÖLGE BAKIRKÖY 
3.Bölge Sosyal Politikalar Başkanları toplantısı Bakırköy ilçemizin ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak başkanlığında Bakırköy İlçe Başkanımız Tülin 

Mazlumoğlu Kestane’nin katılım sağladığı toplantıda, yapılan hane ziyaretleri başta olmak üzere 
çalışma ve etkinlikler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz ve İlçe Sosyal Politikalar 
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MUTLULUK PAYLAŞINCA GÜZEL
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İl Başkan Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak, İl Sosyal 
Politikalar Komisyon Üyemiz 
Tülin Hattat, Kağıthane İlçe 
Başkan Yardımcımız Erol 
Gürbüz ve Kâğıthane İlçe EKM 
Başkanımız Nermin Külahlı, özel 
bir kardeşimize sürpriz ziyarette 
bulundular.  

Geçtiğimiz haftalarda Kağıthane 
ilçemizde İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığı olarak koordine ettiğimizde 
yoğunlaştırılmış hane ziyaretlerinde 

misafir olunan Murat kardeşimizin gitar hayali 
gerçekleştirildi. Kendisine hayali olan gitar hediye 
olarak verildi. Mutluluğu gözlerinden okunan 
kardeşimiz ve ailesinin duası alındı.

Başkanlarımız ile birlikte Bakırköy Fahri Korutürk Caddesinde 
faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarımızla hasbihal ederek 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları iletildi.

Bakırköy’de ziyaretlerimiz kapsamında Bakırköy Kızılay 
Şubesine de ziyarette bulunularak Şube Başkanı Tacettin 
Kümet beyden ilçedeki Kızılay çalışmaları hakkında bilgiler 
alındı.

1.BÖLGE TUZLA
1.Bölge Sosyal Politikalar Başkanları toplantımızı Tuzla İlçe 

Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik.
İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 

başkanlığında İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz ve İlçe 
Sosyal Politikalar Başkanlarımızın katılım sağladığı toplantıda 
çalışmaların son durumları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



SPORUN 
ENLERİ 

ZİYARETLERİ 
BAŞLADI

1. BÖLGE İLÇE AİLE VE ÇOCUK 
KOMİSYONU BAŞKANLARI TOPLANTISI
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İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 
Spor Komisyonumuz 
tarafından ilimizde bulunan 
çeşitli branşlarda başarılı 
eski veya faal sporcularımıza 
ziyaretlerimiz başladı.

“Sporun Enleri” ziyaretleri 
kapsamında İstanbul Milletvekilimiz 
Hasan Turan, İl Başkan 
Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 

Madak, İl Spor Komisyonu Başkanımız Serhat 
Karadağ ve İl Sağlık Komisyonu Başkanımız 
Muzaffer Saraç Avrupa Profesyonel Boks 
Şampiyonumuz Cemal Kamacı Beyefendiye 
ziyarette bulundu. 

İl Başkanı Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve İl Aile ve Çocuk 
Komisyonu Başkanımız Songül Demirci’nin katılımlarıyla yapılan 
toplantıda İlçe Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanlarımız ile ailelerimize 
ve çocuklarımıza yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile 

ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

1.Bölge İlçe Aile ve Çocuk 
Komisyonu Başkanları toplantısı 

Üsküdar ilçemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

CEMAL KAMACI
09.02.1943 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde 
doğdu. İlk öğrenimini Maçka’da, orta öğrenimini 
ise İstanbul’da yaptı. 13 yaşında spora başladı. 
9 yıl amatör boks yaptı. Dört kez İstanbul, iki 
kez Ankara, iki kez Silahlı Kuvvetler şampiyonu 
oldu. 3 ayrı sıklette Türkiye şampiyonu oldu. 
27 kez amatör milli formayı giydi. 1967 yılında 
profesyonel oldu. 1976-80 yılları arasında 
Avrupa, Amerika ve Afrika’da 79 profesyonel 
maç yaptı. 5 kez Avrupa şampiyonluğunda 
oynadı, 4’ünde şampiyon oldu. 1972 ile 1975 
yıllarında yılın sporcusu seçildi. Sporu şampiyon 
olarak bıraktı. Spor vesilesiyle 13 yıl yurt dışında 
kaldı. Spor sonrası siyasete atıldı. Almanya’da 
bir Türk derneğinde 3 yıl yöneticilik yaptı. 
Ayrıca 5 yıl il başkanlığı görevinde bulundu ve 
4 kez milletvekili adayı oldu. Kamacı, Evli ve üç 
çocuk babası olup Almanca bilmektedir.



İKADDER’İ ZİYARET ETTİK

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve İl Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanımız 
Songül Demirci, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği’ne (İKADDER) ziyarette 
bulundular. Dernek Başkanı Funda Ozan Akyol’dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler alındı. 
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İlçe Şehit Yakınları, Gazi ve Yetim Komisyonumuzun aylık 
olağan toplantısı İl Başkanlığımızda gerçekleştirildi.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve İl ŞKM Başkanımız Selman 
Enes Yücel’in katılımlarıyla yapılan toplantıda Annelerimize yönelik eğitim 
programları başta olmak sahada yapılan çalışmalar ile ilgili istişarelerde 
bulunuldu.

İLÇE ŞKM 
BAŞKANLARI 
TOPLANTISI

İKADDER
2006 yılında kurulan İKADDER, 
STK’ların kendi aralarında, diğer 
kişi ve kuruluşlarla iletişim, 
istişare, işbirliği modelleri 
geliştirerek, özellikle gönüllü 
kadın kuruluşlarının, kadının ve 
ailenin statüsünü yükseltmek 
için çalışmalar yapmaktadır. 
Ayrıca Türkiye genelinde faaliyet 
gösteren çeşitli platformların 
çalışmalarına destek vermekte; 
dört yüzün üz erinde STK’yla 
iletişim, istişare ve işbirliği 
zemininde bir araya gelmektedir. 
İKADDER, T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile 
ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Danışma Kurulu ve 
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü Kurul Üyesidir.
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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, 
DÜZENSİZ GÖÇ VE 
TERÖR MESAJI

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Özbekistan’ın Semerkant 
kentinde Türk Devletleri 
Teşkilatı Zirvesi’ne 
katıldı. Erdoğan Zirve’de 
yaptığı konuşma 
“Kardeşlik hukukumuzun 
gereğini yerine 
getirerek Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin, 
Teşkilatımıza gözlemci 
üye olmasını kabul ettik” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 
düzenlenen ‘’Türk Devletleri 
Teşkilatı Devlet ve Hükümet 

Başkanları 9. Zirvesi’’nde konuştu.
Ukrayna’da devam eden savaşın adil bir 

barışla sona ermesi için her türlü gayretin 
gösterildiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti;

“Gıda krizinin önüne geçmek için 
gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Güney 
Kafkasya’daki barış süreci can Azerbaycan’ın 
tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını 

koruyor. 8 Kasım’da kutladığımız Şanlı 
Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümünde aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
sağlık ve afiyet diliyorum. İlham Kardeşimizin 
şahsında Azerbaycan halkını tekrar tebrik 
ediyorum. Haklı mücadelesinde olduğu 
gibi barış arayışlarında da Azerbaycan’ın 
yanındayız.”

