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HESAP
ZAMANI!

BAŞKOMUTAN 
HAREKATIN EMRİNİ 
BÖYLE VERDİ
Pençe Kılıç Harekatı’nın 
başlatıldığı ana dair görüntüler 
paylaşıldı. Görüntülerde Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a harekata 
dair ayrıntıları ve planlamaları 
aktardığı anlar ve Erdoğan’ın 
onaylayarak talimatlandırması 
yer aldı

TERÖR ÖRGÜTÜNE 
AĞIR DARBE
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan teröristlerin 
gerçekleştirdiği Taksim 
saldırısının ardından bunun 
karşılıksız kalmayacağını 
ve mutlaka ağır bir bedel 
ödetileceğini belirtmişti. Bunun 
ardından başlatılan operasyon 
kapsamında hava ve karadan 
gerçekleşen saldırılarla terör 
odakları yerle bir edildi.



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

SİYASET YAPMAK YA DA YAPTIĞINI SİYASET SANMAK
“Aslında adayımız belli de 
yıpranır diye açıklamıyoruz” 
türü lafların üzerinden aylar, 
mevsimler geçti. Yuvarlak 

masacılar “dostlar toplantıda görsün” 
kabilinden buluşmalarını sürdürüyorlar 
ama ortada hala bir aday yok.

Millet nezdinde asıl yıpranan masaları 
oldu, farkında değiller!

Bir de toplantı sonrasında “anlaştığımız 
konuları bu renkte kalemle, ihtilaflı 
konuları şu renkte kalemle yazıyoruz” 
diyerek kendilerince bir “iş yapmış” havası 
vermeye çalışıyorlar.

Anlaştıkları konu da “parlamenter 
sisteme geçiş”ten ibaret.

Bu durum, kendi yandaş medyalarında 
bile bir umut ve heyecan uyandırmak 
şöyle dursun, homurdanmaları çoğaltıyor. 
Nitekim CHP medyasında “Millet hangi 
sistemle konuları ele alacağınızla değil, 
bizatihi ülkenin iç ve dış meselelerine 
nasıl bir çözüm anlayışınız olduğunu 
merak ediyor” diyerek umarsızlığını dışa 
vuranlar az değil.

Tabii ki plan, program ve projeye dayalı 
bir şey üretmeleri mümkün değil. Bu 
imkansızlık, sadece masadakilerin farklı 
yaklaşımlarıyla izah edilecek bir şey de 
değil.

Bu ülkede siyaset yapıp sorun çözmek 
için öncelikle “bu ülke ve bu millet” diye 
bir derdiniz ve bu derdinize yaraşır bir 
duruşunuzun olması gerekir.

Oysa İstiklal caddesinde PKK’nın 
gerçekleştirdiği alçak terör eylemi 
sonrasında bir kere daha gördük ki, CHP 
ve müttefiklerinin böyle bir derdi de 
duruşu da yok ne yazık ki!

İpe sapa gelmez söylemlerle, PKK’nın 
elinde ve yine PKK’nın kirli emelleri peşinde 
araçsallaştıklarını bile göremiyorlar. Ya da 
görüyorlar ama ölçüsüz ve saplantılı bir 
“Erdoğan nefreti”nin yol açtığı ihtirasları 
her şeyin önüne geçiyor.

Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde terör 
eylemi olduğunda “amasız, fakatsız ve 

yorumsuz” lanetleyip batı başkenlerindeki 
terör karşıtı yürüyüşlere katılanlar, kendi 
ülkelerindeki terör eylemlerinde failin 
adını bile anmadan sade suya tirit sözlerle 
geçiştirmeci bir kınamanın ardından 
“Bu saldırı Erdoğan’a seçim sürecinde 
destek olsun diye yapıldı, devletin işi” 
türü yorumlarla olayı bambaşka mecralara 
çekmeye çalışıyorlar.

Oysa, eğer emniyet güçlerimiz 
gerçekten de olağanüstü bir başarıyla 
birkaç saat içinde faili ve bağlantılarını 
tespit edip gerekli açıklamaları yapmasa, 
bu eylem üzerinden epey fırtına 
koparacaklardı.

Düşünün, Arap asıllı, Suriye uyruklu ve 
başörtülü bir terörist.

Alçak saldırı, Türkiye karşıtları için, başta 
göçmen düşmanlığını alevlendirmek olmak 
üzere, bir taşla epey kuş vuracakları son 
derece sinsi şekilde planlanmış bir eylemdi.

Polisimiz terör hücresinin elemanlarını 
yakalayıp 17 kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderilince, birçoğunun morali fena halde 
bozuldu. Ama buna rağmen bile bildiklerini 
okumaya devam ettiler.

Masalarının gizli ortağı HDP’yi de 
sevindirmek adına, eylemi PKK’nın 
yapmadığını söyleyip durdular.

Ellerindeki tek gerekçe ise PKK’nın 
eylemi üstlenmemiş olması!

Şu hale bakın; polisimizin insanüstü bir 
gayretle çalışıp faili ve bağlantılarını deşifre 
etmesinin bunlar nezdinde hiçbir değeri ve 
saygınlığı yok.

Bunlar için terör örgütünün sözleri 
Emniyet birimlerimizin sözlerinden daha 
muteber! Terör örgütü ne diyorsa o!

Oysa biz biliyoruz ki üstlenmek kadar 
üstlenmemek de terör örgütlerinin o 
eylemle erişmeyi umduğu hedeflerle 
bağlantılıdır. Hedeflenen sonuç açısından 
bazen üstlenmek çıkarlara uygundur, 
bazen de üstlenmemek. PKK’nın geçmişte 
de bazı eylemlerini üstlenmeyip TAK vb 
taşeron örgütlerine üstlendirdiğini az mı 
gördük?

Terör örgütünü temize çıkarmak adına 
kendi ülkene, kendi devletine vurmak 
nasıl bir siyasi cinnet halidir!

Cumhurbaşkanımızın “milli duruş sahibi 
olduğunu söyleyenlerin o yuvarlak masayı 
terketmesi gerekir” yollu açıklaması, 
anlayanlar için tarihi bir çağrıdır!

Bir ara “YPG-PYD mi bize saldıracak” 
diyen ve daha sonra yığınla gelişmeye 
rağmen aynı mantıkla yürüyen 
Kılıçdaroğlu’yla iş tutanlar, millet nezdinde 
sadece siyaseten değil, milli haysiyet 
adına da ağır bir fatura ödeyeceklerdir.

İstedikleri kadar “Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem, kırmızı kalem, yeşil 
kalem” muhabbetlerini siyaset sansınlar;

Milletimiz 2023’te “siyasetin ne, 
siyasetçinin kim” olduğunu, o masada ısrar 
edenlere acı bir şekilde gösterecektir.

Siyaset yapanlar da siyaset yaptığını 
sananlar da sandıkta hak ettiğini alacaktır!

     Cumhurbaşkanımızın “milli duruş 
sahibi olduğunu söyleyenlerin 
o yuvarlak masayı terketmesi 

gerekir” yollu açıklaması, 
anlayanlar için tarihi bir çağrıdır! 

Yuvarlak masada, “YPG-PYD 
mi bize saldıracak” diyen 

Kılıçdaroğlu’yla iş tutanlar, millet 
nezdinde sadece siyaseten değil, 

milli haysiyet adına da ağır bir 
fatura ödeyeceklerdir. Milletimiz 

2023’te “siyasetin ne, siyasetçinin 
kim” olduğunu o masada 

ısrar edenlere acı bir şekilde 
gösterecektir.
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BBP İSTANBUL  
İL BAŞKANI’NDAN 
ZİYARET

EYÜPSULTAN’DA 15 İRTİBAT BÜROSU AÇILDI

Açılış törenine İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra; İl 
Başkan Yardımcımız Ahmet Kaan, İlçe 
Başkanımız Muhammed Vanlıoğlu, 

Belediye Başkanımız Deniz Köken, teşkilat 
mensuplarımız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış törenine ilişkin açıklama yapan İl 
Başkanımız Kabaktepe, “Bizler İstanbul’umuz 
için çalışacak ve hemşehrilerimizin gönüllerini 
kazanacağız. Milletimizle beraber algılara 
bakmadan Türkiye Yüzyılı hedefiyle ve sağlam bir 
iradeyle, vazgeçmeden emek vereceğiz.” dedi.

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe,  
Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı  
Dursun Çağlayan’ı kabul etti.

İl Başkanımız Kabaktepe, BBP İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan 
ve ekibiyle görüştü. Görüşmede gündeme dair konular ele alındı. 
İstanbul özelindeki meseleler hakkında istişare edildi. Cumhur 
İttifakı bünyesinde yer alan BBP ile 2023 seçimleri sürecinde 

yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. 

İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, Eyüpsultan’da 15 

İrtibat Bürosu’nun açılışını 
gerçekleştirdi.

