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Satuk Buğra KAVUNCU
İyi Parti İstanbul İl Başkanı

Değerli İstanbullular,
Hepinizin takip ettiği gibi, son zamanlarda birtakım çevrelerin doğrudan hedefi haline geldik. Saldırıların boyutu
iftiraları aşarak fiziksel şiddete ulaştı.
Tüm bunlar niye oluyor?
Niye okumuş, tahsillinin alçakça iftiralarına, cahilin şiddetine maruz kalıyoruz?

“Hain”, “zillet” ve “terörist” kelimelerinin, kalpleri nefretle
kararmış bu mankurtları, beyinlerini kiraya vermiş, düşünmemeyi, sorgulamamayı şiar edinenleri, “biat” kavramıyla
birlikte özgürce düşünmeyi yıllar yıllar önce unutmuş olanları kudurtacağını çok iyi bilirler.
Ve senaryoyu hayata geçirirler.
Yıllar yıllar önce olduğu gibi…

Neden?
Bu kıymetli bir sorudur.

Biz çocukken, gençken bizim büyüklerimizin yaşadığı gibi,
belki zaman zaman bu tuzaklara düşerek, bedeller ödeyerek yaşadıkları gibi…

Aslında içten içe her olay sonrasında bu soru sorulsun
istiyorlar. Çünkü amaç iyilerin yanında saf tutanlara mesaj vermek, “başınıza neler geleceğini görün” demektir.
Alçakça iftiralar atılıyor, sonrasında tehditler savruluyor,
“hain”, “zillet”, “durun daha bunlar iyi günleriniz” gibi
cümleler sarf ediliyor.

Ama tüm bunlara rağmen, kalbi sevgiyle yoğrulmuş milletin irfanı, halkımın o asla mankurtlaşmayan iradesi, haksızlık karşısında, esaretin kokusu karşısında bozkurtlaşan
tavrı hep bu ülkeyi beladan kurtardı.

Şiddet uygulayan cahillere gerekçe yaratılıyor.
Dikkat edin, tetikçi tutmuyorlar. Uyguladıkları politikalarla,
kullandıkları dille, içi nefret dolu zümreler yetiştiriyorlar.
Ve bu nefreti sürekli besliyorlar.
Sonra birkaç provokatif söz ve iftirayla, maalesef kalpleri
nefretten kararmış bu mankurtlar harekete geçiyor.
Bilirler, “bunlar daha iyi günleriniz” lafının bu çakallara
cesaret vereceğini…