“Türkiye olarak PKK/PYD/YPG/FETÖ/
DEAŞ ve El Kaide dahil eli kanlı terör 
örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok 
edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini 

başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir 
cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ’yle 
mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine 
güveniyoruz. FETÖ’nün bertaraf edilmesi 
noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır 
olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.”

“2014 yılından bu yana dünyanın en çok 
sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. 3,6 
milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere 
yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. 
Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi 
konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda 
görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik 



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 23

konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi 
sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli 
olacaktır.”

KKTC’YE GÖZLEMCİ ÜLKE 
STATÜSÜ VERİLDİ

“Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine 
getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 
Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul 
ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası 
olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını 
göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu 
dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli 
kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Bölgemizde yaşanan son gelişmeler 
ortak koridor güzergahını daha da etkin hale 
getirmemiz için fırsatlar sunuyor. Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolunun Ekim 2017’de faaliyete geçmesiyle 
ortak koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. 
Türkiye olarak aynı amaca hizmet maksadıyla 
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya 
Geçişi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, 
1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri 
hizmete aldık.”

“Hazar geçişli Doğu-Batı-Orta Koridorun 
kat ettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin 

kaldırılması veya azaltılması, transit yük 
taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret 
hacmimizi arttıracaktır. Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Anlaşması’nın imzalanması 
bu bakımdan memnuniyet vericidir. Zirvemiz 
vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması, Strateji 
Belgesi’nin eşya hariç mal ve hizmetin serbest 
dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın imzalanması da önemlidir.”

“Ortak coğrafyamız stratejik enerji 
koridorlarının kavşağında yer alıyor. Türkiye 

esasen kendisinin ve bölgesinin enerji arz 
güvenliğine destek sağlayacak hamleleri, uzun 
süredir kesintisiz şekilde hayata geçiriyor. Bakü-
Tiflis-Ceyhan Boru Hattı küresel düzeyde en 
başarılı enerji projeleri arasındadır. Güney Gaz 
Koridoru ise Avrupa’ya gaz taşıyacak 4. Arter 
olarak tasarlanmıştır. Trans-Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı’nın belkemiğini oluşturduğu bu 
koridor ilave gaz tedariki ile daha da geliştirebilir. 
Hazar Havzası bunun için akla ilk gelen 
kaynaktır.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ağaç dikme törenine iştirak etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine 
katıldı. Programda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 4), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 2), Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev (sol 2) ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda) ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, 
eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov (sağ 3) ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) yer aldı.
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AB KAPISINDA 52 YIL  
BİZİ SÜRÜNDÜRDÜLER

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan 
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrasında 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı 

Şevket Mirziyoyev tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı 
taltif edildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

Öncelikle nezaketiniz ve bugün yaşadığımız bu 
müstesna hava için şahsım ve milletim adına çok 
çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Ali Nişanı’nın 
şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur 
duyuyorum.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle 

Özbekistan’ın Semerkant kentinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
tarafından iki nişan takdim edildi.

Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün 
her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede 
ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan 
teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen 
herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Özellikle de bu organizasyonda gerçekten 
ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime 
çok teşekkür ediyorum, her şeyi ile müstesna bir 
organizasyon, müstesna bir ev sahipliği.

Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Türk Dünyası Ali 

Nişanı Takdim Töreni’ne 
katıldı. Erdoğan, “AB 

kapısında 52 yıl bizi 
süründürdüler, hala aynı 

şeyi yapıyorlar. Ama 
biz de onlara gerekeni, 

gerektiği zamanda 
cevabını vereceğiz” dedi.
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Başkanı’na da özgüveni noktasında çok çok başarılar 
diliyorum görüyorum ki Kazakistan’da da aynı başarıyı 
sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Türk 
Dünyası Ali Nişanı taltif edildi. Nişan takdim töreninde 
konuşan Erdoğan “Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsıma 
tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve 
bu mücadeleyi en güzel şekilde devam ettiren İlham 
Aliyev kardeşimi, bu esnada bu mücadele sırasında 
iki yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu 
görüyoruz. Şu an itibariyle defaatle oradaki törenlere 
de katılmak sureti ile neler yapıldığını yerinde görme 
imkanım oldu ve bunları tabi görünce de bir Türk 
olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar 
başarı hakikaten bizlere bir gurur vesilesi oldu.

Özbekistan’da da aynı durumu, bütün fiziki altyapı 
üst yapıda çok ciddi bir değişim görüyoruz, bunlar 
bizim için iftihar meselesidir.

AB KAPISINDA 52 YIL BİZİ 
SÜRÜNDÜRDÜLER

Bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime 
Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü 

nedeniyle gerçekten çok teşekkür ediyorum ve adeta 
aynı kökten gelme bir havayı estiriyor, bundan dolayı 
da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi 
sebebiyle kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu 
mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep 
yaşadık, yaşıyoruz.

Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. 
Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama bizde onlara gerekeni 
gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Buradan yine 
aynı şekilde sesleniyorum.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’A 
VERİLEN 2 NİŞAN

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle 
Özbekistan’ın Semerkant kentinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
tarafından iki nişan takdim edildi.

Özbekistan’ın ‘Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı’ 
dün törenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a taltif 
edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün 
Erdoğan’a ‘Türk Dünyası Ali Nişanını’ takdim etti. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan nişanları büyük bir onurla 
taşıyacağını belirterek hem şahsı hem de Türk milleti 
adına teşekkür etti.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle bir 
söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan Semerkant’taki 
zirveyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Türk Devletleri Teşkilatımızın 9. Zirvesini başarıyla 
tamamladık. Görüşmelerde Türk dünyasına ilişkin güncel 
meseleleri etraflıca ele aldık, önümüzdeki dönemde iş 
birliği yapılacak alanları belirledik. Geçen sene İstanbul’daki 
tarihi zirvede Türk dünyası vizyon belgesini kabul 
etmiştik. Belgeyle gelecek 20 yıla dair hedeflerimizi 
ortaya koymuştuk. Bugün de ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu 
niteliğindeki strateji belgemizi kabul ettik. Ticaretten 
ekonomiye, kültürel konulardan çevre sorunlarına kadar 
geniş bir yelpazede iş birliğimizin alt yapısını oluşturacak 
bir dizi anlaşmaya imza attık. Türk Konseyimizin Teşkilata 
dönüştürülmesiyle Nahçıvan Anlaşmasında ortaya çıkan 

değişiklik ihtiyacını akdettiğimiz bir protokolle 
giderdik.

