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

Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul’da seçim startını verdi:

2023’TE  
SİNSİ PLANLARI 
ÇÖPE ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından 
Nef Stadyumu’nda düzenlenen “İstanbul’un 
Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı”nda 
konuştu. AK Parti kadrolarının 2023’te 
bir kez daha bayrağı zirveye dikeceğini 
belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, 
ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak 2023’le 
ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde 
çöpe atacağız. Finanstan teröre her aracı 
kullananlara eyvallah etmeyeceğiz.” 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

MÜJDELER OLSUN; TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR
Pazar günü Genel 
Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

onurlandırdığı ve büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirdiğimiz “Birlik, irade, 
zafer” programımız öncesinde “Bu 
bir heyecan çağrısıdır” demiştim.

“Öyle bir heyecan ki uzağı 
yakın edecek. Öyle bir heyecan 
ki sevdayı haykıracak, stada 
sığmayacak, milyonlara ulaşacak. 
Öyle bir heyecan ki zafer yeniden 
müjdelenecek, yüreklere ferahlık, 
mahzun ve mazlumlara ümit olacak” 
demiştim.

Dediğimden de fazlası oldu.
İstanbul lideriyle bir kere daha 

şahlandı.
Heyecan ve coşku stadyumdan 

caddelere, sokaklara, yüreklere aktı.
Ahitler bir kere daha tazelendi.
Bilinçler bir kere daha keskinleşti.
Umutlar bir kere daha sımsıcak 

bir nehir gibi yürek sahillerinden 
ülke okyanusuna açıldı.

Genel Başkanımız tarihi 
konuşmasında 2023 için bize hem 
hedefi hem yolu bir kere daha 
gösterdi.

Biz zaten ana kadememizle, 
gençlik kollarımızla kadın 
kollarımızla, sandık kurullarımızla, 
mahalle yönetimlerimizle, ilçe 
yönetimlerimizle, milletvekillerimizle, 
belediye başkanlarımızla, 
teşkilatımızın bütün birim ve 
mensuplarıyla “seçimden seçime 
değil, her zaman iş başında olmayı” 
ahlak ve şuura döndürmüş bir 
teşkilatız.

Ancak İstanbul’un lideriyle 
buluşması her zaman bir başka güzel 

oluyor, bir başka enerji, bir başka ruh, 
bir başka ihtişam kazandırıyor.

Gerçekten de Pazar günü İstanbul, 
serapa coşku, serapa heyecandı.

Bazıları heyecanlı olmayı küçümser, 
heyecanı bir hamlık veya zaaf gibi 
görür.

Oysa heyecan büyük bir davası 
olanlar için damarlarda dolaşan kan 
kadar hayati ve elzemdir.

Heyecan her şey değildir ama 
heyecansız da hiçbir şey olmaz!

Heyecansız yapılan hiçbir işten 
esaslı bir maksat hasıl olmaz.

Hani ninelerimiz derdi ya; “Bir 
yemeği pişiren o yemekle kendisi 
de pişmezse ortaya lezzet çıkmaz” 
diye…

Tam da budur!

Heyecan pişirdiğinle pişmektir.
Eğer bugün AK Parti 20 yıllık 

iktidarında ortalama olarak her dört 
güne bir önemli projenin açılışını 
sığdırmışsa, bunda en temel etken, 
ülkesinin ve milletinin güven, huzur 
ve mutluluğu adına duyduğu o 
büyük “heyecan”dır.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dur durak ve yorulmak bilmeyen, 
gece gündüz demeyen, hiçbir 
engelin, hiçbir zorluğun, hiçbir 
karanlık oyunun zayıflatamadığı o 
büyük heyecanı, AK Parti davasına 
gönül vermiş bizler için müthiş bir 
ilham kaynağıdır.

Son ana kadar bu heyecanla 
yürüyeceğiz.

Bu heyecanla çalışacağız.
Konuşmamda da söylediğim gibi 

“sokak sokak 2023 diyeceğiz, hane 
hane 2023 diyeceğiz.”

Heyecanımız her zaman 
hedeflerimizin büyüklüğü, 
sevdamızın ihtişamıyla orantılı 
olacak Allahın izniyle.

Çünkü daha yapılacak çok işimiz 
var.

Çünkü daha bozacağımız çok 
karanlık oyun var.

Çünkü daha milletimizin 
gözbebeklerine katacağımız 
çok sevinç, yüzünde hale hale 
çiçeklendireceğimiz çok tebessüm 
var.

Çünkü daha kazanmamız 
gereken ve biz kazanırken kimsenin 
kaybetmeyeceği çok zaferimiz var.

Çünkü daha yaşayacağımız ve 
yaşatacağımız çok heyecanımız var!

Müjdeler olsun;
Türkiyenin yüzyılı yürüyüşü 

başlamıştır!

     Pazar günü İstanbul lideriyle bir 
kere daha şahlandı. Heyecan ve 
coşku stadyumdan caddelere, 

sokaklara, yüreklere aktı. Ahitler 
bir kere daha tazelendi. Son ana 
kadar bu heyecanla yürüyeceğiz. 
Bu heyecanla çalışacağız. Çünkü 
daha milletimizin gözbebeklerine 
katacağımız çok sevinç, yüzünde 

hale hale çiçeklendireceğimiz 
çok tebessüm var. Çünkü daha 

yaşayacağımız ve yaşatacağımız 
çok heyecanımız var! Müjdeler 

olsun; Türkiyenin yüzyılı yürüyüşü 
başlamıştır!
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sİyasİ ve hukukİ İşler 03

MİLGEM KORVET PROJESİ GEMİ 
İNDİRME TÖRENİNE KATILDIK

BÜYÜKÇEKMECE’DE MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZLA BULUŞTUK

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin 
üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, 
“Kardeş Pakistan’la savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi 
taçlandıran en önemli iş birliği projelerimiz arasında MİLGEM yer 

alıyor” dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i yeniden Türkiye’de misafir 
etmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, Pakistan Başbakanı 
Şerif ve heyetine “İstanbul’umuza, evinize hoş geldiniz” dedi.  Kardeş 
Pakistan’la savunma sanayii alanındaki ilişkileri taçlandıran en önemli iş birliği 
projeleri arasında MİLGEM’in yer aldığını aktaran Erdoğan, projede katkısı 
olan işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik etti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Başkanveklimiz Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanımız Av. Adem Yıldırım Büyükçekmece ilçemizi ziyaret 
etti. Başkanımız Yıldırım İlçe Başkanlığımızda yapılan toplantıda 

Mahalle Başkanlarımızla bir araya geldi. Yapılan toplantıya İl Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Akın Bayram, Bahar Çavuş, Mahmut Yusuf ve İlçe Teşkilat 
Başkanımız Fatih Murat Kanmaz da katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 

gerçekleştirilen İstanbul Tersane 
Komutanlığı’nda Pakistan 

MİLGEM Projesi Kapsamında 
İnşa Edilen Üçüncü Geminin 

Denize İniş, Açık Deniz Karakol 
Gemisi Projesi Birinci Gemisi 
Blok Kızağa Koyma ve İkinci 

Gemisi Sac Kesim Töreni’ne İl 
Başkanvekilimiz Adem  

Yıldırım da katıldı.



MİLGEM KORVET PROJESİ GEMİ 
İNDİRME TÖRENİNE KATILDIK
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ÖĞRETMENLERİMİZE 
ZİYARETLER

İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın 
koordinesinde 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü’nde ilçelerimizde 
bulun okullara ve 
öğretmenlerimize 
ziyaretler gerçekleştirildi.
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İlçe Başkanlarımız ve 
İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlarımızın 
öncülüğünde 

teşkilat mensuplarımız kıymetli 
öğretmenlerimizin bu anlamlı gününde 
yanlarında olurken çiçekler ve çeşitli 
hediyeler verildi. Öğretmenlerimize 
ziyaretler başta olmak üzere yemek 
programları, okul ziyaretleri gibi 
etkinlikler gerçekleştirildi.

Arnavutköy İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığımız 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü 
münasebetiyle Şehir Parkı’nda etkinlik 
düzenledi.İlçe sosyal politikalar başkanlığımızın 

organize ettiği programda geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelinen program 
neşeli anlara sahne oldu.

ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK
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‘KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE MÜCADELEDE  
2023 FAALİYET  
PLANI’ PROGRAMI
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanımız 
Derya Yanık’ın katılımıyla 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 
Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla program 
düzenlendi.

İl Başkan Yardımcımız Sevim Sayım 
Madak, İl Kadın Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanımız Çiğdem 
Çavdar Çelebioğlu, İl Gençlik Kolları 

Sosyal Politikalar Başkanımız Emin Çakır ve 3 
kademe sosyal politikalar başkanlarımızın katılım 
sağladığı programa 3 Kademe Sosyal Politikalar 
Başkanlıklarımızın çalışmaları ile yaklaşık 2.000 
davetli katıldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan programda 
yaptığı konuşmada; “Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’da 

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm kadınların, 
en temel hakları olan onurlarını koruma 
mücadelelerinin yanında olduklarını belirterek, 
“Bu vesileyle hükümet olarak geçtiğimiz yıl 
kamuoyuna açıkladığımız Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız 
çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız 
faaliyetleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dünyanın pek 
çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uzunca bir 
süre kanayan yara olan kadına yönelik şiddetin 
önüne geçilmesi konusunda önemli bir mesafe 

kat edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, 

hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza 
gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını 
sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. Hep 
söylediğim gibi, kadın insanın yarısıdır. Kadını 
dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet 
uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum, 
insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. 
Böyle bir durum insanoğlunun kendi eliyle 
kendi sonunu hazırlaması anlamına gelecektir. 
Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlara 
yapılmış her bir yanlış uygulamayı doğrudan 
insanın eşrefi mahlukat sıfatına yönelik bir saldırı 
olarak görüyoruz. Buna her şeyden önce bizim 
inancımız cevaz vermiyor. Rabb’imiz insanlara 
yönelik emirlerini bildirirken, muhatabını hep 
‘Mümin erkekler’ ve ‘Mümin kadınlar’ diyerek 
ifade ediyor. Yani hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk 
fizyolojik farklılıkların getirdiği zorunluluklar 
hariç sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus 
kılınmamıştır.”