ADALET BAKANIMIZ 
BEKİR BOZDAĞ 

AVUKATLARIMIZLA 
BULUŞTU
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ADALET BAKANIMIZ 
BEKİR BOZDAĞ 

AVUKATLARIMIZLA 
BULUŞTU

Seçim günü okullarda görev yapacak 
avukatlar buluşmasının ilki 2. bölgeyi 
oluşturan ilçelerde görevlendirilmiş 
avukatlarımızın katılımıyla 

gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen programa Adalet Bakanımız 

Bekir Bozdağ, İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe, İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül 
Karslı, İl Teşkilat Başkanımız İsmet Öztürk, İl 
Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek, İl Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Av. 
Erol Bulut, İl Başkan Yardımcılarımız, Seçim İşleri 

İl Seçim İşleri 
Başkanlığınca 
düzenlenen 
“Seçim İşleri 2. 
Bölge Avukatlar 
Buluşması” programı 
adalet bakanımız 
Bekir Bozdağ’ın 
katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.  
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1. Bölge Başkanımız Av. Aydoğan Ahıakın, 2. 
Bölge Başkanımız Av. Muammer Birdal, 3. Bölge 
Başkanımız Av. Muhammed Talha Kor, İl Kadın 
Kolları Seçim İşleri Başkanımız Av. Selver Akkoyun 
Korkmaz, İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanımız 
Av. Mehmet Semih Demir ve seçim günü okullarda 
görev yapacak avukatlarımız katılım sağladı.

Avukatlık mesleği ve günümüz yargı sisteminin 
değerlendirildiği programda, görevli avukatlarla 
gerçekleştirilen interaktif diyaloglarla güncel 
problemlere yerinde çözümler üretilerek etkin 
katılım sağlandı. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı 
yaptığı açılış konuşmasında; “Dayanışma, 

birliktelik ve yol arkadaşlığından hareketle 
Hukukun, Adaletin ve Yargı mekanizmasının 
en önemli parçalarından biri olan avukatların 
bizlere yol göstericiliği, görüş, tavsiye ve uyarıları 
da muhakkak vardır diyerek çözüme katkı ve 
çözümün bir parçası olmaya köprü olmak, doğru 
kaynaktan beslenilmesine aracılık etmek ve dahi 
daha adil olana ulaşmak için meslektaşlarımızla 
aynı zamanda değerli bir üstadımız olan 
Sayın Bakanımızı bir araya getirmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
selamlama konuşmalarında, Adalet Bakanımıza, 
seçimlerde görev yapmak suretiyle bizlere destek 

veren tüm avukatlarımıza ve tüm seçim işleri 
başkanlığı ekibine teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın mevcut 
yargı sistemini değerlendirdiği, AK Parti 
döneminde hukuk ve adalet alanında yapılan 
düzenlemeleri aktardığı ve yeni gelişmeleri 
paylaştığı konuşmalarının ardından interaktif 
katılım sağlamak amacıyla yapılan soru-cevap 
bölümüyle görevli avukatlarımızın mevcut 
problemleri gündeme getirildi. 

Programın kapanış kısmında Adalet 
Bakanımıza, katılımlarından ve avukatların 
sorunlarına olan duyarlılığından ötürü teşekkür 
edilerek hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. 
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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.

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı, “Ülkemizin 
bugüne kadarki kazanımlarını korumak ve evlatlarımızın 
geleceği için 2023 zaferi boynumuzun borcudur. Çok 
çalışarak daha fazla kenetlenerek zafere ulaşacağız inşallah.” 

dedi.  Toplantıların kapanış kısmında ise Başkanımız Karslı, 3 Kademe 
İlçe Seçim İşleri Başkanlarına ve Mahalle Seçim İşleri Başkanlarına söz 
vererek görüş ve önerilerini dinledi. Dilek ve temennilerin ardından 
toplantıya katılımları sebebiyle kendilerine teşekkür etti.

ADALAR İLÇEMİZİN SEÇİM İŞLERİ 
BİRİM TOPLANTISINA İŞTİRAK ETTİK

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül Karslı’nın 
başkanlığında 39 ilçemizde Sandık Güvenliği 

konulu toplantımızı bu hafta Adalar ilçemizde 
gerçekleştirdik. Toplantımız, 3 Kademe İlçe Seçim 

işleri Başkanlarımız ve 3 Kademe Mahalle Seçim 
İşleri Başkanlarımızın katılımları ile gerçekleştirildi.
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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 Yönetim Kurulu Üyemiz 
Erol Bulut, Elif Yaşaroğlu, Tuğba 
Güllük Dengiz ve Üsküdar 
İlçe Yönetimimiz; Beykoz, 
Beyoğlu, Kâğıthane ve Üsküdar 
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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AK Parti İstanbul 
İl Başkanvekilimiz 
Av. Adem Yıldırım 
Bakırköy ilçemizi 

ziyaret etti. İlçe Başkanımız Tülin 
Mazlumoğulu’ndan Bakırköy 
ilçemizin çalışmaları hakkında 
bilgi alan İl Başkanvekilmiz 
Adem Yıldırım konuşmasında; 
“2023 Seçimleri iktidarın değil 
muhalefetin değişeceği bir seçim 
olacaktır. Muhalefetin de yerli ve 
millisini kazandıracağız.” dedi.

İstanbul’un yüzleri 
programımız kapsamında 
İstanbul Milletvekilimiz 
Ahmet Hamdi Çamlı’nın 

katılımıyla SİNEGED Başkanı 
Hakan Türkşen‘e ziyaret 
gerçekleştirdik.

İSTANBUL’UN YÜZLERİ

BİRLİK, İRADE, ZAFER
2023 YOLUNDA İSTANBUL’UN SÖZÜ:
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Başakşehir
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’mızca başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” programları çerçevesinde Genel Merkez 
Teşkilat Başkan Yardımcımız Halis Dalkılıç ve İl Başkan vekilimiz Av. Adem Yıldırım’ın vermiş oldukları startla 
Milletvekillerimiz Başakşehir İlçemizde çeşitli etkinlik ve ziyaretler kapsamında vatandaşlarımızla buluştular.



İlçe Başkanlığı’mızda kahvaltı ile 
başlayan programlarda İstanbul 
Milletvekilimizden Mustafa Ataş, 
Güvercintepe Mahallemizde 

esnaf ziyaretleri, cami cemaati buluşmaları, 
Gençlik Merkezi ziyareti, hane ziyaretleri ve 
stk ziyareti; Tülay Kaynarca, Güvercintepe 
Mahallemizde Bakmer Anne Çocuk etkinliği, 
Altınşehir Mahallemizde esnaf ziyaretleri ve 
hane ziyaretleri, Şahintepe Mahallemizde 
hane ziyaretleri; Nevzat Şatıroğlu Başak 
Mahallemizde esnaf ziyaretleri, cami cemaati 
buluşmaları, hane ziyaretleri ve Güvercintepe 
Mahallemizde engelli ziyareti; Mihrimah 
Belma Satır, Bahçeşehir 1 ve 2 Mahallelerimiz 
Pazartürk esnaf ziyaretleri ve AK Nokta 
ziyareti; Ravza Kavakçı Kan, Başakşehir 
Mahallemizde dernek ziyaretleri, site 
yönetimi ve hane ziyareti, taziye ve engelli 
ziyaretleri ile esnaf ziyaretleri; Fatih Süleyman 
Denizolgun, Başak Mahallemizde cami 
cemaati buluşmaları, Living Lab İnivasyon 
Merkezi ziyareti, Kayabaşı Mahallemizdeki 
Millet Kıraathanesi’nde sesli kitap okuma 
ve gençlerle buluşma etkinliği; Müşerref 
Pervin Tuba Durgut, Kayabaşı Mahallemizde 
esnaf ve hane ziyaretleri; Serkan Bayram 
Kayabaşı Mahallemizde esnaf ve engelli 
hane ziyaretleri etkinliklerini ifa ettiler. 
Tüm programlara ilçe yönetim kurulumuz, 
kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle 
teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz ve belediye 
başkan yardımcılarımız da katıldılar. Türkiye 
Yüzyılı’nda emin adımlarla ilerliyoruz.
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AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’mızca başlatılan “Yüz 
Yüze 100 Gün” programları 
kapsamında İl Başkanvekilimiz 
Av. Adem Yıldırım, İl Başkan 
Yardımcımız Yıldız Konal Süslü 
ve ilçe sorumlumuz Av. Selçuk 
Kar İstanbul Milletvekillerimiz 
ile birlikte mahallelerimizde 
vatandaşlarımızla buluştular.

Gaziosmanpaşa
YÜZ YÜZE 100 GÜN



Milletvekilimiz Mustafa 
Demir ile Kazımkarabekir 
mahallemizde çay ocakları 
ve Esnaf  ziyareti ile taziye 

ziyareti gerçekleştirildi. Valide Camiinde 
öğle namazının ardından cemaat ile 
çay sohbetinde bulunuldu. Sonrasında 
vekilimizle birlikte hane ziyaretleri 
yaptık. Ardından Karayolları mahallemize 
geçerek Bingöl Poyrazlar derneğini 
ziyaret ettik. Karayolları mahallemizde 
Bitlis ve Siirt geniş aile ev sohbeti 
gerçekleştirdik. Mahallemizin gençleriyle 
de yapılan çay sohbetinin ardından 
Malatya Kubbe vakfı ziyaret edildi.