Çünkü bu milletin gerçek, içi boşaltılmamış değerleri, evrensel değerlerin çok üzerindedir.
Ancak bu çakalların ağa babaları, bu evrensel değerleri bilmezler; hele de milli değerlerimizden fersah fersah
uzaktadırlar.
Evrensel değer olan insan haklarını “bölücülük” ve “hainlik” kelimeleriyle iğfal eder, bizdeki karşılığı olan kul hakkını
ise terazisi bozuk olan, peyniri eksik tartan esnafın meselesi gibi algılar ya da algılatırlar.
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İfade özgürlüğünü “asilik” olarak değerlendirir, Kuran’ın
birçok yerinde “biz düşünesiniz diye size akıl verdik” sözünü hiç duymaz, “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” lafını görmezden gelirler.
Evrensel değer olan “liyakat” kavramının anlamak işlerine
hiç gelmez, bizdeki karşılığı olan “işi ehline veriniz” sözünü
bilemeyecek kadar gayri millilerdir.
Aslında herkesin benimsediği “kadın hakları”, “eşitlik”
sözlerinden korkar, neden Türk hakanlarının her zaman
yanı başlarında eşlerini bulundurduğunu hiçbir zaman
hatırlamazlar. Tüm bu alçakça iftira, hakaret, isnatlara ve
uygulanan şiddete rağmen neden gönüllere giriyor, sayımızı her geçen gün daha fazla arttırıyoruz?
Çünkü kalbi nefretle dolu olmayan, gerçekten iyiyi ve kötüyü ayırt edebilen, yüreği nefretten kararmamış, aklını kiraya vermemiş bu büyük millet gerçekleri görebiliyor.
Çünkü bu topraklarda yaşayanlar, Fatih’in torunlarıdır.
Dünya halen onun İstanbul’u fethettiğinde kendinden
farklı düşünenlere, inananlara gösterdiği anlayışı ve hoşgörüyü konuşur. Onun için despot ve hoşgörüsüz olanları
hemen görür ve sevmez.
Genlerinde bu şuuru taşıyan bu yüce millet, “şahsım”
devletinden zerre hazzetmez; Mevlana’nın torunları, “ya
olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” sözünün zihinlerine kazımışlardır, takiye yapanı gözünden anlarlar.
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Yunus’un torunları, “ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır” sözünü halen tekrarlar. O nedenle aydın kibrinden hoşlanmaz,
beynini geliştirmiş ancak kalbi sadece kan pompalayan
bir uzuv olarak gören sözde ilim adamına itibar etmez.
Mustafa Kemal’in torunları kahpeliği, namertliği görür,
onun şahsında ve verdiği mücadelede mankurdun ve özgür fikirlinin kimler olduğunu anlamıştır. O nedenle esaret
ve zulüm söz konusu olduğunda içindeki açık fikirli ruh
uyanır.
Dolayısıyla her gün kaybettiğini görenlerin panik halidir bu.
Bizim doğru yolda olduğumuzun işaretleridir bunlar. Kaybettikçe daha da agresifleşiyorlar. Bizler gönüllere girdikçe daha da şuursuzlaşıyorlar.
Verilecek en büyük cevap, kendi milli değerlerimize sıkı
sıkıya sahip çıkmak ve her geçen gün daha fazla gönüle
girmektir.
Göreceksiniz, evrensel değerler aslında bizim milli benliğimizin tam da merkezi…
Bu alçaklara verilecek en büyük cevap, Yunus’un dediği
gibi; “Hepsinden iyice, bir gönüle girmektir.”
Bizler, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam
edeceğiz ve gönüllere gireceğiz.
Allah yardımcımız olsun.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyemiz
İstanbul İl Sekreterimiz Sn. Yücel Coşkun Başkanımızı ile samimi bir sohbet...

Çok kıymetli Başkanımız, sizi yakından tanıyabilir miyiz?
1977 İstanbul doğumluyum. İlk ve orta eğitimi KâğıthaneÇeliktepe’de, Lise eğitimimi Ümraniye Nevzat Ayaz Lisesinde, Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi BESYO (Spor
Akademisi), Yüksek Lisans eğitimimi yine aynı üniversitenin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı Spor Yönetim Bilimleri’nde tamamladım.
Akademi Bilim ve Spor Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüzme Federasyonu Danışma Kurulu Üyeliği, Gelişim Üniversitesi MYO Spor Yönetim Programı Kurucu Üyeliği ve Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulundum.
İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesiyim. İYİ Parti Sosyal Politikalar
Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Şu an İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri olarak görev yapıyorum.
Aile şirketimizle demir ticareti ve spor organizasyonları işi ile
ilgileniyorum.
Evli ve 3 kız çocuğu babasıyım.
İYİ Parti’mizin kurucularındansınız. Partimiz kurulduğu günden bu yana şöyle bir baktığınızda aklınıza ilk ne
geliyor? Neler hissediyorsunuz?
İyi ki kurmuşuz. İyi ki kurmuşuz diyorum çünkü milletimize
umut olmuşuz. Kurulduğunda 5 milyon vatandaşımızın, bugün baktığımızda 10 milyon vatandaşımızın tercih ettiği parti
olmuşuz. Demek ki 10 milyon vatandaşımız bizi bekliyormuş.
Halkımızın beklentilerini karşıladığımız için çok mutluyuz.