Programda şiddet mağduru kadınların kısa 
hikayeleri ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
2023 Faaliyet Planı” tanıtım filmi izletildi.
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“AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI” 

İlçe Sosyal 
Politikalar 
Başkanlıklarımız 
“22-26 Kasım 

Ağız ve Diş Sağlığı 
Haftası” münasebetiyle 
ilçelerimizde bulunan 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezlerine ve 
hastanelerde Diş 
Polikliniklerinde 
görev yapan diş 
hekimlerine ziyaretler 
gerçekleştirdiler.

Diş hekimlerinin 
bu özel gününde 
yapılan ziyaretlere, 
İlçe Başkanlarımız, İlçe 
Belediye Başkanlarımız, 
İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlarımız, İlçe Sağlık 
Komisyonu Başkanlarımız 
ve teşkilat mensuplarımız 
katılım sağladılar.

Bilimsel diş hekimliği 
eğitiminin 22 Kasım 
1908’de başlaması 
nedeniyle ülkemizde 
her yıl 22 Kasım günü 
Diş Hekimleri Günü, 
22 Kasım tarihini içine 
alan hafta Ağız ve Diş 
Sağlığı haftası olarak 
kutlanmaktadır. 
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190 BİN GÖNÜLE  
190 BİN SELAM

AK Parti Çekmeköy 
İlçe Başkanlığı 
olarak Birlik İrade 
Zafer teması ile yola 
çıktık. Çekmeköy 

ilçemizde 190 bin gönüle 190 bin 
selam diyerek seçmen ziyaretleri 
programlarımıza devam ediyoruz. 
Her hafta iki mahallemizde Ana 
kademe, Gençlik Kolları ve Kadın 
Kolları İlçe Yönetimlerimiz ve üç 
kademe Mahalle Başkanlarımızla 
birlikte ziyaretlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. İlçe sakinlerimizle 
sürekli irtibatta kalarak 
sorunlarını, talep ve önerilerini 
dinliyor, çözümü noktasında 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca 
tüm mahallelerimizde seçmen 
ziyaretlerimiz de devam ediyor. 

SU
LTANGAZİ ÇEKMEKÖY
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BU KADRO 2023’TE  
BİR KEZ DAHA BAYRAĞI 
ZİRVEYE DİKECEK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu’nda düzenlenen ‘İstanbul’un Sözü: 
Birlik, İrade, Zafer Programı’nda konuştu. Erdoğan, “İstanbul’da 2023’e kadar dokunmadık gönül 
bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul’daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti 
sevdalısı ile bir aradayız” dedi. AK Parti teşkilatlarına talimat veren Erdoğan, “Her birimiz kendi 
oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki 
AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 
milyonun tamamına yayacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti kadrolarının 
2023’te bir kez daha bayrağı zirveye dikeceğini de söyledi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığımız tarafından Nef 
Stadyumu’nda düzenlenen “Birlik, İrade, 

Zafer” programına katıldı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını NEF 
Stadyumundan paylaştı. Stadyuma girişinde 
partililerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Stadyumu dolduran binlerce teşkilat mensubu 
ve vatandaşımıza hitap eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan programda şu ifadeleri kullandı: 
Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan İstanbul’un 39 ilçesinin 
her bir mahallesindeki, sokağındaki, hanesindeki 
kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fatih’in 
yadigarı İstanbul’u 2053 vizyonuyla yeniden 
medeniyetimizin şahikası yapmak için gece 

gündüz çalışan, mücadele eden, ter döken, her 
bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul il 
teşkilatımız, önce yüz yüze 100 gün diyerek hane 
hane, sokak sokak, meydan meydan, şehrimizi 
kucakladı. Ardından Türkiye yüz yılı vizyonu 
için İstanbul hazır diyerek çalışmalarını daha da 
hızlandırdı. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 
2023’e kadar İstanbul’da dokunmadık gönül 
bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul’daki 32 
bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti 
sevdalısıyla bir aradayız.

“TÜRKİYE’NİN ÜST YAPISINI 
DA BİZ İNŞA EDECEĞİZ”

Amacımız genel merkezimizde, 
milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, 
il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımız 

ve meclis üyelerimizden, mahalle temsilcilerimiz 
ve sandık görevlilerimizle velhasıl AK Parti 
ailesinin tüm fertleriyle İstanbul’un 4 buçuk 
milyon hanesinin 16 milyon İstanbullunun 
istisnasız hepsine ulaşmaktır. Aynı çalışmayı 
inşallah 81 vilayetimizde milletimizin tamamında 
gerçekleştireceğiz. Dün Konya’daydık. Konya 
bir muhteşemdi. Çarşamba günü Artvin’deydik 
Yusufeli Barajı’nın hidroelektrik santralinin açılışını 
yaptık. Orası da bir başkaydı. Bambaşka bir 
ihtişam vardı. Durmadan, usanmadan, yılmadan 
Türkiye’nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını 
da biz inşa edeceğiz.

“BİZ KURU VAAT 
YAPMIYORUZ”

Biz kuru vaat yapmıyoruz. Kurusıkı atmıyoruz. 
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İcraat, icraat, icraat. Türkiye’yi evet yeni yüzyıla 
biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında 
müjdecisi olan 2023 için diyerek irade, zafer sözü 
veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta 
da Türkiye’nin lokomotifliğini Allah’ın izniyle 
yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde 
İstanbul’un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret 
ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. 
Seçime kadar her haneyi en az iki hatta çok daha 
fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk 
bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak 
ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Rabbimizin 
“İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır” emri 
ilahisi her işimiz gibi teşkilat faaliyetlerimizde de 
rehberimizdir.

“BİZ SAHAYI KALPLE, 
AKILLA, EMEKLE İLMİK İLMİK 
ÖRECEĞİZ”

Çalışmalarımızı yine Rabbimizin bize sıkça 
yönelttiği, “Akletmez misiniz?” ikazına uygun 
şekilde yürüteceğiz. Birileri yuvarlak masanın 

“NELER YAPTIKLARIMIZI ANLATIN”
Yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin, hayata geçirdiğimiz uygulamaların 
neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Sizlerden göğsünüzü gere gere 
bugüne kadar ülkemize yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızı herkese 
anlatmanızı istiyorum. Sizlerin doğrusunu söyleyerek, eğitimde neler yaptık? 
Sağlıkta neler yaptık? Ulaşımda neler yaptık? Adalet ve emniyette neler yaptık? 
Tarımda neler yaptık? Dış politikada neler yaptık? Bunları anlatmanızı istiyorum ki 
bu muhalefetin bütün yalan balonları ne yapsın? Sönmeye devam etsin. Sözlerim 
yumuşatmadığınız, teskin etmediğiniz her kalbin ritmi bozulmaya devam edecek. 
Sizlerin özellikle yeşertmediğiniz bakmadığınız her umut bahçesi ayrık otlarının 
istilasına uğramaya devam edecektir. Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım 
şu muhteşem toplantımızın gayesi Türkiye yüz yılı seferberliğinin başladığını hem 
kendi teşkilatlarımıza, hem tüm Türkiye’ye ilan etmektir. Şimdi buradan sesleniyorum. 
Ana kademelerimizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, aynı istikamette 
yürüdüğümüz sivil toplum kuruluşlarımız da, milletimize borcumuzu ancak 2023’e en 
iyi şekilde hazırlanarak ödeyebiliriz.
İşte sizler de görüyorsunuz. Terör örgütlerinden şurada son Pençe Kilit, Suriye. 480 
teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi bu sevgili habibine 
komşu eylesin. Ve bizlere de Rabbim bu şehadeti nasip eylesin. Şüheda fışkıracak 
toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan 
beni dünyada cüda diyerek bu yolda yürüyoruz.
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etrafında döne dursun. Biz sahayı akılla, kalple, 
samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla, ilmik ilmik 
örerek kendi işimize bakacağız. Durmak yok. Yalan 
ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba 
asla boyun eğmeden, eser ve hizmet siyasetiyle 
yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız her işte, 
söylediğimiz sözde hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün 
tuttuğumuz müddetçe evelallah kimse bileğimizi 
bükemez. Hamdolsun AK Parti teşkilatlarında 
tüm bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce, yüz 
binlerce dava arkadaşımız var. Pendik’teki Elazığlı 
Abbas amcamız da bunlardan biriydi 91 yaşında. 
Kendisi partimizin kuruluşundan itibaren oturduğu 
mahalledeki her faaliyetimize iştirak etmiş. Her 

toptantısında söz almış, Türkiye ve Ak Parti 
sevdalısı bir amcamızdır. Katıldığı son toplantıda 
yine heyecanla davasına olan sevdasını anlatırken 
geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı 
hastanede irtihal etti.

“AK PARTİ MİLLETİN 
PARTİSİDİR”

Mekanı cennet olsun inşallah. Abbas amcamıza 
ve onun gibi son nefesine kadar bu yolda 
samimiyetle mücadele veren kardeşlerimizin 
tamamına Allah’tan rahmet diliyoruz. Dualarıyla, 
gayretleriyle, fedakarlıklarıyla partimizin 
bugünlere ulaşmasına katkı veren her bir 

“TAKDİRİ 
MİLLET 
YAPMAKTADIR”
Biz sadece son bir ayda 
TOKİ’nin 500 bin konut, 1 
milyon arsa, 50 bin iş yeri 
kampanyasıyla ülkemizin 
ilk yerli ve milli otomobili 
TOGG’un üretime geçmesiyle, 
şehirlerimizdeki onlarca 
milyarlık toplu açılışlarımızda 
dünyanın en yüksek 5 
barajından biri Yusufeli Barajı 
hidroelektrik santralinin 
su tutmaya başlamasıyla 
dikkat edin. Her yıl 5 milyar 
geri dönüşü olacak. 7 yılda 
Yusufeli Barajı kendini finanse 
edecek. Bunu AK Parti yapar. 
Diğerleri laf yapar. Türk 
devletleri teşkilatından G20’ye 
uluslararası zirvelerle ve daha 
pek çok programla ülkemize 
tarihe geçecek nice eserler 
ve hizmetler kazandırırken 
kendi aralarında tepişmekten, 
birbirlerine laf yetiştirmekten, 
başka siyaset ortaya 
koyamayanların takdirini 
milletimiz elbette yapmaktadır.
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kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. Hep 
söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir. 
Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne 
taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da 
güçlendirerek devam ettirecek olanda bizatihi 
milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti 
teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle 
milletin emanetçisiyiz. Gençlerimizle 
yaptığımız sohbetlerde de ifade ettiğim gibi 
biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz. 
Önceki nesillerden devraldığımız dava, 
hizmet ve eser mücadelesinin kutlu bayrağını, 
ülkemize ve milletimize yapabildiğimiz en çok 
katkıyı vererek sonraki nesillere aktarabilirsek 
ne mutlu bize. Ne diyor şair? Aşk ile çıkılan 
nice seferler ardınca yazılır büyük zaferler. 
Türkiye aşığı bütün neferler davayı gönlüne 
od eylemeli. Bayrağa dikmeli kadim zirveye, 
gayede saklıdır bütün hikaye, bir dua almaktır 
işte ki paye. Türkiye aşkını ad eylemeli.