 Milletvekilimiz Ahmet Hamdi 
Çamlı ile Pazariçi mahallemizde 
Hane ziyaretleri ve dernek ziyaretinin 
ardından M. Demirkapı Camiinde 
öğle namazı sonrasında cami çay 
ocağında hemşerimizle bir araya 
geldik. Gazilerimizi, hasta, yaşlı ve 
engelli vatandaşımızı da ziyaret ettik. 
Güne esnaf ve taksi durağı ziyaretleri 
ile davam ettik daha sonra Küçükköy 
meydanında kurulan AK Nokta’da 
vatandaşlarımızla buluştuk. Gençlik 
Kollarımızın düzenlediği kestane 
sohbetinde gençlerle buluştuk.

 Milletvekilimiz Canan Kalsın ile 
Şemsipaşa mahallemizde hasta ziyareti, 
ardından esnaf ve hane ziyaretleri 

gerçekleştirdik. Sonrasında pazar ziyareti 
yaparak Karadeniz Mahallemize geçtik 
ve mahalle lokalinde kadınlarla çay saati 
gerçekleştirdik. Sonrasında Hürriyet 
Mahallemizde düzenlenen sohbet 
programına katıldık. Yürüyüş yolunda ise 
yine ilçe esnafımızı ziyaret ederek günü 
tamamladık.

Milletvekilimiz Abdullah Güler 
İlçemizde bulunan STK başkanlarının 
geniş katılımı ile Gaziosmanpaşa 
Kültür Merkezindeki kahvaltı programı 
ile güne başladı. Gaziosmanpaşa 
Yeşilay derneğine ziyarette bulunan 
vekilimiz Bağlarbaşı mahallemizde 
esnaf ziyareti ile programa devam 
etti. Sultangazi Erzurum Yöresel 
Günleri’ne katılım sağladıktan sonra, 
küçükköy minibüsçüler derneği ziyareti 
ile programımız devam etti. Vekilimiz 
Güler, Fevziçakmak Mahallemizde hane 
ziyaretinde bulundu.

 Milletvekilimiz Muhammet Emin 
Akbaşoğlu ile Küçükköy meydan 
camiinde buluşarak öğlen namazı 
ile programa başladık. Sonrasında 
camii önünde bulunan parkta çay 
ocağında vatandaşlarımızla bir araya 
geldik, Fevziçakmak Mahallemizde 
gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretinden 
sonra Küçükköy meydanda kurulan AK 
Nokta ziyareti ile günü tamamladık.
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2. Bölge İlçe Aile ve Çocuk Komisyonu 
Başkanları toplantısı Gaziosmanpaşa ilçemizin  

ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanımız Songül Demirci‘nin 
başkanlığında yapılan toplantıda İlçe Aile ve Çocuk Komisyonu 
Başkanlarımız ile ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

3. Bölge İlçe Spor Komisyonu 
Başkanları toplantısı Bağcılar 
İlçemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

İl Spor Komisyonu Başkanımız 
Serhat Karadağ riyasetinde yapılan 
toplantıda ilçelerimizde yapılması 
planlanan çalışmalar ile ilgili 

istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından ise 
İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz’e genç sporcular 
forma hediye ettiler.
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2. BÖLGE İLÇE AİLE VE ÇOCUK KOMİSYONU 
BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

3. BÖLGE İLÇE SPOR KOMİSYONU 
BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI



Adalar İlçe Başkanımız Sina Şen, İl Yönetim 
Kurulu Üyemiz Fatih Öğün ve İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Aslı Barışkan Yalap 
ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ziyaretlerde 
bulundular.

Adalar ilçe 
başkanlığımızın 
belirlemiş olduğu 
hanelere yapılan 

ziyaretlerde vatandaşlarımız 
ile hasbihalde bulunarak 
görüş, öneri ve talepleri 
kayıt altına alındı. 
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ADALAR’DA 
VATANDAŞLARIMIZLAYIZ
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ZİYARETLERİMİZ  
39 İLÇEMİZDE  
DEVAM EDİYOR

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın koordinesinde 
belirlenen 62 bine yakın haneye ziyaret ve bu 
ziyaretlerde partimize yeni üyeler kazandırma çalışması 
tüm ilçelerimizde büyük bir hızla devam ediyor.



13 Ekim günü itibariyle 
başlayan Hane geliri 
asgari ücretin altında 
veya hiç bulunmayan 

ailelere ziyaret ve yeni üye 
kazandırma çalışmamızda şu 
ana kadar 15.165 ev ziyareti ve 
bu ziyaretlerde 3.735 yeni üye 
kaydı yapıldı.

Ziyaretlerde, ailelere 
Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını iletip, ihtiyaçlarını 
ve taleplerini kendilerine 
sorup oluşturduğumuz veri 
portalında kayıt altına alıyoruz. 
Hanelerde ayrıca aileleri 
E-Devlet üzerinden elektrik, 
su ve doğalgaz yardımlarına 
başvurmaları için yönlendirme 
de yapılıyor.

İlgili kurumlara 
vatandaşlarımızın durumları 
iletilerek, daha sonra ziyarette 
bulunulan hanelere geri dönüş 
aramaları ile birlikte ziyaret 
ile başlayan süreci bitirmiş 
oluyoruz.

İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın koordinesinde 
yapılan bu anlamlı çalışmamız 
62 bin haneye ziyaret 
gerçekleştirilmesi ile sona 
erecek.
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Ataşehir İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlığımız ve Ataşehir İlçe Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Diyabet 
günü dolayısıyla düzenlenen Diyabet Günü 

Etkinliğinde Doktor ve diyetisyenler diyabet hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular. Ayrıca organ bağışı 
çalışması da yapıldı.

Diyabet: insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği 
sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, 
kronik ve ilerleyen bir hastalıktır. İnsülin vücudumuzda 
pankreas tarafından salgılanır; yemeklerle alınan besinlerdeki 
şekerin hücre içine girerek enerji olarak kullanılabilmesi için 
anahtar görevi görmektedir. İnsülinin yokluğu veya etkisizliği 
sonucu hücre içine giremeyen şeker kanda yükselmeye başlar.

Üsküdar İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığımızın koordinesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot 
ve mont hediye edildi. Üsküdar ilçemizin 32 Mahallesi’nde yapılan çalışmada bot ve mont 
hediyelerinin yanı sıra aileler ile sohbetlerde gerçekleştirildi.
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DOĞRU BESLEN, HAREKET ET, 
DİYABETTEN KORUN!

ÖĞRENCİLERİMİZE HEDİYELER
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Üsküdar İlçe teşkilatımızla 33 
Mahallemizde 3 kadememizle 
yeleklerimizi giyerek, sokak 
bazlı hane ziyaretlerimizi 
yapıyor vatandaşlarımızın 
sesine kulak veriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın, İl ve İlçe 
Başkanımızın selamıyla çaldığımız 
kapılarda vatandaşlarımızı üye 
yapıyor, dilek ve şikâyetlerini 

not alıyor çözüme kavuşturmaya gayret 
gösteriyoruz.

İl Başkanımızın talimatlarıyla her 
vatandaşımıza 3 selam çalışmasının 2. kısmını 
tamamlayan bir teşkilat olarak Üsküdar’da ayak 
basmadık yer dokunmadık gönül bırakmadık, 
bırakmayacağız.

2023’e giden bu kutlu yolda Üsküdar 
Teşkilatının Sözü; BİRLİK içersinde ,İRADE 
ortaya koyarak, ZAFER’e ulaşmaktır diyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
kendi evinde en kuvvetli desteği vermek 
ve rekor oy ile başkan yapmak için gece 
gündüz sahada, sokakta olduk olmaya devam 
edeceğiz.

ÜSKÜDAR TEŞKİLATI BİRLİK, İRADE 
ZAFER DİYEREK YOLLARA DÜŞTÜ
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından 
il ve ilçe teşkilat mensuplarımıza yönelik 
‘AKademi İstanbul’ eğitimleri verildi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilan ettiği 
Türkiye Yüzyılı vizyonunun öne çıktığı 
eğitim programları hakkında bilgi veren 
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız 
Ahmet Kaan, “AKademi İstanbul eğitim 
programlarımız kapsamında Etkili 
İletişim’den Hizmet Bilinci’ne, Teşkilat 
Yönetimi’nden Sosyal Medya Kullanımı’na 
kadar çeşitli dersler verildi. Özellikle Türkiye 
Yüzyılı vizyonu hakkında teşkilatımız detaylı 
bilgilendirildi.Eğitimlerden yaklaşık 10 bin 
kişi istifade etti.” dedi.