2020’yi salgın süreci ile geçirdik ve halen de etkisi devam etmekte. Salgının siyasi çalışmalarınıza ne gibi
etkileri oldu?
Sadece 2020 yılını değil, 2021 yılının da ilk 6 ayını salgın süreci ile geçirdik. Ve hâlâ devam ediyor. Ortaya çıktığı andan
itibaren dünyanın ve ülkemizin gündemine oturan Covid-19
salgını, siyasi çalışmalarımızı hem fiziki hem de psikolojik
olarak olumsuz etkiledi.
Salgından dolayı binlerce vatandaşımızı, İstanbul genelinde onlarca teşkilat mensubumuzu kaybettik. Hepsine yüce Allah’tan
gani gani rahmet diliyorum. Hastalığa yakalananlar veya ölümler oldukça, psikolojik olarak çalışmalarımız aksıyordu.
Saha çalışmalarımızda zaman, zaman aksamalar oluyordu. Ama bizler İstanbul İl Teşkilatı olarak, sokağa çıkma
yasaklarının olduğu zamanlarda da çalışmalarımızı sürdürdük. Özellikle bu dönemi fırsat bilerek, teşkilat eğitimlerine
ağırlık verdik. Farklı mecralar üzerinden yönetim kurulu toplantılarını ve diğer faaliyetlerimizi aralıksız gerçekleştirdik.
İstanbul İl Teşkilatının esnaf ziyaretlerinde aktif görev
alıyorsunuz. İstanbullu hemşerilerimiz ile birebir temaslarınızda ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz?
Kendi açımızdan hep olumlu tepkiler alıyoruz. Çok güzel karşılanıyoruz. Neredeyse esnafımız, vatandaşlarımız açmış kollarını bizleri bekliyor diyeceğimiz görüntülere şahit oluyoruz. ‘Kurtarın bizi’ diyorlar. Esnafımızın, vatandaşımızın derdi ekonomi.
Bizler diğer siyasi partiler gibi alışagelmiş esnaf ziyaretlerinde bulunmuyoruz. Hep bilinen caddeler, hep aynı esnafların