BAYRAĞI ZİRVEYE DİKMEYE 
HAZIR MISINIZ?”

Davayı gönlüne od eyleyen, Türkiye aşkını 
ad eyleyen bu kadro inşallah 2023’te bir kez 
daha bayrağı zirveye dikecektir. Bayrağı zirveye 
dikmeye var mıyız? Türkiye’yi sevda bilen, AK 
Parti İstanbul teşkilatı olarak şimdi sizlerden 
söz istiyorum. Hazır mısınız? Ey İstanbul! 
İlk yüzyılının son imtihanı 2023’ü alnımızın 
akıyla vermeye hazır mıyız? Ey İstanbul! 
Cumhuriyetimizin yeni aslında dünyada Türkiye 

“TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE HER  
TÜRLÜ TASARRUF HAKKINA SAHİPTİR”
Bir gül bahçesine girercesine gençliğinin baharında toprağa düşen şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim 
inancımızda şehitler ölmez. Ama bu ülke ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti 
berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği 
alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne 
kimse geçemez. Şayet bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine 
getiremezsek tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır. Bize 
boyun bükmek yakışmaz. Bize yakışan ecdada layık gençlerimize örnek olmaktır. Yarın 
değil hemen diyerek bir kez daha İstanbul’un sözü birlik irade, zafer programımızın 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul’un 39 ilçesinden gelen siz sandık 
görevlilerimize üzerimize dökeceği ışıklarla bulutları dağıtacak, mazlumların şarkılarını 
söyleyecek Türkiye yüzyılının anahtarı 2023 seçimlerinde göstereceğiniz gayretlerde 
başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı’nın diğer tarafı Milliyetçi Hareket Partisi’yle beraber 
bu yolda emin adımlarla yürümeyi Rabbimden hepimize, hepinize niyaz ediyorum. Siz. 
Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim durmak yok yola devam diyoruz.
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yüzyılını yükseltmeye hazır mıyız? Ey İstanbul! 
Fatih’in İstanbul’u fethinin 600. yıl dönümü 
2053’te tüm gönüllüleri yeniden fetih için hazır 
mıyız? Ey İstanbul! AK Parti husumeti kisvesi 
altında milletimizle bin yıllık hesabını görmeye 
çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında 
bırakmaya hazır mıyız?

“MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ 
GÜÇLE BU İMHİTANI 
BAŞARACAĞIZ”

Ey İstanbul! Bu şehri, fert fert, hane hane, 
sokak sokak, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye yüz 
yılına taşımaya hazır mıyız? Maşallah. Şu karşımda 
gördüğüm heyecan, ihtişam, şu karşımda 
gördüğüm birlik, şu karşımda gördüğüm irade 
inşallah 2023’teki zaferimizin müjdecisidir. Bizler 
birbirine kenetlenmiş parmaklar, bir duvarı 
oluşturan tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça 
önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, hangi 
engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir. Başlattığımız 
demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım 
ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin 
gölgesini nasıl kaldırdıysak yoklukları sefaleti, 
geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek içeride ve 
dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak 
terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek 
darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik 
tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını 
nasıl boşa çıkardıysak, inşallah 2023’le ilgili sinsi 
plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız 
çöpe. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda 
boğmak için uğraşan, bu uğurda, finanstan teröre, 
her aracı kullanan, küresel baronlara, emperyalist 
çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, 

medeniyetimizden, tarihimizden hepsinden 
önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı 
da başarıyla tamamlayacağız.

“İNŞALLAH BU OYUNU 
BOZACAĞIZ”

Eskiler zor oyunu bozar demişler. Gücünü 
imanımızdan ve azmimizden alan bir çabayla 
inşallah bu oyunu da bozacağız. Kardeşlerim 
tabii bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı 
altında gece gündüz çalışacağız. Önce AK Parti 
olarak kendi içimizdeki birliğimizi beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Buradan genel 
başkan sıfatıyla şahsımdan başlayarak tüm genel 
merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, 

milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, 
yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi 
oy kullandığımız sandığın üyelerin ve mahalle 
temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. 
Aynı şekilde ikamet ettiğiniz yerdeki AK Parti 
üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi 
partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik 
edeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu 
seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız.

“BİZE YAĞMURLU HAVADA 
SU VERMEZLERDİ”

Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı 
tuttuğumuzda Allah’ın izniyle 2023 seçiminde 
en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse 
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geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey 
olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sosyal 
mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan 
insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızla konuşacağız, 
doğrudan insanımızın gönlüne ve dimağına hitap edeceğiz. 
Hepimizin de çok iyi bildiği gibi siyaset insanla yapılır. 
Şayet siyaseti şekillendirmek medyaya, dedikoduya, sanal 
mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı bize bu ülkede 
yağmurlu havada bir bardak su bile vermez, doyasıya tek bir 
nefes bile aldırmazlardı.

“MİLLETİN ÜSTÜNDE  
BİR GÜÇ TANIMADIK”

Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda 
kurduğumuz o güçlü bağ paylaştığımız muhabbet, 
yöneldiğimiz ortak istikamet vardır. Hiç şüphesiz biz evvela 
Rabbimizin takdirine razıyız. Yine biz bugüne kadar milletin 
gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık, şahit 
olmadık. Hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz bunun en 
büyük ispatıdır. Ne diyor Akif: “İmandır o cevher ki ilahi ne 
büyüktür. imansız olan paslı yürek sinede yüktür.

“SORUNLARI ÇÖZECEK YEGANE 
PARTİ AK PARTİ’DİR”

Dünyanın en modern savaş araçları olan tankın, topun, 
uçağın, helikopterin silahı karşısında sadece imanlı yüreğiyle 
çıkmış ve hepsine galebe çalmıştır. Milletimizin ve onunla 
birlikte AK Parti kadrolarının moralini bozmak için tedavüle 
sokulan hiçbir yalan hiçbir iftira, tezgahlanan hiçbir kirli 
oyun bu gerçeği değiştiremez. Türkiye’nin geçtiğimiz 20 
yılda elde ettiği asırlık kazanımları inkar edenin gözüne, 
dizine dursun. Ülkemizin bugün yaşadığı ve çoğu da küresel 
krizlerden kaynaklanan sorunları çözebilecek, yegane 
vizyona, programa, projeye, kadroya azme sahip tek parti 
biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler de gerçeği dost 
ortamlarında dile getirmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Biz 
Türkiye yüzyılı vizyonumuzun 81 vilayetimizin ve ilçelerinin 
tamamındaki vatandaşlarımızla şekillendirmek için çalışırken, 
muhalefetin avare kasnak misali attığı boş turları elbette 
milletimiz de görüyor.
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AK Parti İstanbul İl 
Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe Nef 
Stadyumu’nda düzenlenen 

“İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, 
Zafer Programı”nda yaptığı açılış 
konuşmasında şunları söyledi; Sayın 
Cumhurbaşkanım, İstanbul Teşkilatları 
olarak bugün de şehrimizin en 
büyük statlarından birinde sizlerin 
huzurundayız. 2023 zaferine giden 
yolda, sandık kurulu üyelerimizle. Uç 
Beylerimiz Mahalle Başkanlarımız ve 
yönetimleriyle. İlçe Başkanlarımız, 
Belediye Başkanlarımız ve Meclis 
Üyelerimizle, teşkilatımızın 
hakikat mayası Kadın Kollarımızla, 
Teşkilatımızın gözbebeği Gençlik 
Kollarımızla ve tüm teşkilatlarımızla 
emir ve görüşlerinize hazırız. Yeni 
hedefimiz önümüzdeki dönemde 
kapı kapı dolaşarak, 4.5 milyon haneyi 
ziyaret etmek. Davamızı, ideallerimizi, 
mücadelemizi her eve taşımaktır. 
Sokak sokak 2023’e. Hane hane 
2023’e diyoruz!”

KABAKTEPE: “4,5 MİLYON 
HANEYİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Türkiye Yüzyılı vizyonuna en güçlü desteği vereceklerini vurgulayan İl Başkanımız 
Kabaktepe, “Bu dönemi üç temel sütun üzerinde inşa edeceğiz. “Birlik, irade ve zafer.” 
Birlik; milletimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yek vücut olmasıdır. İrade; milletimizin 
Türkiye Yüzyılına olan sarsılmaz inancıdır. Zafer; milletimizin kaderidir ve her kader elbette 
gerçekleşecektir.  Durmayacağız. Dur durak bilmeyeceğiz. Ve İstanbul’a gelecek yüzyılın 
TÜRKİYE YÜZYILI olacağını müjdeleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti İstanbul 
olarak, durmadan, yorulmadan koşmaya ahdimiz var. Arkanızda sıra dağlar gibi durmaya, 
yolunuza yoldaş olmaya ahdimiz var! Sandıkları coşturmaya ve seçimleri rekor oy ile 
kazanmaya ahdimiz var. Sizin liderliğinizde 85 milyon insanımızın yüzünde tebessüm, 
dertlilere derman, çaresizlere çare, milletimizin umudu, ümidi olmaya ahdimiz var. 
Ahdimizden de sözümüzden de asla dönmeyeceğiz.” dedi.