“KKTC’NİN GÖZLEMCİ ÜYE 
OLMASINI KABUL ETTİK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu 
çerçevede gözlemci üye olmasını kabul 
ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası 
olan Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını 
gösterdik. Alınan bu tarihi kararın başta 
Kıbrıs Türkleri olmak üzere hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Kardeşlik hukukumuzun 

gereğini yerine getirdikleri için tüm liderlere 
teşekkür ediyorum.

Zirvede ayrıca ulaştırma, medya, kültür, 
turizm projelerinde atabileceğimiz ortak adımları 

görüştük. Özellikle finans alanında dayanışmamızı 
güçlendirmek maksadıyla Türk Yatırım Fonu’nu 
kurduk. Fonun sağlayacağı imkanların iş birliğimizi 
daha da kuvvetlendireceğine ve faaliyetlerimize ivme 
kazandıracağına inanıyorum. Güncel küresel meselelere 
ilişkin ortak yaklaşımlarımızı ve Türk dünyasında iş birliğinin 
geliştirilmesi hususundaki kararlılığımızı Semerkant 
Bildirisiyle somutlaştırdık. Müteakip zirve, 2023 yılında 
Kazakistan’da gerçekleştirilecek. Zirveye katılan devlet 
ve hükümet başkanlarıyla samimi görüşmelerimiz oldu. 
Temaslarımızda ikili ilişkilerimize ilaveten güncel küresel 
konuları da ele aldık.

AVRUPA VE ABD’YE FETÖ TEPKİSİ: 
BIDEN SAKLIYOR

15 Temmuz’dan sonra sizin uyarılarınıza coğrafyadan 
ciddi anlamda yanıt geldi ve bazı temizlemeler de 
gerçekleşiyor. Ama bu coğrafyanın kendi içinde dengeler 
var ve hala bu yapıyı Amerika ile aralarındaki yumuşak güç 
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BU ADAMI BIDEN 
SAKLIYOR

Özbekistan ziyareti dönüşü 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa 
ve ABD’yi FETÖ’ye destek 

vermekle suçlayarak “Şu 
anda bunlara kim sahip 

çıkıyor? Başta Yunanistan. 
Kaçıp Yunanistan’a 

gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya 
gidiyorlar. Hep buralara 
kaçtılar; Almanya’da, 

Fransa’da, Hollanda’da, 
Danimarka’da, 

İngiltere’de, 
Amerika’da 

yaşıyorlar. Ve bu 
adamı Amerika 

saklıyor. Kim saklıyor? 
Biden saklıyor.” 

ifadelerini kullandı. 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Londra 

ziyaretiyle ilgili “Şimdi ‘temiz para 
getireceğim’ diyor. Sen kimsin? 

Parayı kime getiriyorsun? Yani 
afedersiniz İngiltere’de bu kadar 
enayi var mı; sana kalkacaklar bu 

paraları verecekler” dedi. Öte yandan 
Erdoğan, Hakan Şükür’ün TV5 canlı 
yayınına çıkmasıyla ilgili de “Onu 

değerlendirmeye gerek yok. Demek 
ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, 

sekiz falan arıyor olabilirler.” 
ifadelerini kullandı.
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olarak görenler de var. Özellikle Orta Asya’daki 
bazı ülkelerde hala varlıklarını sürdürdüklerine 
dair izlenimler var. Türk Devletleri Teşkilatının 
geleceğinde bu yapının tamamen silinmemesi 
takdirde sorunlar çıkacağı açıktır. Bu yapı burada 
tamamen nasıl biter? Umudunuz var mı? Türkiye 
olarak bu liderleri ikna edebildik mi?

Tabii biz bu liderlerle her bir araya gelişte 
terörle mücadele konusunu; PKK/PYD/YPG, FETÖ, 
DEAŞ, bütün bunları kendilerine hatırlatıyoruz. 
FETÖ konusunda kendileri “bizde var” demiyorlar. 
Hep söyledikleri şey şu; “Biz bunları temizledik, 
temizliyoruz” diyorlar. Bugün de aynı şeyi gerek 
Kırgızistan gerek Özbekistan gerek Kazakistan’la 
yine konuştuk. Dedik ki “Bu konudaki mücadeleniz 
hangi safhada? FETÖ ile mücadelede belli bir 
mesafe kaydedebildiniz mi? Sizler yok diyorsunuz 
ama bizdeki istihbarat bilgilerinde ne yazık ki 
hala sizin devlet kademelerinde bile bunların 
olduğunun bilgileri bize geliyor. O zaman benim 
size söyleyeceğim tek şey var; istihbarat dairenizi 
bizim istihbarat başkanlığımızla bir araya getirelim, 
müşterek olarak çalışsınlar, eğer hakikaten 
temizlenmişse mesele yok, siz de rahat edersiniz 
biz de rahat ederiz. Ama bilin ki bunlar sizin için 
büyük tehlike ve tehdittir.” Mesela liderlerden 
bir tanesi bugün bana şunu söyledi; “Ben, siz bu 
işin üzerinde bu kadar dururken bu FETÖ’nün 
ne olduğunu hala bilmiyordum” dedi. “İşte sizin 
bu noktadaki bilgi kaynaklarınız maalesef size 
yanlış bilgi aktarıyor. Yanlış bilgi aktardığı için 
de bu alçakların, bu namussuzların ne olduğunu 
anlayamıyorsunuz. Bunların 160’a yakın ülkede 
okulları vardı ve bu okullarda bunlar güya iyi niyetle 
eğitim öğretim yaptırdıklarını söylüyorlardı. Oranın 
yöneticileri de ‘bunlar kötü bir şey yapmıyor, bunlar 
eğitim öğretim yaptırıyor’ diyorlardı. Ama o eğitim 
öğretim yaptırıyor dediğiniz yerde oraların zeki 
çocuklarını alıyorlar, onları zehirliyorlar ve onları 
da ondan sonra hem kendi ülkeleri hem de Türkiye 
aleyhine birçok çalışmaların içerisine sokuyorlar. 
Bakın işte bizde 15 Temmuz hadisesinde her şey 
patlak verdi ve bizim 252 canımız maalesef şehit 
oldu. Bunun yanında askeriydi, siviliydi 2 bini aşkın 
vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Bütün bunları 
biz yaşadık. Gelen başbakanlara, başkanlara 
Meclisimizi gösteriyoruz. İşte demokrasinin merkezi 
olan Meclisimizi bunlar bombaladılar. Neyle? 
Bu ülkenin, bu devletin, bu ordunun uçaklarıyla 