İYİ Parti’nin kuruluşuyla birlikte siyasi dengeler, hesaplar ve
beklentiler bir anda terse döndü. Katıldığı ilk seçimde meclise girmesi ve meclis performansıyla vatandaşlarımızın
gözünde çok büyük bir değer kazandı. Yerel seçimlerdeki
performansıyla, Ak Parti’nin yıllarca yönettiği büyükşehirler
Millet İttifakı belediyeleri oldu.
Biz aslında bir parti değil kocaman bir aile kurduk. Ben İYİ
Parti’yi bir aile ve parti mensuplarımızı da ailemizin bir parçası olarak görüyorum. İYİ Parti ailesi bugün Türkiye genelinde 420 bin, İstanbul’da 85 bin üyeye ulaştı.
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ziyaretlerinden ziyade, mahalle esnafını ziyaret
ediyoruz. Kapıdan selam verip yola devam etmiyoruz. Ziyaret ettiğimiz her esnafımızla en az 5
dakika konuşuyoruz. Daha doğrusu konuşmaktan çok dinliyoruz. ‘Partimizi anlatmaya, hükümeti yermeye gelmedik sadece ve sadece sizleri dinlemeye geldik’
diyoruz.
Esnafımız çok dertli, açıyor ağzını yumuyor gözünü. TÜİK verilerine güvenmediklerinden başlıyor, kurun yüksekliğinden çıkıyor.
Fahiş fiyatlardan başlıyor, mal tedarik edemediğinden çıkıyor.
ÖTV’den başlıyor, eve ekmek götüremediğinden çıkıyor. Genç
işsizlikten başlıyor, 5 müteahhide sağlanan ayrıcalıklardan çıkıyor. Biz anlatmadan Artagan’ı anlatanlara şahit olduk.
Yapılan son anketler ışında İYİ Parti’mizin her geçen
gün oy oranın katlanarak arttığını görüyoruz. Partimize teveccühün bu kadar yükselmesindeki sebepler
sizce neler?
Başta Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin yurdun her bir yerini dolaşmasının etkisi var. Diğer siyasi parti liderleri Ankara’dan dışarı çıkmazken Genel Başkanımızın haftanın 3 günü il ve ilçe ziyaretleri yapması çok önemli. Bu hem
ziyaret edilen illerde hem kamuoyunda takdirle karşılandı.
İkinci olarak, Genel Başkanımızın grup konuşmalarında kürsüyü halkın kürsüsü haline getirmesi çok önemliydi. Vatandaşlarımızın dertlerini meclis kürsüsünden tüm Türkiye’ye
anlatıyor olması, o sorunları yaşayan vatandaşlarımızdan
büyük karşılık buldu.
Üçüncüsü, İYİ Parti ülkenin gerçek sorunlarına değiniyor. Ve
bunu yaparken gündemine öncelikli olarak ekonomiyi alıyor.
Ve partimizin ekonomi kurmayları işin ehli, halkın sorunlarına çözüm olacak projeler ortaya koyuyor.
Son olarak da hem Genel Başkanımız Meral Akşener’in hem
de İYİ Parti mensuplarının kullandığı politik dilin vatandaşlarımız tarafından makul bulunması ve her kesimden takdir
görmesi, bize yönelik teveccühü arttırıyor. Biz makulü temsil
ediyoruz, bu çok önemli.
Nedir makulü temsil etmek? Başta Cumhurbaşkanının kutuplaştırıcı dilini reddederek, herkesi kucaklayıcı söylemler
ve eylemler üretmek. Muhalefet partilerinin, iktidarların her
şeyini reddetmesine karşı çıkıp, ‘Hayır, doğru yapılan işlerin
arkasında durmak lazım’ demek. Hükümetin iyi yaptıklarına iyi, kötü yaptıklarına kötü demek ve ayrıca çözüm önerileri getirmektir makul siyaset.
Biz İYİ Parti olarak bu makul siyaseti sadece TBMM çatısı altında değil, hem belediye meclislerinde hem de TV ekranlarında, sokakta yapıyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset
anlayışının bu olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin de
vatandaşlarımız tarafından kabul bulduğunu ve bize teveccühün artığını görüyoruz.
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Spor Akademisi mezunusunuz. Spor eğitiminin toplum
ve özellikle genç nesil üzerindeki önemi sizce nedir?
Spor, belirli oranda güç ve beceri gerektiren, oyun, yarışma
ve rekreasyon amaçlı yapılan fiziksel bir aktivite. Kişinin fiziksel ve zihinsel gelişimine sağladığı katkının yanında, sosyalleşme, disiplinli olma, ani ve doğru karar verebilme, başarıya
odaklanma, prensipli yaşam kültürü ve liderlik edebilme gibi
birçok özelliği sağlaması sebebiyle toplumsal alanda ve
gençler üzerindeki katkısı ve önem çok büyük.
Okuduğunuz son kitap nedir? Önereceğiniz kitap isimleri alabilir miyiz?
Okuduğumun son kitap, Taha Akyol’un “Kuvvetler Ayrılığı
Olmayınca” başlıklı çalışması. Balzac’ın “Vadideki Zambak” kitabını da mutlaka tavsiye ediyorum.
Son olarak siyasete sıcak bakan fakat bir türlü cesaret
edemeyen takipçilerimize ne öneride bulunursunuz?
Siyaset, en basit tanımıyla devleti yönetme sanatıdır. Ülkemizin gidişatında söz sahibi olabilmek, gö rülen yanlışlara
dur deyip, doğruları gerçekleştirebilmek için mutlaka siyasetin içinde olmak gerekiyor.
Siyasi partilerimiz kanunla kurulmuş olan ve demokrasimizin de vazgeçilmez unsurlarıdır.
Dolayısıyla siyasi bir partiye üye olmak anayasal bir hak olduğu gibi aynı zamanda vatandaşlık görevimizdir. Eğer haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, kötü yönetime karşı çıkmak
istiyorsak, sandıkta bulunacağımız tercihler gibi aynı zamanda da siyasetin içerisine girerek bu gidişata dur diyebiliriz.
Sözün özü her bir birey sorumluluk alarak ülke yönetiminde
söz sahibi olmak istiyorsa, siyasi partilere üye olmak ve partilerin yönetiminde görev almak durumundadır.
Bu görev, aynı zamanda çocuklarımıza ve gelecekte torunlarımıza iyi bir Türkiye bırakmanın da sorumluluğudur. Siyasetin içine girmeden; partilere, partimize üye olup destek
vermeden ülkemizi bu cendereden çıkaramayız.

TEŞKİLAT
BAŞKANLIKLARI
Milletimiz yetkiyi verecek, biz de Türkiye’yi
düze çıkartacağız. Hak ettiğimiz, güçlü,
mutlu ve zengin bir Türkiye’yi milletimizle
el ele inşa edeceğiz. Bu kutlu yolda, Allah,
yar ve yardımcımız olsun.
Meral AKŞENER
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İstanbul 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
ATAŞEHİR
İçerenköy İdman Yurdu Yönetimi ve gençlerin üyeliklerini
gerçekleştirdik. Rozet takma törenine İstanbul Milletvekilimiz Sn. Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti GİK , Kurucular Kurulu
üyeleri ve birçok partili yer aldı.