“3 TEMEL 
SÜTUNUMUZ: 
BİRLİK, İRADE, 
ZAFER”



Artvin Yusufeli Barajı ve HES, 
Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, 
Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni 
düzenlendi. ‘En’lerin projesinin açılış 

töreninde Cumhurbaşkanımız Erdoğan önemli 
açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmasından 
satır başları:

“DOĞDUKLARI, 
BÜYÜDÜKLERİ EVLERİNİ, İŞ 
YERLERİNİ, GEÇMİŞLERİNİ 
GERİDE BIRAKTILAR”

Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici 
eserlerinden Yusufeli Barajı’nın yanı sıra bu eserin 
mütemmim cüzleri olarak gördüğümüz bağlantı 
yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin 
açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. 
Barajımızın, yollarımızın, tünellerimizin ve yerleşim 
yerimizin ülkemize, milletimize, bilhassa da siz 
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TÜRKİYE’DE İLK 
DÜNYADA 5. SIRADA

Yusufeli Barajı açıldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Artvin Yusufeli 
Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim 

Bölgesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yusufeli 
Barajı’nın 275 metre yükseliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi 

sınıfında 5. sırada yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 

buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak.” ifadelerini kullandı.
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Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize 
kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri 
evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. 
Her ne kadar kendilerine daha modern evler, iş 
yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların 
hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları 
fedakarlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz. 
Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime, ülkemizin 
ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire 
şayan fedakârlık sebebiyle şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

“YUSUFELİ’NDE KÖY 
YOLLARINDAKİLERLE 
BİRLİKTE 62 KİLOMETRE 
TÜNEL İNŞA ETTİK”

Yeni Yusufeli, 2698 konut, 507 köy evi, 296 
iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı 
hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, 
spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet 
binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve 
üstyapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan 
yeni Yusufeli, eskisinin iki katı büyüklükte bir alana 
sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 
39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol 
yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye’nin toplam 
tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece 
Yusufeli’nde köy yollarındakilerle birlikte 62 
kilometre tünel inşa ettik.

“İLÇENİN HİÇBİR İMKANI 
HEBA EDİLMEMİŞTİR”

Yusufeli için yaptığımız yollarla Kafkaslar ve 
Karadeniz Bölgesi’nin kuzey-güney aksındaki 
trafiğin de güvenliğini ve konforunu artırdık. 
Dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı 
ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle 
yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı. Baraj gölü içinde 
kalan 800 bin metreküp verimli toprak da yeni 
yerleşim yerine taşınarak ilçenin hiçbir imkanı 
heba edilmemiştir. Elbette böylesine devasa bir 
projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle 
giderileceğinden şüpheniz olmasın. Yusufeli Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene 
denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde 
ilk, dünyada da kendi sınıfında beşinci sırada 

yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megavat olan 
bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon 
kilovatsaat enerji ekonomimize senelik 5 milyar 
liralık katma değer temin edecektir.

“BİR ENERJİ SIKINTISI OLSA 
SADECE BURASI 1,5 YIL 
ENERJİYİ TEMİN EDER”

Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa 
sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj, 
aynı zamanda Çoruh Nehri’nin devamındaki 
Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının 
en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su 
depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan 
Yusufeli Barajı’nın enerji üretim kapasitesi 2,5 
milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin 
enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak 
düzeydedir.

“BARAJIMIZIN HİKAYESİ BU 
AKŞAM TRT EKRANLARINDA 
YAYINLANACAKTIR”

Velhasıl Türkiye’nin en çetin coğrafyasında 
barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 
34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya 
ne yatırdık biliyor muşunuz? 34 milyar lira… Böyle 
bir yatırımla Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli 
bütçeden karşılayarak Artvin’imize, Yusufeli’mize 
kazandırdık. Her aşaması kayda alınarak belgesel 
haline dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam 
TRT ekranlarında yayınlanacaktır. Projesinden 
inşasına kadar tamamı yerli ve milli tasarımla 
projelendirmeyle, üretimle ortaya çıkan bu eserin 
gururu milletimizin tamamına aittir. Böylesine 
devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlarımızı, bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden 
işçisine tüm çalışanları canı gönülden tebrik 
ediyorum.

“TÜRKİYE, KÜRESEL 
DÜZEYDE SÖZ SAHİBİ 
OLMA KONUMUNA 
GELMİŞTİR”
2023 hedefleri sözüyle milletimizin 
huzuruna çıkarken birileri dudak 
bükmüş, kendi akıllarınca dalgalarını 
geçmişlerdi. Aradan geçen yıllarda her 
ne kadar birileri sürekli enerjimizi ve 
vaktimizi heba etmek için çabalasa da 
Türkiye, bölgesel liderliği aşıp, küresel 
düzeyde söz sahibi olma konumuna 
gelmiştir. Çeyrek asır önce hayal dahi 
etmekte zorlandığımız demokrasi ve 
kalkınma standartları bugün günlük 
hayatımızın tabii birer parçasıdır. 
Dünyanın gündeminde sadece krizler 
ve bunların getirdiği ekonomik, sosyal, 
siyasi sorunlar vardır. Buna karşılık biz 
ülkemizde yatırımları, üretimi, istihdamı, 
turizmi, ihracatı bunlardaki olumlu 
yükselişi konuşuyoruz.
Türkiye artık bırakınız kendi 
bünyesinde ortaya çıkanları, küresel 
dalgalanmalar karşısında dahi güçlü 
duruş sergileyebilecek bir altyapıya 
sahiptir. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde 
bize ülkemizin bu başarıyı nasıl 
yakaladığı soruluyor. Her ne kadar 
muhataplarımıza diplomatik cevaplar 
veriyor olsak da bu başarıyı milletimizle 
bir olmamıza, iri olmamıza, diri 
olmamıza, kardeş olmamıza, hep birlikte 
Türkiye olmamıza borçlu olduğumuzu 
biz biliyoruz.
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“ÖNÜMÜZDEKİ SENE TOPLAM TÜNEL 
UZUNLUĞUMUZ 720 KİLOMETREYE  
ULAŞMIŞ OLACAK”

Türkiye’nin son 20 yılında ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle asırlık 
eksiklerini gidermekle kalmadık, ülkemizi daha büyük hedeflere yöneldiğimiz 
bir geleceğe de hazırladık. Dikkat ederseniz hemen her konuşmamda 2002 
Türkiye’siyle bugünkü Türkiye’nin mukayesesini rakamlarla, örneklerle yapmaya özel 
önem veriyorum.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, 
şehircilikten sosyal desteklere kadar uzanan mukayeseli anlatım belki bazılarına 
sıkıcı geliyor olabilir ama işte az önce bir örneğini ifade ettim. Bu ülkenin ilk 80 
yılında sahip olabildiği toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Bugün sadece 
Yusufeli ilçemizin yeni yerleşimi için yaptığımız tünellerin uzunluğu 62 kilometreyi 
buluyor. Fark bu kadar açık ortada. İnşallah önümüzdeki sene toplam tünel 
uzunluğumuz 720 kilometreye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın 
benzer düzeylerde artışlar görürsünüz.

TÜRKİYE YÜZYILININ 
YOLUNU TÜMÜYLE  
AÇMIŞ OLACAĞIZ”
Bir süredir doğrudan birliğimizi 
ve beraberliğimizi daha çok hedef 
almalarının sebebi de budur. Şimdi 
ben soruyorum. Bir miyiz? İri miyiz? 
Diri miyiz? Kardeş miyiz? Hep beraber 
Türkiye miyiz? Mesele bu. İşte bunu 
hazmedemiyorlar. Aslında son 20 
yıldır bunu defalarca vesayetle, terörle, 
darbeyle, ekonomik tetikçilikle, sosyal 
ve siyasi mühendislik çabalarıyla 
denediler. Hamdolsun her seferinde 
başarısız oldular. Bu defa da 
başaramayacaklar. Çünkü artık tarihiyle 
barışık, toplumuyla barışık, siyasi ve 
ekonomik gücünün farkında, bölgesinde 
sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi 
bir Türkiye var. Şimdi ülkemizi bir adım 
daha ileri taşıyarak hep beraber, hep 
birlikte yeni bir dönemin kapılarını 
aralamanın eşiğindeyiz. Buna hazır 
mıyız? Allah’ın izniyle bu süreci de 
kazasız belasız geride bıraktığımızda 
artık evlatlarımıza huzuru kalple miras 
bırakacağımız Türkiye yüzyılının yolunu 
tümüyle açmış olacağız.
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BÜYÜMEYİ ESAS ALAN 
MODELİMİZİN MÜSPET 

ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan, “Yatırım, 
istihdam, üretim, 
ihracat ve cari fazla 
yoluyla büyümeyi 
esas alan ekonomi 
modelimizin müspet 
etkilerine her alanda 
şahit oluyoruz.” dedi.
 Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, 
Girişimci İşadamları 
Vakfı ile Türkiye Gençlik 
Vakfı tarafından 

düzenlenen 9. Girişimcilik Buluşması 
Ödül Töreni’ne video mesaj 
gönderdi.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat 
ve cari fazla yoluyla büyümeyi 
esas alan ekonomi modelinin 
müspet etkilerine her alanda şahit 
olduklarını ifade eden Erdoğan, 
COVID-19 salgınının dünya 
ekonomilerini derinden sarstığı 
bir ortamda G-20 içinde en hızlı 
büyüyen ülkelerin başında yer 
aldıklarını aktardı.

“İSTİHDAMDA 
31 MİLYON 
SINIRINI AŞMIŞ 
BULUNUYORUZ”

Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 
büyüme oranlarımız yüzde 11 ve 
bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 

seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne 
katılım oranımız artmasına rağmen 
istihdamda 31 milyon sınırını aşmış 
bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni 
bir rekor kırarak hedeflerimize 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 
Ayrıca yatırım hamlelerimizi 
kesintisiz bir şekilde sürdürmeye 
büyük önem veriyoruz.” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ 
İNŞA EDENE KADAR 
MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Ayrıca yatırım hamlelerimizi 
kesintisiz şekilde sürdürmeye büyük 
önem veriyoruz. Yerli elektrikli 
otomobilimiz Togg’un fabrikasını 
29 Ekim’de açarak, milletimizin 
60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe 
dönüştürdük. Salı günü ülkemizin 
en büyük barajı olan Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 
açılış heyecanını milletçe yaşadık. 
Hemen her hafta farklı bir ilimizde, 
kamu ve özel sektörümüzün 
ülkemize kazandırdığı eserlerin, 
fabrika ve üretim tesislerinin 
açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı 
vizyonumuzun somut projelerini 
tek tek hayata geçirerek yolumuza 
devam ediyoruz. İnşallah büyük 
ve güçlü Türkiye’yi inşa edene 
kadar durmayacak mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün 
ne de terör örgütünün yularını 
ellerinde tutan emperyalist çetelerin 
bizi yolumuzdan alıkoymasına izin 
vermeyeceğiz.” diye konuştu. 
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 Cumhurbaşkanımız Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Tersane 
Komutanlığı’nda Türkiye’nin 
Pakistan ile gerçekleştirdiği 

anlaşma çerçevesinde inşa edilen MİLGEM 
Projesi’nin üçüncü gemisi PN MİLGEM 
PNS Khaibar’ın denize iniş, Açık Deniz 
Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi 
Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi 
Sac Kesim Töreni’ne katıldı.Erdoğan, 
törendeözetle şunları söyledi: “Kardeş 
Pakistan’la savunma sanayi alanındaki 
ilişkilerimizi taçlandıran en önemli işbirliği 
projelerimiz arasında MİLGEM yer alıyor. 
Projede katkısı olan herkesin işçisinden 

mühendisine, tüm emek sahiplerini canı 
gönülden şahsım, milletim adına tebrik 
ediyorum.