bombaladılar. Helikopterlerle geldiler vurdular. 
Eğer zaman yarışında isabet ettirebilseydiler 
bugün belki ben de olmayacaktım. Benim iki tane 
korumam şehit oldu. Bunların hepsi yaşanmış 
hadiseler. Benim canım yandığı için ben size bunları 
anlatıyorum” dedim. Şu anda bunlara kim sahip 
çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan’a 
gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya gidiyorlar. Hep buralara 
kaçtılar; Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, 
Danimarka’da, İngiltere’de, Amerika’da yaşıyorlar. 
Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? 
Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya’da devasa 
bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana 
terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben 
size şu anda bunu söylerim.

 KILIÇDAROĞLU’NA  
LONDRA TEPKİSİ

  Kemal Kılıçdaroğlu. “Tefeciler” iddiasını 
gündeme getirmiş ve hükümeti hedef almıştı. 

Bugün gelinen noktada “temiz para bulacağım, 
temiz para getireceğim” vurgusuyla İngiltere’ye 
gitti ve birtakım görüşmelerde bulundu. Buna 
dair değerlendirmeniz ne olur?

Şimdi “temiz para getireceğim” diyor. Sen 
kimsin? Hani Londra’ya gidişi eleştiriyordun? 
Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? 
Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para 
talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime 
getiriyorsun? Yani afedersiniz İngiltere’de bu 
kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları 
verecekler; “Al Bay Kemal bunu Türkiye’de nerede 
kullanırsan kullan” diyecekler. 

Bir defa ben belediye başkanlığı yaptım. Hem 
de İstanbul’da yaptım. Kendi İstanbul belediye 
başkanına şunu sorması lazım, ‘Erdoğan, belediye 
başkanlığı yaptığı dönemde hangi ülkeden ne 
kadar kredi çekti? Bir bak bakalım.’ Şu anda kendi 
belediye başkanlarına -gerek Ankara gerek İstanbul 
gerek İzmir- acaba bu tür dış kredide Bay Kemal 
mi onlara bu parayı, bu krediyi buluyor? Bulduğu 
zaman da bu krediye teminatı kim veriyor? 
Teminatı veren kişi benim. Eğer teminat verirsek 
adamlar kredi veriyor. Aksi takdirde vermez. Yani 
bu adamı anlamak mümkün değil. Bilmiyor ve 
öyle rakamlar söylüyor ki ve bu rakamları ne İngiliz 
bankaları verir ne Deutsche Bank verir ne bir başka 
yer verir. Vermez. Ama dedim ya kuru sıkı atıyor. 
Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. 

“BU KADAR DA AHLAKSIZLAR”
 Yerli ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda TOGG’un geleceğiyle ilgili neler 

öngörüyorsunuz? Yine Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki yıllarda özellikle yerli 
üretimi odağına projeler görecek miyiz?

Her şeyden önce TOGG fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik 
sistemle üretiliyor. O gün biz bunları gördük. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha 
farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım. Tabii bunlar 
ne demeye başladılar? “Bunlar İtalya’da üretiliyor” dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu 
robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre 
sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla 
kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli. Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya 
galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; 
yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bizim işimiz tabii sadece bunlar da 
değil. Mesela BMC’nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri 
teknolojide fabrikalarımız var. Bunlarla beraber gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz. 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre 
Merkezi’nde “2000 Köy Yaşam 
Merkezinin Açılış Töreni”ne katıldı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
Ağrı Tutak’taki kazada 7 kişinin 
hayatını kaybettiğini açıkladı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan “2023’ü 
her bakımdan yeni bir dönemin 
mukaddimesine dönüştürmek 
istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız 
bu hedefimizin adeta çatısını 
kurmaktır. Şimdi sıra Meclis’teki 
ve kabinedeki arkadaşlarımızın 
yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte 
Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla 
tuğla inşa etmeye gelmiştir” 
değerlendirmesinde bulundu.

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ErdoğanBeştepe Millet ve Kongre 
Merkezi’nde “2000 Köy Yaşam 
Merkezinin Açılış Töreni’nde acı haberi 

verdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ağrı’nın 
Tutak ilçesinde meydana gelen Trafik kazasında 7 
vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan “Önümüzdeki 
sene Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle 
birlikte MEB’in 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin 
dönüm noktalarını teşkil eden yıl dönümlerine 
ilişkin hazırlıklara şimdiden başladık. 2023’ü her 
bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine 
dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı 

programımız bu hedefimizin adeta çatısını 
kurmaktır. Şimdi sıra Meclis’teki ve kabinedeki 
arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte 
Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa 
etmeye gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamaları 
şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirile 
200 Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle 
sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarımızla Ankara’da 
bir araya gelmiştik. Beraber yürüdük biz bu 
yollarda...

Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin 
ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimden 

alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi 
eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik 
hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. 
Merkezlerimizde sadece eğitime soluk 
kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye’sine 
hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek 
kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de yeni 
dinamizm katacağına inanıyorum.

Köy Yaşam Merkezlerimizde eğitim alan 
evlatlarımızla vatana millete ve ailelerine hayırlı bir 
evlat olarak yetiştiren öğretmenlere rabbimden 
muaffakiyetler niyaz ediyorum.

Köy Yaşam Merkezlerimizin ülkemize 
milletimize köylerde bu hizmetlerden faydalanacak 

ŞİMDİ SIRA 
ADIM ADIM İNŞA 
ETMEYE GELDİ
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tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. 

yıl dönümüyle birlikte MEB’in 100. yaşına 
erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil 
eden yıl dönümlerine ilişkin hazırlıklara şimdiden 
başladık. 2023’ü her bakımdan yeni bir dönemin 
mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye 
Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını 
kurmaktır. Şimdi sıra Meclis’teki ve kabinedeki 
arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte 
Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa 
etmeye gelmiştir.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI 
BERABERCE HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ”

Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ülkemizin 
tamamının milletimizin tüm fertlerinin eseri 
olacaktır. Avrupa’nın hasta adamı olarak görünen 
milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak tüm 
yokluk ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi 
zafere taşıdıysak önümüzde çıkarılan engelleri 
nasıl birlikte ve beraberlikle açtıysak, darbeden 
terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden 
nasıl alnımızın akıyla geldiysek inşallah bugün 
de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir 
dönemim muştusu olacak Türkiye Yüzyılı’nı 
beraberce hayata geçireceğiz.

Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal 
medya mecralarından umutsuzluk aşılayan 
insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven 
fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca 
kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış 
ecdadın torunu olarak hedeflerimize kararlılıkla 
yürüyeceğiz.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren 
öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir 
mücadele zafere ulaşamaz. Muhtarlarımızın sahip 
çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz. 

“MÜCADELE ETTİK, TER 
DÖKTÜK, BEDEL ÖDEDİK”

Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye 
Yüzyılı’ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 
yıllık demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi 
vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin 
inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu 
yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimiz gibi 

elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize Altın tepside 
sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi 
başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, 
ter döktük, bedel ödedik. Yoklukların ekonomik 
krizlerin ülkesinden sanayi , ihracat, turizmiyle 
ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye bu şekilde 
ulaştık.

20 yıl önce ülkeyi yönetme 
sorumluluğu üstlendiğimizde Türkiye’yi 
4 ana sütun üzerinde inşa etme sözü 
vermiş ilk sıraya eğitimi almıştık. Ardına 

sağlık, ardından adalet ve emniyet 
demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını 
gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. 
Enerji, tarım, diplomasi ve bunların 
hepsini teker teker hayata geçirdik. 
Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında 
milletimize verdiğimiz her söz gibi 
hamdolsun bunları da hayata geçirdik. 
Tüm bütçelerde en büyük payı dikkat 
edin geldiğimizde savunmadaydı sonra 
birinci sıraya eğitimi öğretimi yerleştirdik.

“EĞİTİM BÜTÇEMİZ 651 MİLYAR LİRA
Eğitim bütçemizi bunlar çok önemli. Yıllık 7.5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene 
itibarıyla 304 milyar liraya çıkardık. Bu öyle laf ola beri gele yok. İcraat. Hali hazırda 
görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda 651 
milyar lirayı bulmaktadır. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun 
üzerine çıkararak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da 
yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını 
gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim 
yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü modeli hakim 
kırdık. Kuran-ı Kerim’in aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan 
itibaren değerlerini öğrenme imkanını getirdik. Birileri buram buram faşizm kokan 
sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu 
engelleri kaldırdık.  Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı 
yüzde 11’den yüzde 97’ye çıktı. Az önce MEB Bakanı açıkladı. Bizden önce yüzde 39 olan 
ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90’ları buldu. Nereden nereye...

Meslek edindirme ve halk eğitim kurslarımıza özellikle kadınlarımızın gösterdiği 
yoğun ilgiden gayet memnunuz. Eşimin de destek verdiği Aile Okulu Projesi, aileye 
yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli ihtiyacı karşılıyor. Mart ayından bugüne 
400 bini aşkın vatandaşımızın aile okulu projesine katılması milletimizin de meseleyi 
sahiplendiğini gösteriyor. Bundan sonra da gerek mevzuat düzenlemeleriyle gerek bu tür 
projeler vasıtasıyla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.
Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Eğitim konusunda 
ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Mevcut kazanımların üzerine 
sürekli yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları milletimizin 
talepleri doğrultusunda gereken her türlü adımı atıyor, atacağız. 
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AİLE DESTEK 
PAKETİ
DOĞALGAZ 
YARDIMI
ELEKTRİK 
DESTEĞİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında, yoğun 
gündemle toplanan Kabine sona erdi.

 Erdoğan’ın konuşmasından satır 
başları şöyle:

Türkiye’nin en büyük konut hamlesi olan “ilk 
evim ilk iş yerim” kampanyasının ilk temelini 
Ankara’da attık. Bugünden başlayarak 10 gün 
içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak 
sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve 
işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa 
ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını 
diliyorum.

TÜRKİYE YÜZYILINI 
MİLLETİMİZLE BİRLİKTE 
HAZIRLIYORUZ”

Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılını da 
milletimizle birlikte hazırlıyoruz. 81 vilayet ve 
ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin 
Türkiye Yüzyılı beklentisini alacağız ve bunu 
somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce 
kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı’na uygun bir 
şekilde çıkmayı planlıyoruz.

Ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük 
demokrasi ve kalkınma atılımı olan 2023 

hedefleriyle buluşturduğumuz gibi inşallah 
Türkiye Yüzyılı’na kavuşturmakta da kararlıyız. 
Sürdürülebilirlik, başarı, güven ve istikrar, üretim, 
verimlilik, güç, dijital, bilim, değerler, şefkat, 
gençler gibi başlıklarla yükselttiğimiz Türkiye 
Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya doğru dönen 
herkesi umutlandırdığına, heyecanlandırdığına 
inanıyorum

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini 
TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikasından banttan 
çıkış süreciyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve 
milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği kimi 
kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair 
açıklamalarda bulundu. Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanacak vatandaşlara verilecek 
3.2 milyarlık ödemenin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi. Erdoğan, doğalgaz yardımı ve 
elektrik desteğiyle ilgili ödemelerin de bu hafta içinde yapılacağını belirtti. 
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kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli 
bir sembol haline gelmiştir. TOGG’un başarısı 
sadece bir firmanın bir markanın bir üretim 
tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı 
olarak görülmektedir.

Bu açık hakikate rağmen hala yapılan 
işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin 
umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. 
Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi 
önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz 
çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi 
ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat’ta satışı 
başlayacak TOGG’a bundan sonraki sürecinde 
başarılar diliyoruz. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz 
devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız 
ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık 
sistemimizi ‘HEALTH TÜRKİYE ‘ başlığı altında 
küresel markaya dönüştürüyoruz. Gıptayla 
bakılan bu birikimi Türk Devletleri Teşkilatı başta 
olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşmayı 
da bizi diğerlerinden ayıran insani, vicdanı 
ve hakkaniyetli duruşumuzun gereği olarak 
görüyoruz”

Bunun yanında ‘HEALTH TÜRKİYE ‘ çatı 
markasıyla dünyada yıllık 100 milyar dolara 
yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı 
en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

“AÇIK NET SÖYLÜYORUM; 
BAŞARAMAYACAKLAR”

Polis Akademimizin 1 Kasım’daki töreninde 
emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin 
sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir 
insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira 
atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek 
istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. 
Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından 
çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği 
imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum 
kalmışlardır.

Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız 
ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye 
başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; 
başaramayacaklar.

Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz 
edilirken DEAŞ’ın, 15 Temmuz2da FETÖ’nün, 
Karabağ’ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz 
lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü 
kendilerine veren görev buydu. Son örneğini 
uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız. 
Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz 
edilirken DEAŞ’ın, 15 Temmuz’da FETÖ’nün, 
Karabağ’ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz 
lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü 
kendilerine veren görev buydu. Son örneğini 
uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız.

Bu sabah da MEB tarafından 2000 köy yaşam 
merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam 
Merkezleri projesiyle okul altyapımız sebebiyle 
artık kullanılmayan köy okullarımızı yeniden aktif 

eğitim yeri haline getirmeyi planlıyoruz.
Biz dünyanın en eski, en güçlü sürekliliği 

en sağlam devletlerinin başında geliyoruz. 
Anadolu’yu kendimize vatan yaptıktan sonra 
bağımsızlığımızın mihenk taşı devletimize sahip 
çıktık. Osmanlıyı bir uç beyliğinden cihan beyliğine 
taşıyan temelleri hala hayattadır. Yerleşik bir 
medeniyet olan Osmanlı’nın Cumhuriyet’e bıraktığı 
eserler görülmektedir. Hiç şüphesiz bu gücün 
gerisinde milletin ve devletin ruh ve beden gibi 
ayrılmaz bir bütün olması vardır. Milletimizin 
zenginliğinden güç alan devletimizi dünyada hak 
ettiği yere çıkartmak için gece gündüz çalışıyoruz.

‘İşimiz hizmet, gücümüz millet’ derken 
ülkemize kazandırdığımız eserler yanında bu 
tarihi zihniyet dönüşümünü de kast ediyorduk. 
Ülkemizin 81 vilayeti ile kuşatan eser ve 
hizmetlerimizle zenginleştirirken aslında gerçek 
özgürlüğün zeminini döşüyorduk.

“2023 TARİHİ BİR DÖNÜM 
NOKTASI OLACAKTIR”

Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah 

standartlarına gıpta ile bakan insanlarımız çok 
daha iyi imkanları sunmak için mücadele ederken 
her kesimden insanımızın özgürlük... Uzunca bir 
süre belirli grupların elinde vesayetin kılıcı olarak 
istismar edilen adaletin halkın ve hakkın amacına... 
bizim imzamız bulunuyor. Halbuki özgürlüğünde 
adaletinde siyaseti olmaz. Bunlar insanların en 
tabi haklarıdır. Amacımız bu kavramlarla siyasi 
polemikler çıkartmak değil.

Teklifimiz siyasetin dilinin, duruşunun ve 
davranışının merkezine devletimizi daha güçlü 
milletimizi daha müreffeh yapmak için ortak 
hedeflerimizi koymaktır. İyi, güzeli, doğruyu, 
hakkı taktir etmek, bu doğrultuda katkı vermek 
kimseyi küçültmez aksine milletimiz nezdinde 
büyütür. 2023 diğer pek çok alanda olduğu gibi 
bu hususta da ülkemizim ve milletimiz için tarihi 
bir dönüm noktası olacaktır. 

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği 
kritik süreç sosyal desteklerin önemini daha 
da artırmaktadır. Son dönemde sosyal 
yardımlarımızın etkinliğini artıracak bir dizi adım 
attık.

“DOĞALGAZ YARDIMININ İLK ÖDEMESİ  
BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda 
destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 
milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik 
desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu 
hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta 
gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım 
ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki 
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında 
bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.
Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini 
arkadaşlarımız Meclis’te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, 
sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis’e sunmayı planlıyoruz. 
Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. 
Meclis’te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu 
olduğuna inanıyoruz.
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HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE
CEZALANDIRILACAKLAR

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, İstiklal 

Caddesi’ndeki 
patlamada 6 kişinin 

hayatını kaybettiğini, 53 
kişinin de yaralandığını 
açıkladı. “Kesin olarak 

bu terördür dersek 
belki yanlış olur ama ilk 

gelişmeler ilk valimin 
bize aktardığı bilgi 

burada terör kokusu 
var.” diyen Erdoğan, 

“Bir kadının bu işte rol 
oynadığı noktasında 

ilk tespitler var. Gerek 
İstanbul Emniyet 

Müdürü gerek valimiz 
gerek oradaki kameralar 
incelemelerimiz sürüyor. 

Daha sonra nihai 
kararımızı vereceğiz.” 

ifadelerini kullandı
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Bali’de düzenlenecek G-20 Liderler 
Zirvesi’ne hareket etmeden 
önce açıklamalarda bulunan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstiklal 

Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin şunları söyledi:
16.20 sularında İstiklal Caddesi’nde meydana 

gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize 
Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. 
Hain saldırının hemen akabinde olay yerine 
hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş 
yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere 
intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri 
bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri 
ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 
Türkiye’yi ve Türk milletini terörle teslim alma 
çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da 
hedefine ulaşamayacaktır.

“6 CAN KAYBI, 53 YARALI”
Milletimiz İstiklal Caddesi’ndeki olayın önündeki 

ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki 
tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin 
hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından 
emin olsunlar. İstanbul Vali’mizden intikal eden 
rakam 4’ü olay yeri, 2’si ise hastanelerde olmak 
üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 
53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar 
gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım 
rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli 
müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda 
bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir.

G-20 LİDERLER ZİRVESİ
Birazdan 15-16 Kasım 2022’de Bali’de 17. 

G-20 Liderler Zirvesi’ne hareket etmek için yola 
çıkıyoruz. Küresel gündemin en üst sıralarında 
yer alan gıda ve enerji güvenliği temel başlıklar 
olarak belirlenmiştir. Gıda krizinin önüne geçilmesi 
amacıyla Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz’de 
tahıl koridorunu hayata geçirdik. Sürecin devam 
etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın 
en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması için 
çaba sarf ediyoruz. Bali’de mevkidaşlarımızla 
görüşmemizde bu konunun üzerinde duracağım.