BEYKOZ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sn. Hayrettin Nuhoğlu, Kurucular Kurulu Üyesi Sn. Adil ERKOÇ, İYİ Parti Genel İdare Kurulu
Üyeleri Emine Küçükali, Meral Alemdar ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul’un katılımıyla Soğuksu Mahallesi’nde
esnaf gezisinde bulunduk. Soğuksu Merkez Camisinde
Cuma namazı sonrası Soğuksu esnafını ziyareti düzenleyerek Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in selamlarını
ilettik. Esnafımızın sorunlarını dinledik.

ÇEKMEKÖY
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sn.
Yavuz Ağıralioğlu, GİK Üyesi Prof. Dr. Sn. Murat Karaman,
Kurucular Kurulu Üyesi Sn. Berat Yılmazel ve İBB Meclis
Üyesi Sn. Bora Kılıç ile beraber Çekmeköy esnafıyla buluştuk. Tek tek işyerlerini dolaşıp esnafı dinledik. Esnaf pandemi sürecinin yönetilemediğini kaynakların etkin kullanılmadığını ve bu süreçte esnaf olarak zor günler geçirdiklerini
dile getirdiler Türkiye’nin iyi yönetilemediğini ifade ettiler.
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KADIKÖY
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkiler Başkanımız Sn. Burak Akburak, Kurucular Kurulu Üyelerimiz İl, İlçe
Yöneticilerimiz; Kadıköy muhtarlarımızla bir araya gelerek,
mahallelerdeki sorunlara yönelik ortak akıl çerçevesinde hangi adımları atabileceğimize dair değerlendirmeler
yaptık. Aynı heyet ile birlikte İlçemizde bulunan Şahkulu
Sultan Dergahı ve Cemevine ziyaret gerçekleştirilerek
muharrem duası edip beraber yemek ve aşure yedik. Fikirtepe Kentsel dönüşüm projesi nedeniyle olumsuz yönde etkilenen Göztepe Oto Sanayisinde bulunan esnaflar
ziyaret edilerek istek ve sorunlarını dinledik. Bağdat Caddesi Erenköy – Şaşkınbakkal arasında ki bölgede bulunan
esnaflar da ziyaret edilerek, vatandaşlar ile sohbet ettik.
Bu çalışma sırasında vatandaşların partimize olan ilgi ve
beklentilerinin çok yükseldiği gözlemledik.

MALTEPE
İYİ Parti İstanbul Milletvekilimiz Sn. Ahmet ÇELİK, Kurucular Kurulu Üyelerimiz ve İl Yöneticilerimle birlikte ilçemizin
Mahalle Muhtarlarıyla kahvaltı organizasyonunu gerçekleştirdik. Kahvaltı sonrası muhtarlarımız Maltepe İlçesi sorunları hakkında istek, öneri ve şikayetlerini dile getirdiler.
Akabinde İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun da katılımıyla Mahalle başkanlarımızla toplantı gerçekleştirdik.
Üye kaydı konusunda hangi mahallelerde nasıl bir çalışma
ile ilerlememiz gerektiği konusunda bilgilerini paylaştılar.

PENDİK
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Berna Sukas ,Genel İdare Kurulu Üyemiz Sn. Dursun Çolak, Kurucular Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Çakıroğlu, İl Yöneticilerimiz, İBB İl ve
İlçe Meclis Üyelerimiz ve İlçe Teşkilatımız ile beraber Pendik
Esnaf Odaları Başkanlarıyla toplantı ve istişarelerde bulunduk.

SULTANBEYLİ
Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak Antalya’daki yangın faciasından etkilenen vatandaşlarımız için yardım kolileri hazırladık.