Bu vesileyle, İstiklal Caddesi ve 
Karkamış’taki hain terör saldırıları 
sonrasında ülkemizle sergilediğiniz 
dayanışma için size ve Pakistan halkına 
teşekkür ediyorum.

KİMSE BİZE  
DERS VEREMEZ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘DEAŞ’la mücadele kisvesi 
altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha 
ve desteğe boğanlara’ seslendi: “Proje ürünü bir örgüt 

durumundaki DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan 
ve bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda 

bize kimse ders veremez.”
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HER DAMLA KANIN 
HESABINI SORACAĞIZ

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi, 
sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin 
altını burada tekrar çizmek istiyorum. DEAŞ’la 
mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün 
Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların 
da bize sürekli sükunet telkin etmek yerine, 
hesaplarını buna göre yapmalarında fayda 
görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki 
DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve 
bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO 
müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders 
veremez.

KHAİBAR KORVETİ  
DENİZE İNDİ

Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim 
edilecek üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS 
Khaibar dün İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Pakistan 
Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı törenle 
denize indirildi.

TÜRKİYE ARTIK ÇOK DAHA 
BÜYÜK BİR GÜÇ

Özellikle kendilerine yönelik en küçük 
bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre 

öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen 
dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha 
göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, 
terörü kaynağında yok etme stratejisini devam 
ettirmekte kararlıdır. Türkiye son yıllarda 
gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir 
küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık 
sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde, 
dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir 
gücü ifade etmektedir. Bu noktaya gelmemizde 
savunma sanayimizin çok önemli katkısı vardır. 
Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 
62 savunma projesi yürütürken, bugün bu 
sayının 750’yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 
yılında savunma projelerimizin bütçesi 5.5 milyar 
doları ancak bulurken, bugün 75 milyar dolarlık 
savunma projesi hacmine ulaştık. Bu alanda 248 
milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yılsonu 
itibarıyla inşallah 4 milyar dolar seviyesini 
yakalamış olacaktır.”

PAKİSTAN’LA HEDEF  
5 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Pakistan 
Başbakanı Şahbaz Şerif’i dün ayrıca 
Vahdettin Köşkü’nde de kabul etti.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak 
basın toplantısında Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, özetle şunları söyledi: 
“Derin tarihi, kültürel ve beşeri 
bağlarımızın olduğu Pakistan’ın, Türk 
milletinin gönlünde her zaman özel 
bir yeri vardır. Geçtiğimiz aylarda 
yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm 
imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin 
yanına koştuk. Oluşturduğumuz 
hava köprüsüyle ve demiryoluyla 
insani yardım malzemelerini 15 uçak 
ve 13 iyilik treniyle afet bölgelerine 
sevk ettik. Güney Asya’da barış 
ve istikrarın temininde önemli rol 
oynayan Pakistan’la birçok başarılı 
ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 
milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz 
artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık 
ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için 
gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa 
sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri 
kapsamında yarın iş dünyamızın 
temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de 
şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı 
sağlayacaktır. İkili işbirliğimizin yanı sıra 
ortak gündemimizde yer alan önemli 
bölgesel ve uluslararası konularda 
da fikir teatisinde bulunduk. Kardeş 
Pakistan ve can Azerbaycan’la üçlü 
formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor.” 
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ÖĞRETMENİMİZE ELİ 
KALKANIN HER ŞEYİNİ 
DARMADAĞIN EDERİZ

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 
terörle mücadelede kararlılık mesajı 
vererek, “Gabar’da da Cudi’de de 
Tendürek’te de olacağız. Öğretmenimize 
eli kalkanın her şeyini darmadağın 
ederiz. Bu bundan sonra da böyle 
gidecek” dedi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen 
öğretmenlerle Beştepe’de yemekte bir araya gelen 
Erdoğan, şunları söyledi:

VARLIK SEBEBİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ
“Varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle 

var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun 
tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin 
canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını 
misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve 
Suriye’nin kuzeyine düzenledikleri hava harekâtlarıyla saldırıların 
planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda 
parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef, ne idüğü 
belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. Niye rahatsızlar?

GABAR’DA, CUDİ’DE OLACAĞIZ
Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, Polis Teşkilatı niye kalkıp da bu 

insanlarla uğraşıyormuş. Evet, nerede bir terörist varsa bu milletin 
güvenlik teşkilatı, polisiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle orada 
olacak. Gabar’da da olacağız, CUDİ’de de olacağız, Tendürek’te 
de olacağız. Velhasıl nerede varsa orada olacağız. Öğretmenimize 
eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da 
böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona 
erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi 
kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı, 780 bin kilometrekarenin 
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66 BİN 679 
BAŞÖĞRETMEN
ERDOĞAN, kariyer sınavı 
sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi: 
“Anaokulu ile birlikte 13 yıl 
boyunca sabırla emek vererek 
evlatlarını üniversite kapısına 
veya hayata atılma safhasına 
getiren öğretmeni dışlayan 
bir sistemin başarılı olma 
şansı bulunmuyor. Milletin 
emanetini yüklendiğimiz 
günden itibaren eğitimi daima 
ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye 
büyüdükçe, Türkiye’nin şartları 
ve imkânları çoğaldıkça 
bunu her şeyden önce 
öğretmenlerimize yansıtmayı 
görev bildik. Uzman 
öğretmenlik sınavında 422 
bin 368 öğretmenimiz başarılı 
oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 
516 bin 974 öğretmenimiz 
uzman öğretmen olma hakkını 
kazandı. Başöğretmenlik 
sınavında 66 bin 422 
öğretmenimiz başarılı oldu. 
Muaf tutulanlarla 66 bin 
679 uzman öğretmenimiz 
başöğretmen olma hakkını 
kazandı.”

hiçbir karışında terörün olmadığı, terör tehdidinin 
bulunmadığı bir Türkiye’de yaşatmakta kararlıyız.

 ÖĞRETMEN ROL MODELDİR
Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı 

aydınlatanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz 
gelir. Bizim kültürümüzde öğretmen sadece bilgi 
aktaran değildir. Öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde 
öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine 
değer katan, kendisine emanet edilen o körpe 
dimağları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir 
gönül işçisidir. Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanı ile 
de çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen, aynı 

zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu 
ışıkla yürünecek bir rol modeldir. Bu hakikati merhum 
bir hocamız, ‘Öğretmen olmak bir cana dokunmak’ 
ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin hayatında 
kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle ufkunu açan, 
sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zorluklar karşısında 
yüreklendiren, asla unutamadığı bir öğretmeni 
muhakkak vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimiz 
sayesinde ülkeye, millete hizmet etmeyi, fedakârlığı, 
sabrı, tahammülü öğrendik. Bu vasıflarıyla 
öğretmenlerimiz eğitim-öğretim sistemimizin 
temel yapı taşları olma yanında karakterimizin de 
mimarlarıdır.”
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 İşte Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın açıklamalarından 
önemli satırbaşları:

 İSTANBUL’DAKİ 
EYLEMİ TİMSAH GÖZYAŞI 
İLE KINAYANLARIN 
GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA 
ÇIKTI

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana 
gelen bombalı saldırı, failleriyle ve onların 
bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. 
Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan 
çok sayıda kişi, ülkemiz içinde ve dışında 
bulundukları yerlerde yakalanarak adalete 
teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya 
kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede 
olursa olsun mutlaka bulunacak, dökülen 
masum kanlarının hesabı kendisinden misliyle 
sorulacak, cezası kesilecektir. Türkiye artık 
ülkesine ve milletine yönelik saldırılara 
karışan teröristler ile onlara yardım eden 
herkesi, sınırları içinde ve dışında tespit 
etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine 
ve gücüne sahiptir. İstanbul’daki eylemi 
timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek 
yüzleri, arkasından başlattığımız operasyona 

verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Suriye’de 
kontrolleri altında tuttukları bölgelerden 
ülkemize yönelik herhangi bir tehdit 
gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu 
sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları 
son olayla bir kez daha anlaşılmıştır.

KENDİ BAŞIMIZIN 
ÇARESİNE BAKMA 
HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR

Biz yaptığımız her anlaşma gibi 
Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize de 
sonuna kadar sadık kaldık. Ama madem 
karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, 
yapılan anlaşmanın gereklerini yerine 
getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın 
çaresine bakma hakkımız doğmuştur. 
Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın 
da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı 
sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler 
var. Şimdi sizlere 2015 yılından bugüne kadar 
Suriye topraklarından sınır şehirlerimize 
yönelik saldırıların icmallerini paylaşarak, 
niçin bu noktaya geldiğimizi göstermek 
istiyorum.

 Suriye sınırlarımızdaki Hatay, Gaziantep, 
Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimize 

KARADAN’DA 
TEPELERİNE 

BİNECEĞİZ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK 

Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Suriye’ye 
yeni kara harekâtı olacak mı sorusuna da yanıt 

veren Erdoğan “Hava harekatlarımızı kesintisiz 
sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan 

da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” 
ifadelerini kullandı. Erdoğan, 3 bölgenin terörden 

temizleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
AK Parti Grup Toplantısı sonrasında ‘Esad ile görüşme 

olabilir mi?’ sorusuna “Olabilir, siyasette küslük ve 
dargınlık olmaz” yanıtını verdi.
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son günlerdekilerle birlikte 764 havan, roket, 
füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 
32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 
vatandaşımız yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü 
ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe, 
sınır ötesinden gerçekleştirdiği saldırılarına ağırlık 
vermektedir.