ÜSKÜDAR TEŞKİLATI BİRLİK, İRADE 
ZAFER DİYEREK YOLLARA DÜŞTÜ

AK PARTİ  
İSTANBUL’DAN 
TEŞKİLATA 
‘TÜRKİYE  
YÜZYILI’ 
EĞİTİMİ



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2023 
seçimleri öncesinde çalışmalarına 
hız verdi. Bir yandan saha çalışmaları 
aralıksız devam ederken öte yandan 

da teşkilata yönelik ‘AKademi İstanbul’ eğitimleri 
verildi. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim 
Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kaan koordinatörlüğünde yürütülen 
‘AKademi İstanbul’da, uzman eğitmenler teşkilat 
mensuplarıyla buluştu.

KAAN: “YENİ BİR ZAFER 
DESTANI YAZACAĞIZ”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından 
duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara 
en iyi şekilde anlatılması için teşkilatın 
bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen 
Kaan, “AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 2023 
seçimlerinde yeni bir zafer destanı yazmak için 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan 
saha çalışmalarımıza devam ederken diğer 
yandan teşkilat mensuplarımızın eğitimine önem 
veriyoruz. İşte bu nedenle; teşkilatımızı daha 
donanımlı kılmak, güncel meselelere dair bilgilerini 
artırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmak 
amacıyla ‘AKademi İstanbul’ eğitim programlarını 
başlattık.” dedi.

KAAN: “10 BİN TEŞKİLAT 
MENSUBU KATILDI”

Eğitimler sayesinde teşkilat mensuplarının da 
eksiklerini görüp giderme imkânı bulduklarını 
belirten Kaan, “AKademi İstanbul, 14 Ağustos 
2022 tarihinde başladı. Her biri alanında uzman 
iletişimciler, sosyal bilimciler, akademisyenler ve 
tecrübeli siyasetçilerimiz teşkilatımızla buluştu. 
Etkili İletişim’den Hizmet Bilinci’ne, Teşkilat 
Yönetimi’nden Sosyal Medya Kullanımı’na 
kadar çeşitli dersler verildi. Eğitimlerimiz 
ilçeler bazında 4 ay sürdü. Kasım ayı itibariyle 
tamamlandı. Yaklaşık 10 bin teşkilat mensubu 

kardeşimiz istifade etti. Bu eğitimlerimizin 
olumlu neticelerini de gördük. Açıkçası bu durum 
bizi fazlasıyla memnun etti. Örneğin; sosyal 
medya hesabı olmayanların hesap açtığını, 
pasif kullanıcıların ise daha aktif kullanmaya 
başladıklarını gördük. Güncel meseleler hakkında 

daha fazla bilgilendiklerini, kafa karışıklıklarının 
giderildiğini tespit ettik. Her şeyden önemlisi 
inanç ve motivasyonlarının daha da arttığını 
gözlemledik. İşte bu durum da; aslolan amaca 
ulaştığımızı göstermesi bakımından bizleri 
fevkalade mutlu etti.” diye konuştu.
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KAAN: “AK PARTİ’DE 
HİZMET DE BİTMEZ 
EĞTİMLER DE”
Çeşitli zaman aralıklarında eğitim 
programların devam edeceğini 
vurgulayan Kaan, “Üye sayısı 
bakımından Türkiye’nin en büyük 
partisi olan AK Partimiz; bilgili, 
tecrübeli, operasyonel saha kabiliyeti 
bakımından da en nitelikli teşkilata 
sahiptir. Bu özelliğin muhafazası için 
üstün gayret gösteren teşkilatımızın 
tüm mensuplarına teşekkür ediyor, 
‘AK Parti’de hizmet bitmeyeceği 
gibi eğitimler de bitmez’ diyorum.” 
ifadelerini kullandı.



Zeytinburnu ilçemizde her hafta 
düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 
seçmen ziyaretlerimizin bu haftaki 
adresi Gökalp mahallemizdi.

İlçe Başkanımız Selami Delibalta 
öncülüğünde, 3 kademe olarak 5 
mahallemizin seçmen ziyaretlerinin 
bitiminin ardından 6. Mahalle Gökalp 
mahallemizde de kapı kapı dolaşarak 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı ile 
komşularımızın hoş sohbetine mazhar olduk. 

İlçe Başkanlığımızın hedefleri doğrultusunda 
teşkilatımızla birlikte aralıksız çalışmaya ve 
komşularımızdan gelen talep ve önerileri dijital ortamda 
hazırladığımız link üzerinden kayıt altına almaya devam 
ediyoruz. 
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HER HAFTA BİR MAHALLEDEYİZ,
BİR MAHALLEDE HER GÖNÜLDEYİZ

SU
LTANGAZİ ZEYTİNBURNU
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“(İstiklal Caddesinde hain terör 
saldırısı gerçekleşti. Muhalefetin 
gelen ‘hükümete yarıyor’ görüşleri 
hakkındaki düşünceniz nedir) 

Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak 
söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen 
muhalefetin her zaman olduğu gibi bu 
olayların acısını hissetmeyişine biz zaten 
alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola 
Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir. 
Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların 

tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar 
PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten 
beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların 
şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini 
ifade eden kişiler yok mu?
 Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik 
parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. 
Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin 
içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın 
hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İYİ 

Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii 
düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya 
düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii 
düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. 
Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm 
yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek 
gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek 
üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
(İstiklal Caddesindeki saldırıyı ‘seçim 
yaklaştıkça yapılabileceği konuşulan 
provokasyonlardan biri’ olarak ifade edenler 

TEMENNİ 
EDERİZ 
MASAYI 

TERK 
EDER

Erdoğan’dan G20 sonrası kritik mesajlar!

 Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’ye çağrıda 
bulunarak, “Muhalefetin içinde, İYİ Parti’nin bunlarla 

aynı çizgiye düşmesi düşündürücü. Hele hele böyle 
bir dönemde. Temenni ederiz ki bir dönüşüm yapmak 
suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve 

yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden 
gözden geçirir” mesajı verdi. Erdoğan, tüm dünyanın 

gözlerinin çevrildiği Endonezya’nın Bali adasındaki G20 
Liderler Zirvesi’nin ardından merak edilen başlıklarda 

gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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var. Siz bu saldırıyı seçimle ilişkilendiriyor 
musunuz? Bu tür saldırıların olabileceğini 
düşünüyor musunuz)

PROVOKASYONA PABUÇ 
BIRAKMAYIZ

Bir defa şunu peşinen söyleyeyim; biz 
hiçbir provokasyona Allah’ın izniyle pabuç 
bırakmayız. Gereği neyse bunun gereğini 
yaparız ve yapacağız. ‘Bu saldırı yaklaşan 
seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade de 
terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku 
senaryosunun bir parçası. Ama benim 
milletimin, benim vatandaşımın feraseti çok 
yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez. 
Seçime yönelik herkes zaten heybesinde ne 
varsa ortaya koyacak. Biz de koyacağız.

Benim milletim de o yüksek ferasetiyle 
sandıklarda bunlara gereken cevabı verecektir. 
Terörün dini, dili, ırkı yok. İşte orada 15 
yaşındaki bir yavrumuz da şehit oldu. 3-4 
yaşlarında bir yavrumuz da yaralandı. Dünya 
güzeli bir yavru… Süleyman Bey’le konuştuk, 
tıbbi müdahaleler noktasında ne gerekiyorsa 
yapacağız. Onların tedavisini de o şekilde 
sürdüreceğiz, yapacağız. Şu anda 25 kadar 
yaralımız var.”

AHMET KAYA’NIN AİLESİ 
İSTERSE MEZARI TAŞINIR

“(Sezai Karakoç’un vefat yıldönümü. Aynı 

zamanda Ahmet Kaya’nın da vefatının 22’nci 
yılı) Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini 
okuduğumuz bir üstadımız. Ben tabii istedim 
ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan 
alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu 
yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa 
o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o 
geceyi unutmamız mümkün değil. Biz bir kez 
daha rahmet diliyoruz. Ama bizim teklifimiz 
masadadır. Buna göre bir adım atılabilir. Yeter 
ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da 
ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin 
olduğu kadar herhalde Fransa’da seveni 
olmaz.” 

MACRON’A: EMMANUEL 
BAZEN BANA SATAŞIYORSUN
“(Endonezya’da görüşmüş olduğunuz liderler 
arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 
vardı. Macron, ‘Türkiye’nin Afrika’da özellikle 
emperyal tavırlar sergilediği emperyalist 
olduğu’ yönünde birtakım iddialarda 
bulundu. Bu konu gündeme geldi mi?) 

Ben ona sadece dedim ki ‘Emmanuel, 
bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce 
de konuştuk. Sen dedin ki ‘Hanımlar gayet 
iyi anlaşıyor’ ama biz anlaşamıyoruz. ‘Yok, 
yok anlaşıyoruz’ dedi. ‘Bundan sonra da bu 
böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat 
vermeyelim’ dedim. Bu konularla ilgili olarak da 
yine aynı durumu koruduk. Ancak biliyorsunuz 

bizim Fransa ile en önemli konulardan bir 
tanesi SAMP-T meselesi. Bu konuyla ilgili İtalya 
Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki 
‘Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek 
suretiyle üçlü olarak Fransa, İtalya, Türkiye 
SAMP-T meselesini de kısa zamanda çözelim.’ 
İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok 
ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. Türkiye’de bu 
konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber de ele 
alarak sürdürelim’ dedik. O da not etti.” 