Afrika’nın diğer ülkelerine bu tahılı, gübreyi 
ulaştırmak için bu gayreti göstereceğiz. Zirve 
gündeminin ikinci ana maddesini sağlık başlığı 
oluşturuyor. Aşıya zamanında erişemediği ve ya 
asgari sağlık hizmetini alamadığı için yüzbinlerce 
insan hayatını kaybetti. 2002’den beri sağlık 
altyapımızı yaptığımız yatırımlarla müspet 
neticeleri görme fırsatımızı bulduk. Şimdi bu 
tecrübemizi #HealthTürkiye markasıyla insanlığa 
sunuyoruz. Bali’deki 3. gündem maddesi dijital 
dönüşümdür. Bu sene kapsayıcılık teması öne 
çıkıyor.

“BURADA BİR TERÖR 
KOKUSU VAR”

Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış 
olur ama ilk gelişmeler ilk valimin bize aktardığı 
bilgi burada terör kokusu var. Bir kadının bu işte 
rol oynadığı noktasında ilk tespitler var. Gerek 
İstanbul Emniyet Müdürü gerek valimiz gerek 
oradaki kameralar incelemelerimiz sürüyor. Daha 
sonra nihai kararımızı vereceğiz.

KKTC’NİN TÜRK DEVLETLERİ 
TEŞKİLATI’NDA GÖZLEMCİ 
ÜYE KABUL EDİLMESİ

Şu anda KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda 
gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması önemli 
bir adımdır. KKTC’nin gözlemci üye olmasının 
altını güçlendireceğiz. Bir diğer taraftan da tabii 
Kuzey Kıbrıs’ta Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı 
binasının yapılmasıyla ilgili genel adımlar atıyor. 
Bunların hepsi KKTC’deki gelişmeleri güçlendirme 
adımlarıdır. AB ne demiş, nasıl bakıyor? Bunların 
hiçbiri bizi ilgilendirmez.  

TÜRKİYE AVRUPA ENERJİ MERKEZİ
Türkiye enerjide de bir hat olması konusunda açıklama yapıldı. Ve bu atılacak 
adımlarla birlikte gerçekten gerek bütün çevreye ilham olarak buradan doğalgazda 
dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında 
Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Ve orada gerek Türkmen başıyla orada 3’lü olarak 
bir araya geleceğiz. Bunlarla ilgili gelişmeyi orada değerlendireceğiz. Oradaki 
görüşmelerde bu konulara bir vesile olacaktır.
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AK Parti Tuzla Gençlik Kolları teşkilatımız, 
Türkiye genelinde düzenlenen deprem 
tatbikatı öncesinde “Çök-Kapan-Tutun” 
formülünün uygulanışını öğrendi.  Tuzla 

Kaymakamımız Ali Akça ve Belediye Başkan 
Yardımcımız Murat Kant’ın da katıldığı eğitimde; 
deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında 
neler yapılmalı, depreme nasıl hazırlıklı olunmalı? 
Sorularının cevabı uygulamalı olarak gösterildi. 

TUZLA AK GENÇLİK’TEN DEPREME HAZIRLIK

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Cem Çekerek üç 
ilçemizin atamasını gerçekleştirdi.

Ataşehir İlçe Gençlik Kollarımız Hakan Coşar’a, Bağcılar İlçe 
Gençlik Kollarımız Mücahit Şahin’e, Eyüpsultan İlçe Gençlik 
Kollarımız da Burak Çebi’ye emanet edildi. İl Başkanlığımıza, 
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gelen Başkanlarımız, 2023 

zaferine hazır olduklarını belirtti. Ziyaretin ardından teşkilatımız İl Gençlik 
Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ATAŞEHİR, BAĞCILAR VE EYÜPSULTAN 
İLÇELERİMİZİN YÖNETİMİ BELLİ OLDU
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İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek, Sultanbeyli 
ve Esenler ilçelerinde 
gençlerle bir araya geldi. 
Pendik’te de gençler 
kestane, çay ve tulum 
eşliğinde keyifli bir akşam 
geçirdi.

Mahallelerimizde genç kardeşlerimizle 
bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, Sultanbeyli 

ve Esenler ilçelerimizde ilk defa oy kullanacak 
genç kardeşlerimizle buluştu. 

2023 hedeflerimize dair bir sohbetin 
gerçekleştirildiği buluşmada, Başkanımız Çekerek, 
“Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılı” diyerek talep ve 
önerileri dinleyerek gençlerin de fikirlerini aldı.

Pendik’te de İlçe Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammet Enes Savaş, farklı mahallelere giderek 
gençlerle bir araya geldi. Kestane, çay ve tulum 
dinletisi eşliğinde geçen akşamda renkli anlar 
yaşandı. Nostaljinin de olduğu bir ortamda 
gençler arasında samimiyet de oluştu.

İYİ Kİ GENÇLİK VAR!
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AK Parti Bahçelievler İlçe Gençlik Kollarımız, 
Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan 
Bahadır’ın yeni açtığı Kuleli Parkı’nda 
Bahçelievlerli komşularımızı ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanımızın projelerinin ve 
Bahçelievler Belediyemizin çalışmalarının bulunduğu bilgi 
broşürleri dağıtıldı.

Bahçelievler teşkilatımız, komşularımıza 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını 
iletti.

Sultangazi’de ev ziyaretleri 
AK Parti Sultangazi Gençlik Kollarımız, çay sohbetleri 

kapsamında ilçe sakinlerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
Teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın selamıyla konuk oldukları evlerde samimi 
sohbetin, çayın deminin keyfine vardılar.

Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini de dinleyen 
teşkilatımız AK Partimizin gençlere yönelik çalışmalarını da 
anlattı.

AK GENÇLİK SAHADA

Bahçelievler Gençlik 
Kollarımız sokakta 
vatandaşlarımızla, 
Sultangazi Gençlik 

Kollarımız da ev 
ziyaretlerinde… AK 

Gençler, sahada 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamını 

ileterek AK Partimizin 
çalışmalarını 

anlatıyor.
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AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kollarımız, 10 Kasım’da 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü 
dolayısıyla Ankara’yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
Anıtkabir’e giden teşkilatımız, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü anma törenlerine de katıldı.
1938 yılında hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk, vefatının 84. Yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anıldı.
Küçükçekmece Gençlik Kollarımız da Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu 
Anıtkabir’e giderek dua etti. Teşkilatımız, Ankara’da düzenlenen 
anma törenine de katıldı. Ziyaretin ardından teşkilatımız Anıtkabir’in 
önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pendik Gençlik Kollarımız, 11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 
fidan dikim etkinliği düzenledi.

Türkiye Yüzyılı’na Nefes, Geleceğe Nefes sloganlarıyla 
Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Pendik Gençlik Kollarımız da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü’nde Kurnaköy Mesire Alanı’nda fidan dikim etkinliği 

düzenledi. Etkinlikte gençler Yeşil Vatan oluşturma hayaliyle uygun 
alanlara fidanları toprakla buluşturdu.