ÜLKE İÇİNDE SİLAHLI 
GÜNÜ BÜYÜK ORANDA 
KAYBEDEN ÖRGÜT TÜM 
DİKKATİNİ SURİYE ÜZERİNDE 
YOĞUNLAŞTIRMIŞTIR

Her ne kadar bazı gafiller Türkiye’nin 
sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları 
kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin 
farkındadır.20 yıl önce terör Türkiye’nin 
sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Şimdi 
artık nerede? Şimdi artık gerilerde. Bu bir iradenin 
eseridir.

Yılbaşından beri terör örgütü elebaşları 
ardı ardına yaptıkları açıklamalarla sivillere 
yönelik saldırıları teşvik ederek gerçek yüzlerini 
sergiliyor. Bu gerçeği rakamlarla ifade edecek 
olursak, mesela terör örgütü ülkemiz içinde 2015 
yılında 26 eylem, 2016 yılında 44 eylem, 2017 
yılında 9 eylem yapmıştı. Bu sayı son yıllarda 
yılda 2’ye, 3’e düşmüştür. Geçtiğimiz 7 yılda 
ülkemiz sınırları içindeki yerleşim yerlerinde 
PKK ve bağlantılı örgütler tarafından yapılan 87 
ayrı terör eyleminde ise 153 güvenlik görevlimiz 
ile 173 vatandaşımız şehit olmuştur. Etkisiz 
hale getirilen terörist sayısı da 13 bin 500’ü 
bulmaktadır. Bilhassa çözüm sürecinin ardından 
ülke içindeki taban desteğini ve silahlı gücünü 
büyük ölçüde kaybeden, Kuzey Irak’taki varlığı 
ciddi oranda gerileyen örgüt bütün dikkatini 
Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ölü, yaralı 
veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin 

üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim 
gördükleri yerler Suriye’de farklı isimlerle sahaya 
sürülen örgütün bizzat PKK’nın kendisi olduğu 
gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu 
yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün 
olmadığını burada bir kez daha ifade etmek 
isterim.

 KARADAN DA TERÖRİSTLERİN 
TEPESİNE TEPESİNE 
BİNECEĞİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınır 
ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi 
hayata geçirmek için gereken faaliyetleri 
yürütüyor. Hava harekatlarımızı kesintisiz 
sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte 
karadan da teröristlerin tepesine tepesine 

bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak 
kendilerini güvende hissettikleri o beton 
tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. 
Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye’nin terör ile 
mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile 
güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle 
rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim 
attığımız adımlar Irak ve Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü de güvence haline alacaktır.  
Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, 
envai çeşit terör örgütünün varlığından 
rahatsız olmayanların Türkiye’ye karşı farklı 
tavır sergilemeleri kendi halkı ile yönetimlerinin 
bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. 
Bizim tek derdimiz; kendi vatandaşımızın ve yanı 
başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu 
ve müreffeh geleceğini inşa etmektir. 

AK PARTİ’YE KATILANLARI 
ROZETLERİ ERDOĞAN 
TARAFINDAN TAKILDI
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
grup toplantısı sonunda AK 
Parti’ye katılanlara rozetlerini taktı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İYİ 
Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen 
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan, CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı 
iken ayrılan Mustafa Ertekin, Belediye 
Meclis üyesi Ali Gölgesiz ve Aydın’ın 
Nazilli ilçesi Dallıca Muhtarı Mustafa Ali 
Uçar’a rozetlerini taktı. 

SÖYLEYECEKLERİM BELKİ BİRAZ AĞIR OLACAK; AMA HEPSİ DE 
MUHATABININ SONUNA KADAR HAK ETTİĞİ TESPİTLER
Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak; ama emin olun hepsi de muhatabının 
sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Madem sorumluluktan söz ediyoruz; öyleyse kendi 
devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası 
‘sorumluluk’ lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini; borsasının yükselişi üzerinden 
hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, ‘sorumluluk’ ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi 
devletini, ülkesini, mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı ‘sorumluluk’ kavramının 
yanından yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek 
bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa 
onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil, ‘sorumluluk’ lafıyla yan yana gelemez. Teröriste 
‘terörist’, terör örgütüne ‘terör örgütü’ demek cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki 
partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert, sorumluluktan söz edemez. Ağzını 
her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, 
parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun ‘s’sinin bile 
yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları 
yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden ‘sorumluluk’ diyerek ortalıkta 
dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. 
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SINIRLAR GÜVENLİ 
HALE GELECEK

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Mevlana 
Meydanı’nda düzenlenen 
törenle ASELSAN Konya 

Silah Sistemleri Fabrikası, 
Büyükşehir Yatırımları 

ve Afşar Barajı ile Yapımı 
Tamamlanan Diğer Tesislerin 

Toplu Açılışını yaptı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 

“Harekatlarla adım adım 
ülkemizi sınırları ötesinden 

başlayarak her karışıyla 
güvenli hale getirmekte 

kararlıyız” dedi. 

Konya’da yapılan 
birçok eserin açılışını 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan gerçekleştirdi. 

Konya’da Eğiste Hadimi Viyadüğü, 
Konya Afşar Hadimi Barajı ve birçok 
eser bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
“Konya ülkemizin ulaşım ağlarının 
önemli merkezleri arasında yer alıyor. 
Bugün 64 km’yi bulan yolu 1371 
metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü 
tüneli, Çumra bağlantısıyla iftihar 
verici bir eser olan projenin açılışını 
yapıyoruz” dedi.

Köpeklere eziyet edenlere 
yönelik de açıklamada bulunan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
“Ülkemizin en modern tesisi olan 
burası çok hassas belediyemizin 
hayvan barınağında orada görevli 
2 vicdansızın sebep olduğu 

görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle 
takip ettik. Haklarında adli ve idari 
tahkikat başlatılan sorumlular 
tutuklanmış bir daha benzeri 
görüntülerin yaşanmaması için 
gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve 
cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar 
da bize Allah’ın bir emanetidir. 
Onlardan istifade edeceğiz ama 
asla zulmetmeyeceğiz, eziyet 
etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız” 
sözlerini söyledi.

Kahramanlar can verir yurdu 
yaşatmak için diyen şairin ifade 
ettiği gibi millet ve devletin bekası 
için canlarını feda eden tüm 
kahramanlarımızı şükranla yad 
ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla 
adım adım ülkemizi sınırları 
ötesinden başlayarak her karışıyla 
güvenli hale getirmekte kararlıyız. 
Rabbim askerimiz, polisimiz ve 
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jandarmamıza güç ve kuvvet versin.
Ne diyor aşık; Tatlı dile güler yüze, 

doyulur mu, aşkınan bakınan göze doyulur 
mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz 
bitmeye yar ile sohbet etmeye doyulur mu? 
Evet biz de milletimizle sohbet etmeye 
doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet dar’ül 
mülk Konya’daysa hiç doyum olmuyor.

Selçuklu’nun başkenti, Mevlana’nın gönül 
pınarı, sanayi, tarım, ticaret ve ilim irfanın 
şehri Konya’yı sevmeyenin kalbi kurur.

“SİZLERLE BERABER YOL 
YÜRÜMEKTEN ŞEREF 
DUYUYORUZ”

Konyalı olmak demek illa elinde etli 
ekmek, ağzında mevlana şekeriyle gezmek 
demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer 
diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin 
insanları tarih ve medeniyetlerinin mirasıyla 
kendilerini her yerde belli eder. Konyalılara 
husumet besleyenler ya kendi köklerinden 
kopmuş mankurtlardır ya da başka 

kökleri sulayan riyakarlardır. Biz gençlik 
yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol 
yürümekten şeref duyuyoruz.

“SİZİ TUTANA AŞK OLSUN”
Konya’dan öyle bir ses verin ki sadece 

Türkiye’den değil tüm bölgemizden, 
tüm dünyadan duyulsun. Konya Türkiye 
Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye hazır 
mıyız? 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh 
Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya 
hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız 
en değerli miras olan 2053 vizyonuna 
sahip çıkmaya hazır mıyız? 1000 yıllık 
vatanımız Anadolu’nun ve buradaki ilk 
devletimiz Anadolu Selçuklu’nun mirasını 
2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya 
hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının içeride 
onların maşalarının heveslerini bir kez daha 
kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi 
tutana aşk olsun.

Selçuklu’nun asil evlatlarına, bozkırdan 
yükselen bu abide şehrin insanlarına bu 
yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun.

Konya sadece geçmişiyle övünen değil 
aynı zamanda bitip tükenmez enerjiyle, 
kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de 
inşa eden bir şehirdir. Burada inşanın yeni 
tezahürlerini, eserlerini resmen hizmete 
açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş 

üretiyoruz iş. 

“ETRAFIMIZ ÜLKEMİZİN 
TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYEN 
SIRTLANLARLA DOLU”
Sizler de görüyorsunuz, etrafımız 
milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin 
tökezlemesini bekleyen sırtlanlarla 
dolu. 4 temel düsturu tekrarlıyoruz. 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz 
vermeyecek. Herhangi birine ya da 
tamamına kim gözünü dikerse dünyayı 
onların başına yıkmak boynumuzun 
borcudur. Türkiye Yüzyılı’nı bu anlayış 
üzerine inşa edeceğiz.
Konya’dan 2023’te çok daha büyük 
rekor destek bekliyorum. O kutlu 
günü beraber kutlamaya var mıyız? 
Durmadan dinlenmeden.

“2 VİCDANSIZIN SEBEP 
OLDUĞU GÖRÜNTÜLERİ  
NE YAZIK Kİ ÜZÜNTÜYLE 
TAKİP ETTİK”
Ülkemizin en modern tesisi olan 
burası çok hassas belediyemizin 
hayvan barınağında orada görevli 2 
vicdansızın sebep olduğu görüntüleri 
ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. 
Haklarında adli ve idari tahkikat 
başlatılan sorumlular tutuklanmış 
bir daha benzeri görüntülerin 
yaşanmaması için gereken tedbirler 
alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar 
gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir 
emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz 
ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet 
etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. 
Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi 
peygamberimiz yanında sahabeyle 
yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan 
burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat 
Peygamber Efendimizin ifadeleri 
bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne 
kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz 
hayvana bu şekilde yaklaşan bakan 
bir dinin inancın, bir peygamberin 
ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara 
zulmetme hakkına kim nerede olursa 
olsun sahip değildir. Hayvanların 
korunmasıyla ilgili en ileri yasal 
düzenlemeleri hayata geçirmiş olan 
yönetim olarak aksi davranışlara rıza 
gösteremeyiz. Bu konunun yakın 
takipçisi olacağımızdan kimse şüphe 
etmesin. 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda önemli açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
burada “Üç şehidimiz var. Şehitlerimizin 
kanı yerde kalmayacak. Din düşmanları 
ve kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir 
zaman bitiremez.” dedi. Erdoğan, 
İHA ve SİHA’ların önemini hatırlatarak 
Kızılelma’nın da 2023’te seri üretime 
geçeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca son 
dönemde tahıl anlaşması ve esir takası ile 
kimsenin cesaret edemediği 2 diplomatik 
zafere imza atıldığını da hatırlattı.

İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamalarından satır 
başları:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl 

Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasına salondakileri 
selamlayarak başlayan Erdoğan, “Şehre geldiğimiz andan itibaren 
bizleri hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime canı gönülden 
teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana’nın şehri, medeniyetimizin 
göz bebeği, güzel Konya’da bir kez daha sizlerle birlikte olmanın 
memnuniyetini duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“KANLARI YERDE KALMAYACAK 
EVELALLAH”

Konuşması sırasında salondakilerin, “Şehitler ölmez vatan 
bölünmez” sloganı üzerine Erdoğan, “Eyvallah, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Rabbimiz Kur’an’dan haberini veriyor. ‘Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.’ 
Mesele bu. Dolayısıyla şu anda bizim ölenlerimiz, Allah yolunda vatan 
yolunda şehadete yürümüşlerdir.” yanıtını verdi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu 

İKİ BÜYÜK 
DİPLOMATİK 
ZAFERE  
İMZA ATTIK



hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Onların kanları yerde kalmayacak evelallah. 

‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı 
cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek 
vatanımdan, beni dünyada cüda.’ diyerek bu 
yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere 
gönderirken kınayı niye yakarlar? İşte bunun için 
ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. 
Bu yola koyulan bizim Mehmet’imiz boşuna bu 
yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını 
da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet 
adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden 
geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin 
adından geliyor. Muhammed, Mehemmet 
sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını 
ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay 
kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evelallah 
bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din 
düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu 
bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, 
yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu 
şehadeti nasip etsin.”

“FAİZİ İNDİRDİK,  
ENFLASYON DA İNECEK”

Faizde tek hareli rakamlara inileceğini 
söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 
Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım 
şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan 
sonra da bu böyle devam edecek. İşte ‘Enflasyon 
şöyle böyle...’ Merak etmeyin o da inecek. Bizim 
için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye 
indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, 
diyorum ki ‘Bak hep size söyledim, gelin başta 
kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, 
yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. 
Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla 
büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına 
ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu 
kadar.

“ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 
NASIL OLDUYSA, KANAL 
İSTANBUL DA ÖYLE OLACAK”

Türkiye DEAŞ’a destek veriyor iftirası 
attılar. Harekatlarımızda terör örgütünün 
sözcülüğüne büründüler. Batılı büyükelçilere 
mektup yazarak projelerimizi sabote etmeye 
çalıştılar. O da olacak. Çanakkale Köprüsü 
nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. 
Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken 
bitecekti. Yusufeli Barajı’nı yaptık. Tamamen milli 
bütçeyle yaptık. 35 milyara mal oldu. Her yıl 5 
milyar geri dönüş olacak. 7 yılda kendini finanse 
edecek. Bay Kemal’in aklı buna ermez. TOGG 
yerli otomobil. Önce ‘Fabrika yok’ dedi. Buna 
rağmen davet edelim dedik. Gelmedi. Ortağı 
da gelmedi. Yanından birilerini gönderdi. Haber 
göndermişler, ‘Gezmek istiyoruz’ dediler. Bana 
sordular, ‘Gelsinler’ dedim. Şubat Mart TOGG 
yollara koyuluyor. Herkes sıraya giriyor. Yabancı 
yatırımcılara gelmeyin çağrısında bulundu, 
Türkiye Cumhuriyeti ile uyuşturucu ticaretiyle 
yan yana getirdi. Kemal kendine gel. Senin 
yanındaki PKK’nın parlamentodaki uzantılarıyla 
yürümedik, bu yollarda sen yürüdün. PKK’nın 
uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor 
musun? Biz o kökleri toplayarak ve imhasını 
yaparak mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim 
savunmada yerlilik oranımız yüzde 80’e çıktı. 20 
yıl önce bizim İHA’mız, SİHA’mız, Akıncımız, Kızıl 
Elmamız mı vardı? Şimdi hepsi var.

“2023 SONUNA DOĞRU 
KIZIL ELMA SERİ ÜRETİME 
GEÇECEK”

O zaman oğul Bush vardı. ‘Sayın başkan bize 
söz verdiniz, şu anda bize İHA bile göndermediniz’ 
dedim. ‘Türkiye’ye süratle gönderelim’ dedi. Biz 
kalacak zannettik. 48 saat kalacak şekilde verdiler. 

Biz koordinatları tespit ediyorduk. Özdemir 
Bayraktar abimiz o zaman çocuklarıyla adımı 
attı, İHA’yı yerli olarak üretmeye başladılar. Kısa 
süre geçti, SİHA’yı da yaptı. Şimdi ihracata da 
başladılar. Bizim kuvvetlerimiz onları kullanıyor. 
Akıncı da ürettiler. Akıncı’nın özelliği F-16 taşıdığı 
bombayı taşıyabiliyor. 2023 sonuna doğru Kızıl 
Elma da seri üretime geçmiş olacak.

“CHP, EMPERYALİSTLERİNİN 
OYUNCAĞI HALİNE 
DÖNÜŞMÜŞ BİR YAPIDIR”
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma 
ile bilgi veren Erdoğan, “Şimdi bir de 
Kızılelma. Kızılelma ile beraber bu ne 
demektir? Bu ufuktur. İnşallah fazla 
değil 2023’ün sonuna doğru o da seri 
üretimine geçmiş olacak. Rabbim 
yardımcıları olsun.” dedi.
Dünyanın hiçbir yerinde kendi 
ekonomisini çökertmek için borsayı 
ve sermaye piyasalarını hedef alan 
bir muhalefet liderine rastlanmadığını 
dile getiren Erdoğan, “Bizzat 
kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir 
batı demokrasisinde, milletine karşı 
beşinci kol faaliyeti yürüten bir 
siyasetçiyle karşılaşmazsınız. Biz işte 
bunun için mevcut yönetim elinde CHP, 
Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva 
atıdır diyoruz. Biz işte bunun için CHP, 
emperyalistlerinin oyuncağı haline 
dönüşmüş bir yapıdır diyoruz. Biz işte 
bunun için Bay Kemal ve şürekasından 
ülkemize ve milletimize hiçbir hayır 
gelmez diyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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GENÇLERİN 
SEVDASI  

RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Galatasaray NEF Stadyumu’nda gerçekleştirilen “Büyük İstanbul Buluşması”na 
Türkiye’nin dört bir yanından genç katıldı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
teşkilatının kareografi çalışması programa damga vurdu.
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AK Partimiz 2023 yılında 
yapılacak cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili seçimleri için 
start verdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Galatasaray 
NEF Stadyumu’nda “Büyük İstanbul 
Buluşması” gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
gençler saatler öncesinden alanı 
doldurdu ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile kavuşmayı bekledi.

Gençler program öncesi görüşlerini 
dile getirdi. Bir genç arkadaşımız “Gayet güzel bir ortam, Başkanımızı bekliyoruz” derken, başka bir genç 
kardeşimiz, “İnsanları birbirine kentleyen bir organizasyon” dedi.



GENÇLİK LİDERİYLE BULUŞTU
Beklenen an geldi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

stadyuma geldi ve tüm alanı dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı. 
Cumhurbaşkanımız kürsüye çıkınca açılan, yüzlerce gencin 

sergilediği kareografi gösterisi büyük beğeni topladı. Tribünde 
ayrıca “Öyle Bir Kazanacağız ki Kimse Kaybetmeyecek”, “İrade 
Sende, Sandık Güvende”, “İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor”, 
“Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor”, “Yarın değil, hemen”, 
Kampüs Sensiz Olmaz”, “Yalnız Değilsin “ şeklindeki pankartlar da 
dikkat çekti. 
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ÜMRANİYE GENÇLİĞİ 
CUMHURBAŞKANIMIZLA BULUŞTU

AK NOKTA BAHÇELİEVLER’DE

Bahçelievler Gençlik Kollarımız, AK Nokta 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe 
meydanında açtığımız stantlara gençler gelip 

sorularını yöneltiyor, teşkilatımız da cevaplıyor. 
Bahçelievler Gençlik Kollarımız ayrıca gençlerin ve 
vatandaşlarımızın üyeliklerini de gerçekleştiriyor.

Ümraniye Gençlik Kollarımız, 
Milletvekilimiz Osman Boyraz’ın 
daveti üzerine AK Parti Meclis 
Grup Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki AK Parti 
Grup Toplantısı’na katılan Ümraniye Gençlik Kollarımız, Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledi. Ardından 
Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelen teşkilatımız, Sivas’tan özel olarak 

getirdikleri hediyeyi takdim etti. Ümraniye gençliği, Milletvekillerimizle vakit geçirip 
sohbet etme imkanı da buldu. Meclis programından sonra teşkilatımız, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcılarımız Yusuf İbiş, Enes Kaşkaş ve Osman Ertuğrul Yörük ile AK 
Parti Genel Merkezimizde bir araya geldi.



 www.akpartiistanbul.com                 

 
AK GENÇLİK 36

DİŞ HEKİMLERİMİZE ZİYARET

AK GENÇLER ÇOCUKLARI 
GÜLÜMSETTİ

İl Başkanımız Muhammed Cem Çekerek, 22 Kasım Dünya Diş 
Hekimleri günü kapsamında, Bahçelievler ilçemizde bulunan 
Diş Hekimlerimizi ziyaret etti. Başkanımız Çekerek’e İl Yürütme 
Kurulu Üyelerimiz ve Bahçelievler Teşkilatımız eşlik etti. 

Başkanımız Çekerek, diş hekimlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını ileterek kolaylıklar diledi.

İnsan Hakları Birimimiz tarafından 39 
İlçemizde eşzamanlı olarak ‘’20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları’’ günü için 
etkinlikler düzenlendi. Her yerin çocuk 

sesleriyle yankılandığı çalışmada yüzler güleç, 
keyifler yerindeydi.

Sultangazi İlçe Gençlik Kollarımız “Dünya 
bir çocuğun gülümsemesi kadar masum olsa” 
diyerek, Dünya Çocuk Hakları gününde minik 
kardeşleri ile bir araya geldi. 