KÖRFEZ’LE SEÇİMDEN 
SONRA SİL BAŞTAN
“(Türkiye Körfez ülkeleriyle ilişkileri 
normalleştirdi. Mısır’la da çözüm 
noktasında diplomasi çalışmaları var. 
Siz ‘Vakti, saati geldiğinde Esad’la da 
görüşebiliriz’ demiştiniz. Bu iki ülke ile 
ilgili son gelişmeler ne durumda?) 

Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, 
küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda 
oturur, değerlendirir, ona göre de bir 
yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye 
olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz 
ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele 
hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan 
yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza 
inşallah o şekilde devam edebiliriz.”
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DÜNYA SAVAŞINA FIRSAT VERMEYELİM
“(Türkiye’nin koordinasyonuyla ABD ve Rus istihbarat başkanları Ankara’da 

bir araya geldi) Rusya’nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip 
etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, her iki tarafın da 
nükleer silahla ilgili bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii 
yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah 
göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim.
(ABD Başkanı Biden’la bir görüşmeniz oldu. Rus tahılının ihracı projesi ne 
aşamada?) 

Önce görüşmemizi bir yapalım. Görüşmemizi yaptıktan sonra da Sayın 
Putin’in bize söylediği en önemli başlık, bu tahılı ücretsiz olarak Afrika 
ülkelerine göndermekti. ‘Burada aynı şekilde bu işin ücretsiz gönderilmesine 
biz de katkıda bulunuruz’ dedik. ‘Afrika halkı aç, açık; onları böyle bir konumda 
bırakmayalım’ dedik. Böyle bir mutabakatımız zaten oldu. İnşallah bu buğdayın 
gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde gönderilmesi onları da ciddi manada 
rahatlatacaktır. Biden tabii bu konularla ilgili önce bize teşekkürünü ifade 
etti. ‘Bu tahıl koridorunda üstlendiğiniz rol sebebiyle teşekkür ederim’ dedi. 
Bunun dışında F-16’larla ilgili konuda ‘işin tamamen elinde olduğunu, bunun 
hassasiyeti içerisinde olduğunu’ söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam 
ettireceğiz. Burada dışişleri bakanlarımızın, savunma bakanlarımızın da bu 
süreci yakından takip etmeleri suretiyle, temennim odur ki kısa zamanda F-16 
meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz.”

Bu yıl Endonezya’nın başkanlığını yürüttüğü G20’nin Liderler Zirvesi, “Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla 
Bali’nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası’nda düzenlendi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo (sol 2), Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI (solda), Avustralya Başbakanı 
Anthony Albanese (sağ 2) ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard (sağda) bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER  
BUYURSUN GELSİN
“(Yerli otomobil Togg satışa sunulduğunda gençlere özel bir 
kampanya olacak mı) Bütün maliyet analizleri yapıldıktan sonra 
yol haritasına göre bütün bunları açıklayacağız.”

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener Togg’un Gemlik Kampusu’nun açılışına 
davetlilerdi ama gelmediler. Ne diyorsunuz) Şimdi ziyaret etmek 
istiyorlar. Niye olmasın dedik. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz 
yok. Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş 
Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel 
arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Togg’la ilgili de 
hani diyordu ya ‘Nerede fabrika?’ Şimdi gelmek istediklerini 
söylediler. Buyursun gelsin dedik.

Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. 
Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o 
araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine 
varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu 
oluruz. Geleceklermiş.”
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Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 
G20 Liderler Zirvesi’nin ardından 
Medya Merkezi’nde basın toplantısı 
düzenleyerek açıklamalarda bulundu, 

soruları yanıtladı. İstiklal Caddesi’nde pazar 
günü meydana gelen terör saldırısı sonrasında 
taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm 
dostlara teşekkür eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İstanbul’daki terör saldırısının 

ardından sınır ötesi bir operasyon gündeminize 
geldi mi?” sorusuna “Ne gerekiyorsa yapmakta 
kararlıyız” cevabını verdi. Erdoğan özetle şunları 
söyledi:

KANLI YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
“Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin 

yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
DEAŞ’la mücadele bahanesi altında terör 
örgütüne destek verenler de dökülen her damla 

kana ortaktır. Bölücü terör örgütü, Suriye ve 
Irak’ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür 
kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa 
saklansınlar kendilerini bekleyen akıbetten 
kurtulamayacaklardır.

 Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde 
terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının 
altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan Taksim’deki 

saldırıya ilişkin “DEAŞ’la 
mücadele bahanesi 

altında terör örgütüne 
destek verenler de 

dökülen her damla kana 
ortaktır. Ne yaparlarsa 

yapsınlar, kimin arkasına 
saklanırsa saklansınlar 

teröristler kendilerini 
bekleyen acı akıbetten 
kurtulamayacaklardır” 

dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ 
DESTEKÇİLERİ DE 

SUÇA ORTAK



kaynağında bertaraf etme stratejimizi 
uygulamaya devam edeceğiz. Tüm dost ve 
müttefiklerimizin de Türkiye’nin bu haklı 
mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

DÜNYADA SANCILI BİR 
SÜREÇ

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, 
ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel 
gerilimlerle daha da çetrefil hal alan sancılı 
bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde 
alınan katı tedbirlerin, tedarik zincirleri 
ile uluslararası ticaretin işleyişi üzerindeki 
olumsuz etkilerini halen hissediyoruz. Bilhassa 
aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde 
fiyatlarının, hiçbir ayrım yapmadan, tüm 
ekonomileri zorladığı görülüyor.

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun 
hiçbir ülke, şimdiye kadar kendisini bu 
enflasyon cenderesinin dışında tutmakta 
başarı sağlayamadı. Alışılageldik usullerle 
enflasyonu düşürme formülünün ise henüz 
istenilen sonuçları veremediğini görüyoruz.

KIRILGAN DEVLETLERİ 
VURDU

Uluslararası kuruluşların raporları ve 
ekonomik göstergeler, şayet bir çıkış yolu 
bulunamazsa, durumun kötüleşeceğini 
gösteriyor. Elbette bu kriz belli bölgelerin 
değil, batıdan doğuya, kuzeyden güneye 
tüm ülkelerin krizidir. Ancak kötüleşmenin en 
şiddetli vurduğu yerler, Afrika ve Asya’daki 
kırılgan devletlerdir. Salgın dönemindeki 
gayri insani manzaralar, bugün de gıda ve 
enerji alanında tekerrür etmektedir.

BARIŞ, REFAH VE ADALET 
GAYRETİ

Salgın döneminde toplam 161 ülke ve 12 
uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi 
göndererek nasıl ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmuşsak, bugün de tüm gücümüzle barışın, 
refahın ve adaletin tesisi için samimiyetle 
gayret gösteriyoruz. Türkiye milli gelire 
göre dünyanın en fazla insani yardım yapan 
ülkesi. Yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş 
kişiye yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Yardım 
kuruluşlarımızla nerede bir ihtiyaç sahibi 
varsa imdadına koşuyoruz. Bölgemizdeki 
çatışmaları sonlandırmak ve akan kanı 
durdurmak için en fazla çalışan ülke 
konumundayız.”

ALMANYA BAŞBAKANI 
SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, G20 
Zirvesi’ndeki basın toplantısı öncesi Almanya 
Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi. 

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular 
ele alındı.

‘IRKÇI’ SORU TEPKİSİ
Erdoğan, “Ege, Suriye ve Irak’ta Türkiye 

agresif bir politika izliyor. Ve burada yapmış 
olduğu operasyonlar var, bu konuda siz ne 
düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Amerika’da 
yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna 
pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın 
içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu 
aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak’ta 
veyahut Suriye’nin kuzeyindeki oradaki Kürtlerle 
ilgili herhangi bir sorunumuz yok; Türkiye’deki 
Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz 
olmadığı gibi” yanıtını verdi.

FÜZE YANITI
Erdoğan, Polonya - Ukrayna sınırında düşen 

füzeyle ilgili, “Rusya’nın yaptığı açıklamaya 
saygı duymak durumundayız. Rusya’nın 

‘Bizimle bu işin alakası yoktur’ demesi bizim 
için önemli. Sabah Scholz da görüşmemizde 
bunun detay araştırmasının yapılması 
gerektiğini söyledi. Biden’ın da bu füzelerin Rus 
yapımı olmadığını açıklaması herhalde Rusya 
ile ilgili olmadığını göstermektedir” dedi.