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN AK 
GENÇLERİNDEN ANITKABİR’E ZİYARET

FİDANLARIMIZI 
TOPRAKLA 
BULUŞTURDUK
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DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 
SEMPOZYUMUNA KATILDIK

KESTANE 
HASADINA 
KATILDIK

Dünya Şehircilik Sempozyumuna ilçelerimizin de büyük ilgisiyle katılım sağladık. İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe, İl Kadın Kolları Başkanımız Rabia İlhan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz’ın 
moderatörlüğünü yaptığı Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve Ahmet Anapalı’nın 
konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, İslamiyet’in medeniyetleşmeye ve şehirciliğe etkileri, 

İstanbul’un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri dahil geçmişten günümüze kadar şehirleşmedeki 
aşamalarını içeren, Şehircilik ve Medeniyet üzerine bilgi dolu bir söyleşi gerçekleştirildi. Konuşmacı ve 
dinleyici arasında interaktif bir sohbetin de olduğu sempozyumda kıymetli bilgiler edinildi. Programda 
konuşmasını gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, gelecek nesillere yaşanabilir 
şehirler bırakmak için, Türkiye yüzyılının da, geleceğin şehirlerini inşa ettiklerini ifade etti. 

İl Kadın Kolları Başkanımız Av. 
Dr. Rabia İlhan, bu hafta çeşitli 
etkinliklere katıldı. Etkinliklerden 
birisi de Bağcılar ilçesinde 

düzenlendi. Bağcılar Belediyemizin 
düzenlediği “8. Geleneksel Kestane 
Hasadı” etkinliğine katılan başkanımız, 
teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla 
buluşup kendilerini selamladı. 
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TÜRKİYE YÜZYILI’NA 
NEFES OLMAK İÇİN

MİNİKLERİMİZİN FİDANLARI  
TOPRAKLA BULUŞTU

KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZİN 
TECRÜBELERİNİ DİNLEDİK

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, “Toprakla buluşan her 
fidan, aydınlık geleceğimize bıraktığımız en kıymetli mirastır” ilkesiyle 
Türkiye Yüzyılına nefes olmak için fidanlar dikildi. İl Kadın Kolları 
Başkanımız Av Dr. Rabia İlhan, Sancaktepe ilçesinde fidan dikimi 

programına katılarak fidan dikimlerini gerçekleştirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü dolayısıyla, “Toprakla 
buluşan her fidan, aydınlık 
geleceğimize bıraktığımız 

en kıymetli mirastır” ilkesiyle Türkiye 
Yüzyılı’na nefes olmak için fidanlar 
dikildi. Beykoz ilçesinde İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Gaye Zayıf 
öncülüğünde, ülkemizin geleceği 
miniklerimiz adına ‘Geleceğe Nefes’ 
fidan dikimi etkinliği gerçekleştirerek 
fidanlarımızı toprakla buluşturduk. 
Miniklerimize de kendileri adına 
dikilen fidanların sertifikalarını teslim 
ettik.

Çekmeköy Kadın Kolları Başkanımız Arzu Kepenek ile birlikte 
Çatalmeşe mahallemizde bulunan Semiha Şakir Huzurevinde 
yaşayan huzur evi sakinlerini ziyaret ettik. Tecrübeleriyle 
yaşantımıza rehberlik eden, gölgelerinde huzur bulduğumuz 

elleri öpülesi kıymetli büyüklerimize karanfil takdim edip sohbet ederek 
hayat tecrübelerini dinledik.
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EŞ ZAMANLI 
SANDIK ÜYE 
ÇALIŞMASI

Seçim sandıkta kazanılır ilkesi 
ile durmadan, yorulmadan 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl 
kadın Kolları Başkanımız Av. Rabia 

İlhan’ın başkanlığında 39 ilçemizde eş zamanlı 
her ilçenin her mahallesinde 1 no’lu sandıktaki 
üyelerimizle buluştuk. Bu kapsamda Bağcılar, 
Esenyurt, Kartal, Tuzla, Arnavutköy, Beykoz, 
Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ilçelerimizde 
yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını ilettik. Gönülden gönüle köprüler 
kurmak üzere çıktığımız bu yolda 2023 
hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.
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MEMLEKET BULUŞMALARI

YÜZ YÜZE GÖNÜL GÖNÜLE 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM

İl Kadın Kolları Halkla İlişkiler Birim 
Başkanlığımızın öncülüğünde 
memleket buluşmalarına 
devam ediyoruz.  Bu kapsamda 

Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanımız 
Saliha Karadayı Deniz öncülüğünde ilçemizde 
düzenlenen programa İlçe Başkanımız Recep 
Şencan, İl Sorumlumuz Özlem Erol ve Komisyon 
Başkanımız Zekiye Çapan katıldı. Kars, Ardahan ve 

Iğdırlı hemşerilerimizle ilçe binamızdaki kahvaltı 
programında bir araya gelindi. Ataşehir ilçemizde 
ise İlçe Başkanımız İsmail Erdem ve Kadın Kolları 
Başkanımız Gül Ayşe Durak Örnek Mahallesi irtibat 
bürosunda Ordu’lu hemşerilerimizle çay saatinde 
bir araya geldi. Ayrıca Mahalle yönetimimiz Ordu 
yöresine ait yöresel yemekleri gelen misafirlerimize 
ikram etti. Programda yaklaşan 2023 seçimi ile ilgili 
istişarelerde bulunduk. 

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

medeniyetler seviyesine çıkaracağız.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın 

öncülüğünde Yüz Yüze 100 Gün programı 
kapsamında bu hafta çalışmalarımız Güngören 
ilçemizde gerçekleşti. İstanbul Milletvekillerimiz 
İffet Polat, Serap Yaşar, Tülay Kaynarca ve Fatma 
Betül Sayan Kaya ilçemizde vatandaşlarımızla 
bir araya geldi. Dernek ziyaretlerinde Malatyalı 

Hemşerilerimizle buluştular. Yeni doğan ve çeyiz 
projesiyle annelerimize ve gelin kızlarımıza 
misafir oldular. Kadın muhtarlarımıza da ziyaret 
gerçekleştirdiler

Kadın Kolları teşkilat mensuplarımız, 
Milletvekillerimiz ile 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.



İstiklal Caddesi’nde 
meydana gelen patlamada 

hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza  
Allah’tan rahmet,  

yaralı vatandaşlarımıza  
acil şifalar diiyorum.
Aziz milletimize diz

çöktüremeyeceksiniz
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

İSTANBUL