ÜMRANİYE
Covid-19 sonucu hayatını kaybeden Ümraniye İlçe
Başkan Yardımcıları Fikret Özdemir, Kazım Serdaroğlu ve İlçe Yöneticisi Çetin Söğüt’ün eşi Türkan Söğüt
için okuttuğumuz Kur’an-ı Kerim tilavetinde teşkilat olarak
biraya geldik. Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Gençlik Politikaları Başkanı Sn. Berna Sukas, GİK Üyesi
Sn. Dursun Çolak, Kurucular Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Çakıroğlu, İBB İl ve İlçe Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Teşkilatı ile beraber çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

ÜSKÜDAR
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu, İstanbul Milletvekilimiz
Sn. Yavuz Ağıralioğlu, GİK Üyemiz Prof. Dr. Sn. Murat Karaman, İl Yöneticilerimiz ve Meclis Üyelerimizin katılımı ile Üsküdar İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla kahvaltı programında
bir araya geldik. Muhtarlarımızın karşılaştıkları problemler
ve bu problemlerin çözümleriyle ilgili istişarede bulunduk.

TUZLA
Tuzla’nın İYİ ve Cesurları olarak bugün imar sorunlarını bir
kez daha yerinde dinlemek üzere Konaşlı Mahallesi’ni ziyaret ettik... İBB Meclis Grup Başkanvekilimiz Sn. Ibrahim
Özkan, Tuzla İlçe Başkanımız Op.Dr. Sn. İhsan Önder Albayrak ve İBB Meclis Üyemiz Sn. Akın Gürkan konuyla ilgili
konuşmalar yaptılar. Konaşlı Mahalle sakinlerinin katılımı
ve ilgisi muhteşemdi. Dertlerini ve sıkıntılarını cesurca anlattılar, dosyalarını sundular.
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İstanbul 2. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
BAYRAMPAŞA
İlçe Teşkilatımızla ilçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ettik.

BEYOĞLU
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ümit Özlale, Kurucular Kurulu Üyelerimiz, GİK Üyelerimiz, İl Yöneticilerimiz ve
İlçe Teşkilatımız ile esnaf ziyaretlerinde bulunduk.

ESENLER
Esenler İlçe Başkanlığı olarak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ümit Özlale, GİK Üyemiz Sn. Emre Haberdar,
İBB Meclis üyemiz Sn. Taylan Yıldız , İl Yöneticilerimiz ile
beraber 15 Temmuz Millet Bahçesinde vatandaşlarımızı
ziyaret ettik.

BEŞİKTAŞ
İYİ Parti Genel Sekreterimiz Av. Sn. Uğur Poyraz’ı, farklı tarihlerde ise İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Av. Sn. Bahadır Erdem’i Beşiktaş’ta ağırlayarak esnaf
ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdik.
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EYÜPSULTAN
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun, İl Yöneticilerimiz ve
İlçe Teşkilatımızın katılımları ile; rozet takma töreni düzenledik. Aramıza yeni katılan üyelerimizi cesurlar hareketine
dahil ettik. Karavanımıza ilgi ve talep oldukça yoğundu.

FATİH
Fatih İlçe Teşkilatı olarak, ilçemizde bulunan turizmciler ile
toplantı düzenledik. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Akalın, Kurucular Kurulu Üyemiz Sn.
Vedat Bayram, İl Yöneticilerimiz katılım sağladı. Toplantıda, Ayasofya tamamen ibadete açıldıktan sonra turizmin
nasıl etkilendiği konuları üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

GAZİOSMANPAŞA
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yönetim
kurulu ve teşkilat üyelerimiz ile katılımı sağladık.

Madem ilk çeyrekte, Türkiye
yüzde 7 büyüdü, hatta ikinci
çeyrekte, yüzde 20’ler civarında
büyüyecek diyorsunuz, o zaman,
bu büyümeden milletimize, neden
pay vermiyorsunuz? Milletimizin
gelirine yansımadıktan sonra, yüzde
kaç büyürsek büyüyelim. Milleti
zenginleştirmeyen büyüme, büyüme
değildir.
Meral AKŞENER

Bu iktidarın milletimize verecek
hiçbir şeyi kalmadı. Milletimizin
menfaatine kurdukları tek bir
hayalleri, Memleketin geleceği için
koydukları, en küçük bir vizyon bile
yok. Onların tek derdi, koltuklarını
korumak, tek öncelikleri, beşli çetenin
kasasını doldurmak, tek vizyonları da,
milletimizin varlıklarını yabancılara
peşkeş çekmek.
Meral AKŞENER

KAĞITHANE
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünü Meclis Üyelerimizle
ziyaret ederek ilçemizde yaşanılan güvenlik sorunları hakkında bilgi paylaşımında bulunduk.
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SARIYER
Gaziler Günü nedeniyle Sarıyer Atatürk Anıtı
önünde gerçekleştirilen çelenk koyma törenine
katılım sağladık. Kahraman gazilerimizi minnetle
anıyoruz...