BİZİ ÖNEMLİ İŞLERE DAVET 
EDİYORLAR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Biden birçok 
NATO ülkesiyle otelde toplantı yaptı. Siz neden 
orada yoktunuz? NATO ülkeleri arasında Rusya 
ve Ukrayna savaşı, Polonya sınırındaki olay 
konusunda bölünme var mı?” sorusuna, “Diğer 
20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi 
arama imkânları o esnada olmamış olabilir. 
Konuşulan şey de ‘Bu füzenin markası nedir, 
ne değildir?’ Sayın Biden, ‘Rus yapımı değil’ 
diye cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi 
önemli işlere davet ediyorlar, önemsiz işlere de 
gitmemize gerek yok” diye karşılık verdi.

YUNANİSTAN’A: BİZİMLE 
FAZLA DALAŞMA

“YUNANİSTAN’ın tansiyonu yükselten 
açıklamaları devam ediyor. Sayın Biden’la 
görüşmenizde net bir değerlendirmeniz oldu 
mu?” sorusu üzerine Erdoğan şunlar söyledi: 
“Yunanistan’ın bu tür yaklaşımları benim her 
zaman söylediğim ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ 
kelam-ı kibarını tekrarlamak. Hadlerini 
bilmiyorlar, bu noktada diyoruz ki komşuluk 
hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Burada 
Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. 
Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada 

görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir.” 
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BIDEN’LA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, basın 
toplantısında medya mensuplarının 
sorularını da yanıtladı. ABD Başkanı 
Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin 
“Sayın Biden, F-16’da olumlu 
gelişmelerin olduğunu söyledi. 
Görüşmeler şu anda olumlu, fazla 
detaya girmeye gerek yok. Sayın Biden 
ile yaptığım görüşmede bu olumlu 
havayı hissettim. Cumhuriyetçilerin bu 
konuya olumlu yaklaştığını özellikle 
orada kendilerinden dinledim” dedi.
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DÜNYAYA GIDA 
KRİZİ UYARISI

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 

Erdoğan, G20 Liderler 
Zirvesi kapsamında 

düzenlenen “Gıda 
ve Enerji Güvenliği” 

konulu oturumda 
yaptığı açıklamada, 

“Dünya gübre piyasası 
da süratle istikrara 

kavuşturulmalı. Aksi 
takdirde, önümüzdeki 

yıl daha büyük bir gıda 
krizi yaşayacağız” 

ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Endonezya’nın Bali 
Adası’ndaki G20 Liderler Zirvesi 
kapsamında düzenlenen “Gıda ve 

Enerji Güvenliği” oturumunda açıklamalarda 
bulundu.

“DÜNYA GÜBRE PİYASASI 
DA SÜRATLE İSTİKRARA 
KAVUŞTURULMALI”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Dünya, buğday, 
ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de 
kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Dünya 
gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. 
Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda 
krizi yaşayacağız.” dedi.

Erdoğan, “İhraç edilen tahılın Afrika başta 
olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş 
bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz. 
Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji 
merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın 
bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, SALGIN 
SÜRECİNDE KÜRESEL 
ÇABALARA AKTİF KATKI 
SUNDU”

G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 
“Sağlık” başlıklı oturumda da açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, koronavirüs 
salgınının, küresel sağlık sisteminin kurumsal, 
mali ve hukuksal yetersizliklerini gözler 
önüne serdiğine işaret ederek, bu nedenle 
Endonezya’nın küresel sağlık mimarisini dönem 
başkanlığı önceliklerinden biri olarak belirlemesini 
isabetli bulduğunu ifade etti. Türkiye’nin küresel 
sağlık meselesini MİKTA Dönem Başkanlığında 
gündeme aldığını hatırlatan Erdoğan, küresel 
sağlık sisteminin güçlendirilmesinin yolunun, 
Dünya Sağlık Teşkilatının merkezi rolünün tahkim 
edilmesinden geçtiğini söyledi. Bu amaçla 
yürütülen reform sürecine destek verdiklerini dile 
getiren Erdoğan, “Gelecekte yaşayabileceğimiz 
salgınlar karşısında bütüncül bir perspektif 
geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Geçen sene temelleri atılan “G20 Finans ve 
Sağlık Görev Gücünün” bu noktada önemli rol 
oynayacağına inandığının altını çizen Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Küresel salgınlarla mücadelede finansman 
ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımızda 
ilerleme kaydetmemiz gerektiği açıktır. Salgın 
sürecinden çıkarılacak önemli bir diğer sonuç da 
test, tedavi ve aşı gibi karşı önlemler konusunda 
dünyanın yetersiz olduğudur. Düşük gelirli 
ülkelerde nüfusun sadece yüzde 11’i, sağlık 
çalışanlarının ise yalnızca yüzde 37’si aşılanabilmiş 
durumdadır. Bu adaletsiz tabloyu içimize 

sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye, salgın 
sürecinde insanı merkeze alan bir yaklaşımla 
küresel çabalara aktif katkı sundu. Dezavantajlı 
grupların ihtiyaçlarına da özel önem atfettik. 
Ülkemizde misafir ettiğimiz 5 milyon sığınmacının 
sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. 
Geçen sene gündeme getirdiğim göç çalışma 
grubu kurulması teklimizin önemi daha iyi 
anlaşıldı.”

Salgınla mücadele kapsamında 161 

ülke ile 12 uluslararası kuruluşa yardım 
sağladıklarını, 19 ülkeye 6.3 milyon 
dozdan fazla aşı hibe ettiklerini hatırlatan 
Erdoğan, TÜRKOVAC aşısıyla Türkiye’nin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine 
geçtiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin 
güçlü ve modern sağlık altyapısı 
sayesinde vatandaşlarıyla birlikte şifasını 
Türkiye’de arayanlara da birinci sınıf 
sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.
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“İNSANLIĞIN SAĞLIK POLİTİKALARI AÇISINDAN SİYASİ 
LİDERLİK VE KARARLILIĞA İHTİYACI VARDIR”
Erdoğan, “Bu süreçte küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için sağlam ve 
kalıcı yapılara ihtiyaç olduğu da görüldü. Üretim kapasitelerinin artırılması için ivedi 
adımların atılması zaruridir. Bu açığı kapatmak için halihazırda kapasite sahibi ülkelerin 
imkanlarından daha fazla istifade edilmelidir. G20 Endonezya Dönem Başkanlığı’nca 
başlatılan ve Türkiye’yle birlikte diğer 6 üye tarafından desteklenen araştırma-geliştirme 
iş birliği süreci şüphesiz faydalı olacaktır. Ezcümle, insanlığın sağlık politikaları açısından 
da siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı vardır. G20 bu bakımdan anahtar role sahiptir” 
ifadelerini kullandı.



Megakentin en işlek caddelerinden biri olan 
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör 
saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 
81 kişi de yaralanmıştı. Bombalı saldırının 

ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma 
ziyaretler sürüyor.

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız, İstiklal 
Caddesi’nde Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenledi. Şehrin 
39 ilçesinden Taksim’e gelen yüzlerce genç, sabah 
namazı sonrasında İstiklal Caddesi’nde toplandı. “AK 
Genç İstanbul Şehitlerini Unutmadı” yazılı pankart ile 
olayın yaşandığı alana yürüyen gençler, şehitleri anma 
platformuna karanfil bıraktı. 

Gençler “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” 
tezahüratlarıyla ve tekbir getirerek İstiklal 
Caddesi’nde yürüyüş düzenledi. İstanbul’da 1 Gençlik 
programları kapsamında bir araya gelen gençler, 

şehitleri dualarla yad etti. 
Taksim Şehitlerini Anma Yürüyüşünde konuşan İl 

Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek; 
“Bugün burada, terör örgütü PKK tarafından İstiklal 
Caddesi’nde gerçekleştirilen kalleşçe eylemde şehit olan 
vatandaşlarımızı dualarla yad etmek için toplandık. Bir 
kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin AK Gençleri, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın en genç yol arkadaşları olarak; hiçbir 
terör örgütünden korkmadığımızı, sokaklarımızı ve 
meydanlarımızı boş bırakmayacağımızı, yılmayacağımızı, 
diklenmeden dik duracağımızı ifade etmek için 
Taksim’deyiz. Biz devletimize ve hükümetimize 
güveniyoruz. Biz Türkiye’nin aydınlık yüzü ve geleceği 
olan gençler olarak; bu saldırıyı gerçekleştiren terör 
örgütünü, onu destekleyen herkesi ve her düşünceyi 
lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 
GENÇLİĞİ 
İSTİKLAL’DE 
ŞEHİTLERİNİ 
ANDI

Taksim İstiklal 
Caddesi’ndeki terör 
saldırısında hayatını 

kaybedenler 
dualarla anıldı. 

İstanbul’un dört 
bir yanından 

Taksim’e gelen 
gençler, şehitleri 

anma yürüyüşü 
düzenledi. AK 
Parti İstanbul 

Gençlik Kollarımız 
tarafından 

düzenlenen 
yürüyüşte gençler 

“Şehitler Ölmez 
Vatan Bölünmez” 

dedi.
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Başakşehir Gençlik Kolları teşkilatımız, 
İstanbul Milletvekilimiz Fatih Süleyman 
Denizolgun’u gençlerle buluşturdu. 
Milletvekilimiz ve gençler, Mutluluğun Şehri 
Başakşehir’de dolu dolu birgün geçirdi.