Küçükçekmece İlçe Gençlik Kollarımız ise 
MKYK Üyemiz Metin Külünk ile 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Gününde AK Nokta aracımızda 
kıymetli çocuklarımızla bir araya geldi. 

Küçükçekmece sokaklarında teşkilatımız ile 
gezen Külünk, genç kardeşlerimize balon ve 
mısır ikramında bulundu.
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE GENÇ AKADEMİ

AK GENÇLİK ÖĞRETMENLERİNİ UNUTMADI

AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kollarımız Genç Akademi programı gerçekleştirdi. 
Programa MKYK Üyemiz Metin Külünk katıldı.

Küçükçekmece Gençlik Kollarımız, MKYK Üyemiz Metin KÜLÜNK’ün katılımıyla 
Genç Akademi programını gerçekleştirdi. Program ilk olarak Metin Külünk’ün 

sunduğu eğitim ile başlandı. 
Gençleri bilinçlendiren Başkanımız Külünk eğitim sürecinde  faydalı bilgiler aktardı. 

Akabinde programda bilgi yarışması da düzenlendi. Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara plaket, 
eğitime katılan herkese de sertifika verildi. 

AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kollarımız, 24 
Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle 
Üsküdar’ımızın kıymetli hocalarını 
Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler 

Huzurevi’nde ziyaret etti.
Öğretmenler, Gençlik Kollarımızı karşılarında 

görünce memnuniyetlerini dile getirdi. Kendileriyle 
vakit geçiren teşkilatımıza hayat tecrübelerinden ve 
anılarından bahsetti.

Teşkilatımız ziyaret sırasında, Orhan Öğretmenin 
çizimlerinden oluşan resim sergisini gezdi. 1966 
yılından bu zamana ulaşan çizimlerinin hala ilk günkü 
gibi durması teşkilatımızı çok şaşırttı. Bu güzel günde 
kıymetli hocalarımızla bir araya gelmekten hem teşkilat 
mensuplarımız hem de hocalarımız çok memnun oldu.

Sultangazi gençlik kollarımız da öğretmenler 
günü vesilesiyle ilçedeki okullarda eğitim veren genç 
öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretten son derece 
memnun kalan öğretmenlere çiçek takdiminde 
bulunuldu. 
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KADINA KARŞI ŞİDDETİ 
BİR KEZ DAHA KINADIK

İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan’ın ve tüm ekibinin 
katıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 
gerçekleşen programda konuşan Cumhurbaşkanımız dünyadaki 
tüm ülkelerin kalkınma vizyonlarının en önemli kısmını fark 

oluşturabilecekleri yegâne alan olan kadınlar üzerine inşa ettiğini ifade 
etti.  Bu güne özel olarak aynı zamanda Gaziosmanpaşa İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığımız üç kademesiyle birlikte kadına karşı şiddet hayır demek için 
yürüyüş gerçekleştirdi. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü Programına İl Kadın Kolları 
Başkanlığımız tüm ilçelerimizle 
birlikte katılım gösterdi. 
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne 
özel bir mektup hazırladı. Hazırlanan mektup 
39 ilçemizde kadın kollarımızın eliyle eş zamanlı 
olarak tüm resmi kurumlara, gerekli makamlara ve 

meclis toplantımızda meclis üyelerine takdim edildi.

DİŞ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK

BAŞKANIMIZ İLHAN’DAN MEKTUP

22 Kasım Dünya 
Diş Hekimleri 
Günü sebebi ile 
Büyükçekmece, 

Bağcılar, Güngören, 
Avcılar, Bakırköy, 
Ümraniye, Arnavutköy, 
Gaziosmanpaşa Kadın 
Kolları olarak ilçelerimizdeki 
çalışmakta olan diş 
hekimlerimizi ziyaret ettik.
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2023 Yolunda “Birlik, İrade, 
Zafer” mottosuyla yarın 
değil hemen şimdi diyoruz 
ve gecemizi gündüzümüze 

katarak çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. İl Başkanlığımızın 39 
ilçemizde eş zamanlı başlattığı saha 
programlarımızı Şişli, Sarıyer, Bağcılar, 
Beyoğlu, Tuzla, Avcılar, Kadıköy, 
Arnavutköy, Kağıthane, Beylikdüzü ve 
Adalar ilçelerimizde gerçekleştirdik. 
3 Kademe olarak hane, üye, 
seçmen, sokak ve sandık ziyaretleri 
yaparak görevli teşkilat mensubu 
arkadaşlarımızla birlikte kapı kapı 
dolaştık.

SAHA ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ
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SAHA ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ

Bizimle hayatı paylaşan, bize hayatı 
öğreten, hedeflerimize ve hayallerimize 
ulaşmak için bize ilham veren 
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü 

kutladık. Mesleğini aşkla yapan tek bir öğretmen 
dahi birçok şeyi değiştirebilir inancıyla, insanların 
hayatına, hayallerine dokunan öğretmenlerimizi 
öğretmenler gününde ziyaret ederek kendilerine 
hediyelerini takdim ettik.

39 ilçemizde eş zamanlı olarak okullarımızı 
ziyaret ederek çalışan öğretmenlerimizi 
okullarında, emekli olan öğretmenlerimizi 
de evlerinde ziyaret ettik. Bu kapsamda 
Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sarıyer, Bağcılar, 
Tuzla, Kartal, Avcılar, Kadıköy, Çekmeköy, 
Ümraniye, Bakırköy, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, 
Kağıthane, Çatalca, Beylikdüzü, Adalar, Beykoz 
ve Güngören ilçelerimizde yapılan programlarla 
öğretmenler günü kutlandı. Her birinin nezdinde 
başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm 
öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
vesilesiyle Beykoz Kadın Kolları 
Başkanımız Gaye Zayıf öncülüğünde, 
geleceğimizi emanet edeceğimiz 

kıymetli çocuklarımızla “TAY Çizgi Sinema 
Filmi” etkinliğinde buluştuk. Gösterim öncesi 
palyaçolarımız çocuklarımızın yüzlerine sevdikleri 
karakterleri çizdiler. İlgi ve keyifle izlenen film 
sonrası da pamuk şeker ikramıyla yüzlerine 
gülümseme, minicik yüreklerinin mutluluklarına 
mutluluk kattık.

Küçükçekmece İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Saliha Karadayı Deniz ve teşkilatı 

ile mahallerimizde çocuklarımızın özel günlerini 
kutlayarak ilçe spor komisyonunun düzenlediği 
okçuluk eğitimlerine katılım sağlayarak 
çocuklarının okçuluk sporuna sevgisinin 
arttırılması hedeflendi. 

Beyoğlu Kadın Kolları Başkanımız Şengül 
Kazanır, Shib başkanımız Gönül Tahmaz Uysal ile 
birlikte İstanbul Okçular Vakfı’nda düzenlenen 
Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında minik 
kızlar kategorisinde çocuk hakları münasebetiyle il 
şampiyonumuz olan Miraç Şahinoğlu’nu ve minik 
erkekler kategorisinde il ikincimiz Elyesa İlalan’ı 
vakfımızda ağırladı ve müzemizi gezdirdi.

Tuzla Kadın Kolları olarak, 
ilçemizde evlilik hazırlığında olan 
Zekiye kardeşimize Sancaktepe 
ve Ümraniye ilçe teşkilâtlarımızla 

birlikte hazırladığımız çeyizlerimizi Başkanımız 
Dr. Tuğba Karakaya ev sahipliğinde İl Sosyal 
Politikalar Başkanımız Çiğdem Çavdar’ın da 
katılımlarıyla Sancaktepe İlçe Başkanımız, 
Sosyal Politikalar Birim Başkanlarımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte teslim 
ettik. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.Kartal ilçemizde de evlilik arifesinde 
olan kardeşimizin çeyizi için hazırladığımız 
hediyeleri, başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerimizle teslim ederek, mutluluğuna ortak 
olduk.

ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ 

ÇEYİZ DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR
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İl Kadın Kolları Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığımızın düzenlediği 
Memleket Buluşmaları 

programı kapsamında İl Kadın Kolları 
Rize Komisyon Başkanı Ayşe Morgül, 
Sarıyer ilçe Kadın Kolları Başkanımız 
Şükran Soylu Demiralp, Halkla İlişkiler ve 
Sivil Toplum Birim Başkanımız Kadriye 
Küçükosman, sorumlu Komisyon 
Başkanımız Nimet Erol ile Rize’li 
üyelerimizle Sarıyer ilçesinde bir araya 
geldik.

Küçükçekmece ilçemizde ise 
Kastamonulu hemşeriler bir araya 

geldik. İlçe Başkanlığımızda düzenlenen 
programa çok sayıda katılım oldu. 
Programa MKYK üyemiz Mehmet Umur, 
İlçe Başkanımız Recep Şencan, İl Kadın 
Kolları Başkan Yardımcımız Esra Vural 
ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız Saliha 
Karadayı katılım gösterdi.

Avcılar İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
Meryem Küçük’ün ev sahipliğinde 
memleket Buluşmaları kapsamında 
Doğu ve Güneydoğu buluşmaları 
gerçekleştirildi. 

Emin adımlarla 2023’e yürürken; 
teşkilatımız, tüm gayreti ve samimiyetiyle 
milletimizin yanında.

MEMLEKET BULUŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

Tuzla Kadın Kolları olarak, Başkanımız Dr. 
Tuğba Karakaya öncülüğünde; Partimizin 
AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim 

programına katılım sağladık. ‘Bu Hikâyenin 
Kahramanı Sensin’ temasıyla başlayan eğitim 
programımız kapsamında Değerler Eğitimi, Siyasal 
İletişim ve Yeni Medya gibi birçok konudan istifade 
etme fırsatı bulduk. 

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçe Kadın Kolları 
olarak Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan ilk yardım eğitimine katılım sağlandı. 
İki gün süren uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgileri 

ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, 
kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, 
yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, 
çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, 
böcek sokması, boğulma gibi pek çok 
başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler 
öğretildi.

Beylikdüzü İlçe Kadın Kolları Ar-Ge 
birimimizin düzenlediği ‘En İyi Narkotik 
Polisi, Anne’ temalı seminerimize 

Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Semineri yöneten ve 
bizleri bilgilendiren komiserimize teşekkür ederiz.

TEŞKİLAT İÇİ AR-GE EĞİTİMLERİMİZ