İstanbul Milletvekilimiz Fatih 
Süleyman Denizolgun ve 
Başakşehir Gençlik Kolları 
teşkilatımız öncelikle 

Türkiye’nin en büyüklerinden Başakşehir 
Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek 
“Sesli Kitap Okuma” projesiyle gönüllere 
dokundu. Ardından genç kardeşlerimiz, 
demli bir çay eşliğinde milletvekilimizin 
keyifli sohbetiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Son olarak da Living 
Lab’i gezen Milletvekilimiz Denizolgun, teknoloji üssümüzde gençlerle 
birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında şehit olan 6 
vatandaşımız son yolculuğa uğurlandı. İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek ve Gençlik Kolları teşkilatımız, şehitlerimizin 
cenaze merasimlerine katılıp, ailelerine taziye dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek, 
Taksim’deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur 
Uçar’ın cenaze törenine katıldı. 

Başkanımız Çekerek ve Gençlik Kolları teşkilatımız, bombalı saldırıda vefat 
eden Adem ve Elif Topkara çiftinin kıymetli ailesini de evlerinde ziyaret edip 
taziyelerini iletti.

ŞEHİTLERİMİZİ 
EBEDİYETE 
UĞURLADIK 

GENÇLERİN TERCİHİ AK PARTİ
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KAPI KAPI DOLAŞIP  
GÖNÜLLERE GİRİYORUZ

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız, İl 
Başkanımız Muhammed Cem Çekerek’ın 
öncülüğünde 39 ilçe teşkilatımızla birlikte; 
durmadan yorulmadan aziz İstanbulumuzun 

sokaklarını karış karış gezmeye, kapı kapı dolaşıp, 
gönüllere girmeye devam ediyor.

2023 Yolunda Biriz, İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, 
Zafer” sloganıyla yola çıkan teşkilatımız zafere, güç aldığı 
milletiyle birlikte yürüyor.

Hane, üye ve seçmen ziyaretlerimizde 

vatandaşlarımızla bir araya gelen gençler, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
selamlarını iletti.

Hane, üye ve seçmen ziyaretlerimizi değerlendiren 
Başkanımz Çekerek, “Bugün sahada gördüğümüz coşku 
ve dinamizmle inanıyorum ki bir ve beraber olarak 2023 
seçimleri ve zaferine de milletimizle birlikte aynı inanç 
ve emek ile ulaşacağız. Kapı kapı dolaşıp, gönüllere 
gireceğiz, gücümüzü milletimizden alıp zafere birlikte 
yürüyeceğiz.” Ifadelerini kullandı. 

İl Başkanımız 
Muhammed 
Cem Çekerek’in 
öncülüğünde 
“2023 Yolunda 
Biriz, İstanbul’un 
Sözü: Birlik, 
İrade, Zafer” 
sloganıyla, aziz 
İstanbulumuzun 
dört bir yanında 
hane, üye 
ve seçmen 
ziyaretlerimizi 
gerçekleştirdik.
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Üstat Sezai Karakoç’un vefatının birinci yıl dönümünde Bilim 
Üsküdar’da düzenlenen anma programına Yazar Saadettin Açar, 
Yazar ve Şair Ahmet Murat katıldı.  Sunucu İsmail Kılıçarslan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda diriliş şairimiz 

Sezai Karakoç, birbirinden değerli şiirleriyle yad edildi.
Sultangazi Gençlik Kolları Başkanımız Yasin Bakırcı ve teşkilatımız, 

vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunarak geçen sene yaşamını yitiren, 
bir neslin dirilişine vesile olmuş fikir adamı Sezai Karakoç’un hatırasını 
yaşattı.

SEZAİ 
KARAKOÇ’U 
DUALARLA 
ANDIK 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek ve Gençlik Kolları 

teşkilatımız, Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanlığımızın öncülüğünde, İkinci Kat 
dergimizin düzenlediği Sezai Karakoç’u 

Anma Programına katıldı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek, 18 yaşına giren gençlere 
doğum günü sürprizi yaptı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
teşkilatımız, ‘Sensiz Olmaz’ programı 
kapsamında anlamlı bir projeye imza 
attı. 18 yaşına giren gençlerin isim ve 

adreslerini belirleyen teşkilatımız, doğum günü 
pastası yaptırdı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, ilk kez oy kullanacak 
genç kardeşlerimizin evine, elinde pastayla gitti. 
Kapıyı açan gençler, doğum günü sürprizini 
görünce hem sevindi hem de şaşırdı. Heyecan 
dolu sürprizlerle karşılaşan gençler ve aileleri 
duygu dolu anlar yaşadı.

Başkanımız Çekerek, gençlerin doğum gününü 
kutlayarak pastayı gençlerle birlikte üfledi. Bu 
anlamlı davranışı sevinçle karşılayan gençler 

Başkanımız Çekerek’i evine davet etti. 
Davete icabet eden Başkanımız Çekerek, 

gençler ve aileleriyle Türkiye Yüzyılı hakkında 
konuştu. Gençler, istek ve önerilerini iletti, 
Başkanımız Çekerek de gençleri pür dikkat 
dinleyerek büyük bir titizlikle isteklerini not aldı.

Genç kardeşlerimiz ve aileleri, doğum günü 
sürprizi için Başkanımız Çekerek’e teşekkür 
etti. Ayrıca Her nerede olurlarsa olsunlar AK 

Parti’nin her daim her an yanlarında olduklarını 
görmelerinden gurur duyduklarını söylediler. 
Başkanımız Çekerek gençlere “AK Parti bir parti 
olmanın ötesinde kocaman bir ailedir. Her an her 
vakit her zaman sizlerle olmaktan gurur duyan bir 
ailedir. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Gençler, yarınlarımızı inşa eden Türkiye 
Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini sundu.

TÜRKİYE YÜZYILININ AYDINLIK 
YARINLARINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
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Beyoğlu İlçe Gençlik 
Kollarımız, düzenlediği 
gençlik buluşmalarında görüş 
ve önerilerini aldığı genç 
kardeşlerimizin isteklerini 
yerine getirdi. 

Beyoğlu Gençlik Kollarımızın İstiklal 
Mahallemizde gerçekleştirdiği 
bir programda gençler, Okçular 
Vakfı’nı ziyaret etmek ve ok atışı 

gerçekleştirmek istediklerini belirtmişti. Kısa 
sürede çalışmalarını tamamlayan Beyoğlu 
AK Gençlik teşkilatımız, genç kardeşlerimizi 

başta okçuluk olmak üzere ata sporlarımızın 
milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim 
nitelikleriyle kavramaları ve kültürel bir bilinç 
olarak benimsemeleri amacıyla Beyoğlu’nun 
en gözde mekânlarından Okçular Vakfı’nda bir 
araya getirdi. 

Teşkilatımızın, Okçular Konağı’nda sohbet 
ettiği gençler arasında ilk kez AK Parti Gençlik 
Kollarımız ile tanışanlar da vardı. Bu kapsamda 
teşkilatımız, o gençlerimizin partimize üyelik 
işlemlerini de gerçekleştirdi. 

Ardından antrenman salonuna geçen 
gençler, ok talimi yaptı. Geleneksel ve olimpik 
yaylarda atış yapan gençler hem okçuluk sporu 
ile tanıştı hem de ailemizin parçası olmaktan 
duydukları memnuniyeti iletti.

BEYOĞLU’NDA VERİLEN SÖZLER TUTULUR

İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 
İlçe Gençlik Meclislerimizin 
temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkanımız Çekerek, yerel karar 
alma mekanizmalarında aktif rol alan 
arkadaşlarımızın fikirlerini dinledi. Programa 
Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım 
da katıldı. Başkanımız Çekerek, 39 İlçe 
Gençlik Meclislerinin temsilcilerine hitabında, 
“Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyorsanız 
muhakkak disiplinli çalışmak zorundasınız. 
Bu disiplin sizi başarıya götürür.” ifadelerini 
kullandı. 

İSTANBUL 
GENÇLİK 
MECLİSLERİ 
BULUŞMASI

AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığımız, 
İstanbul Gençlik 
Meclisleri Buluşması 
düzenledi. 
Programa İl Gençlik 
Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem 
Çekerek de katıldı.
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AK Parti Tuzla Gençlik 
Kollarımız, ödüllü bilgi 
yarışması düzenledi. 
Gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiği programa İl 
Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek 
de katıldı.

“Bilgi Paylaştıkça Çoğalır” isimli 
program Tuzla Gençlik kolları 
Başkanımız Yasin Kenesarı’nın 
moderatörlüğünde Tuzla 

Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki Manevra 
salonunda gerçekleştirildi. 

 İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, İlçe Başkanımız 
Av. Talha Tayfur ve Tuzla Belediye 
Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımıyla 
düzenlenen programa gençler yoğun ilgi 
gösterdi.  Soru cevap şeklinde başlayan 
programda İl Başkanımız Çekerek’e 
sorulan “Hayatınızda unutamadığınız bir 
anınız var mı?” sorusuna “Düğün hazırlığı 
yaptığım zamanlarda telefonumdan 
aranıp Cumhurbaşkanımızla mülakata 
çağırıldığım günü unutamıyorum” cevabı 
yüzleri güldürdü. Çeşitli ikramların 
olduğu programda yarışma da düzenledi. 
Programda hazırlanan Kahoot yarışmasında 
gençler kıyasıya yarıştı. Yarışmada ilk 3’e 
giren yarışmacılara lunapark bileti hediye 
edildi.

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR
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TÜRKİYE YÜZYILINI BİZ 
ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ
İl Gençlik Kolları Yeni 
Seçmen birimimiz, 
birçok projeye imza 
atmaya devam 
ediyor. Yeni Seçmen 
birimimiz, bu hafta 
39 ilçemizde aynı 
anda toplantı 
gerçekleştirerek, 
lise başkanlarımızla 
buluştu.

İl Başkan Yardımcımız 
Tolunay Kutluay ve il 
yönetim kurulu üyelerimiz 
39 ilçede eş zamanlı 

olarak toplantılar gerçekleştirdi.  Lise 
başkanlarımızla bir araya gelen Yeni 

Seçmen birimimiz onların istek, talep 
ve önerilerini not aldı.

Programa ilişkin açıklama yapan İl 
Başkan Yardımcımız Tolunay Kutluay 
şunları dile getirdi:

“Türkiye Yüzyılını biz gençler 
zirveye taşıyacağız. Bütün o zaman 
dilimleri arasından baktığınızda bu 
önümüzdeki süreç ve 2023’e giden 
periyot bizim için çok önemli hedefleri 
içeren ve o eşiği aşarsak bundan 
sonra başka bir boyuta geçeceğimiz 
bir süreci yaşıyoruz.

Türkiye’nin iddiasını bütün dünyaya 
haykıracağız ve ‘artık tamam geriye 
dönüş yok bu yoldan’ diyeceğimiz 
bir noktaya doğru yeni bir başlangıç. 
İkinci bir yüzyılı ikinci bir 20 yılı bizim 
için hedeflerimiz arasına koyduğumuz 
çok önemli bir eşik 2023... Genç 
beyinlerin üreteceği yeni fikirler 
bu ülkenin geleceği ve bu ülkenin 
bugünü.”
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AK Parti İstanbul Kadın Kolları 39 İlçe Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle birlikte, hain saldırının gerçekleştiği 
mekân olan Taksim İstiklal Caddesi’ne gidildi.

Kadın Kollarımızın katıldığı programda şehit olan vatandaşlarımız için dualar okundu. 
İstiklal caddesindeki anma ve yürüyüşten sonra konuşan İl Kadın Kolları Başkanımız Av. 
Dr. Rabia İlhan; “Kadınlar olarak terörün  karşısında her daim dik durduk, dik durmaya da 
devam edeceğiz.”dedi. İlhan, bunun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan 

bir saldırı olduğunu, ancak tüm gücümüzle bu yaraları saracağımızı ifade etti. Program sonrasında 
şehit olan vatandaşlar için Taksim Camiinde dualar okundu. 

İl Başkanlığımızın düzenlediği İstanbul Gebze’deki 
Bilişim Vadisi gezisine Bakırköy ilçe Kadın Kollar 
olarak katılım sağladık. Göğsümüzü kabartan yeni 
nesil elektrikli otomobil TOOG’u gördük ve projenin 

şekillendiği binalarda gezindik. Bilişim teknolojisinin devlet eliyle 
şekillendirilip insanlığın faydasına sunulacağı bilişim vadisi inşallah 
daha birçok iyi işlere vesile olacaktır.

TOOG ZİYARETİ

TERÖRÜN KARŞISINDA DİK 
DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v) hadisi şerifindeki; “Komşusu açken, 
tok gezen bizden değildir.” ifadesini 
benimseyerek, Küçükçekmece Kadın 

Kolları Başkanımız Saliha Karadayı Deniz öncülüğünde 
ekmeğimizi komşularımızla paylaşıp 21 mahallemizde 
gönül ziyaretlerimizde buluşuyoruz. Komsularımızı 
evimizde pişen, birer tabak yemeğimizi paylaşarak 
ziyaret ediyoruz. Kültürümüzde büyük önem taşıyan 
komşuluk ilişkilerini güçlendirip, sosyal dayanışmanın 
ve paylaşımın önemini hatırlatmak amacıyla 17 Kasım 
Dünya Komşuluk Günü’nde, Beykoz, Avcılar, Maltepe, 
Küçükçekmece ilçelerimizin mahallelerinde eş zamanlı 
olarak kimi zaman kardeş, kimi zaman dost bildiğimiz, 
iyi günde kötü günde sevincimizi, hüznümüzü 
paylaştığımız komşularımızı ziyaret ettik. 40 yıl hatırı 
sayılan kahveler ve deminde samimiyet saklı çaylar 
eşliğinde keyifli muhabbetler ettik.

17 KASIM DÜNYA KOMŞULUK 
GÜNÜ’MÜZ KUTLU OLSUN

GEL AL SENİN OLSUN
Bakırköy İlçemizde “Gel al senin olsun” ismiyle devri daim 
mekanizmaları çalıştı. Kullanılmayan eşyalar geri dönüşüm 
kapsamında kullanılır hale getirilerek ihtiyaç sahipleriyle 
buluşturuldu.  Hem israfı önleyen hem geri dönüşümü sağlayan 

ve insanların ihtiyaçlarının karşılandığı çok amacı içinde barındıran 
çalışmamız yoğun ilgi gördü.  Benzer bir diğer çalışma da Kadıköy 
ilçemizde gerçekleştirildi. Kadıköy ilçemizde de kadın kollarımız ihtiyacı olan 
vatandaşlara kıyafet yardımı yaptı, zor günlerinde yanında oldu. 
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Bağcılar, Beyoğlu, Bakırköy, Ümraniye, 
Kadıköy, Küçükçekmece ve Maltepe 
İlçelerimizde rutin saha ziyaretleriyle 
üyelerimize esnafımıza engelli ve hasta 

dostlarımıza tüm mahallelerimizde ziyaretlerimiz 
devam ediyor. Teşkilat mensuplarımız ile birlikte 
mahallelerimizde birlik ve beraberlik içinde 
olmaya devam edeceğiz. 

“BİRLİK, İRADE, ZAFER” 
İNANCIYLA, İSTİKAMET 
2023’ÜN BÜYÜK ZAFERİ
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Tevazu, samimiyet ve gayretle 2023 
hedeflerine ulaşacak; 2023, 2024 seçimlerinde 
zafere ulaşacak ve Türkiye’mizi muasır 
medeniyetler seviyesine çıkaracağız inşallah.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın öncülüğünde Yüz Yüze 100 
Gün programı kapsamında, Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla 
sokak sokak, kapı kapı gezerek Beşiktaşlı komşularımızla 
buluştuk. İş yerleri, evler, hastalar, engelliler ve esnaf ziyaretleri 

yapıldı. Mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşıp sohbet ettik. Her 
vatandaşımızı dinleyip istek ve taleplerini aldık.

AK Parti Bahçelievler Kadın 
Kolları olarak daha iyi bir 
gelecek için çocuklarımıza geri 
dönüşümün önemini anlattık. 
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 
3-7 yaş arası çocuklarlar geri 
dönüşüm projeleri yaptık. 
Birçok kullanılmayan, çöpe 
atılan nesnelerle zeka oyunları 
yapmalarına öncü olduk.

Zeka ve motor gelişimlerine destek 
olacak oyunlar tasarlayıp, hem kendi 
oyunlarını kendilerinin yapmasına hem de 
oynamalarına vesile olduk. Kendi yaptıkları 

oyunları oynamanın mutluluğuyla çocuklar yeni 
oyuncaklarıyla dakikalarca eğlenceli vakit geçirdi.

ÇOCUKLARLA GERİ DÖNÜŞÜM

YÜZ YÜZE 100 GÜN 
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Bakırköy Ataköy 9. 10. mahallede bulunan Yunus Emre Camisi Kur’an kursundaki 
öğrencilere ara tatil hediyesi olarak Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı gezisi 
düzenlendi. Kurs Hocalarının öncülüğünde çocuklar güzel bir gün yaşadılar.

Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerimizde 
Kadın Kolları olarak ARGE birim başkanlığı ve 
Eğitim Komisyonumuz öncülüğünde, Yeşilay 
işbirliği ile Kimyasal Bağımlılık Türleri Korunma 

Yöntemleri konulu farkındalık eğitimi ve KOAH Gününe özel 
bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA AYASOFYA HEDİYESİ

KİMYASAL BAĞIMLILIK 
TÜRLERİ FARKINDALIK EĞİTİMİ