SULTANGAZİ
İlçe Teşkilatımızla birlikte, ilçemizde bulunan esnaflara ziyaretler gerçekleştirdik.

ŞİŞLİ
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sn. Bahadır Erdem, İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu, Kurucular Kurulu Üyelerimiz
Sn. Ahmet Can Buğday, Sn. Erhan Özkan, Sn. Nazlı Aspay
Şener, Merkez Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Sn. Sevil
Sargın, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sn. İlker Hakan Terzioğlu, İl Yöneticilerimiz, İBB Meclis Üyelerimiz ve İlçe Teşkilatımızdan oluşan heyet ile Şişli’de saha çalışması yaptık
ve vatandaşlarımızla bir araya geldik.

ZEYTİNBURNU
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sn. Bahadır
Erdem’in, Kurucular Kurulu Üyelerimizin, İl Yöneticilerimiz,
Meclis Üyelerimizin ve İlçe Teşkilatımızın katılımı ile Zeytinburnu Esnafını, Zeytinburnu İtfaiyesini ve Zeytinburnu
Tüm Giresunlular Derneğinde Dernek Başkanı Sn. Yaşar
Güner ve Dernek Üyelerini ziyaret ettik.
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İstanbul 3. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy İlçe Teşkilatı olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik.

BAHÇELİEVLER
Aşure Ayı münasebetiyle aşure dağıtımı yaptık. Halkımızın
yoğun ilgisi ve talebi üzerine yeni üye kayıtları da gerçekleştirdik.

Maaş artışlarında, piyasa
gerçekleriyle, mutfakla, hatta bu
konuda yapılan bilimsel çalışmalarla,
hiç bağdaşmayan bir, TÜİK
enflasyonu var. Maaş belirlemede
bunun esas alınması, çalışanlarımızı
ve emeklilerimizi mağdur ediyor.
Meral AKŞENER

AVCILAR
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in ülkeyi karış, karış
gezdiği bu dönemde; Milletvekillerimiz, GİK Üyelerimiz ve İl
Yöneticilerimizle Avcılarımızı geziyor, halkın dertlerini dinliyoruz.

Oysa bize göre devlet,
topraklarımızı koruduğu gibi,
bu topraklarda oluşan, ekonomik
değeri de korumakla yükümlüdür.
Alın terini de korumakla yükümlüdür.
Milletimizin refahını belirleyen, Türk
Lirasını da korumakla yükümlüdür.
Bizim Devlet anlayışımız da budur,
milliyetçilik anlayışımız da budur.
Meral AKŞENER
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BAKIRKÖY
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Yöneticileri ve İlçe Teşkilatının katılımı ile Bakırköy Filiz Sokak’ta hemşerilerimiz ile bir araya
gelerek vatandaşlarımızın ve esnafımızın dertlerini dinledik. Milletimizin İYİ Parti’ye olan ilgisi ve desteği bizleri gururlandırıyor.

ÇATALCA
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in teşrifleri; Genel
Başkan Yardımcılarımız, GİK Üyelerimiz, İl Başkanımız Sn.
Buğra Kavuncu, İlçe Başkanlarımız, İl Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimizin ve İlçe Teşkilatlarımızın katılımı ile Çatalca
Merkez ve köylerine ziyaretlerde bulunduk. Esnaflarımızın
dertlerini dinledik.

ESENYURT
İlçe binamızın önünde vatandaşlarımıza aşure dağıtarak;
vatandaşımız ile sohbet etme, sorunları dinleme fırsatı
elde ettik.
BEYLİKDÜZÜ
GİK Üyemiz Sn. Emine Küçükali’nin sunumuyla #deprem
gerçeğine yönelik yapacağımız saha çalışması öncesi
teşkilat eğitiminin ilkini gerçekleştirdik. Depreme Dayan
Türkiye #sallanmadaniyihazırlan

KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece İlçe Teşkilatı ilçemiz sınırlarında bulunan
Tüm STK’ların ziyaretlerine ara vermeden devam ediyoruz. Gönenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve
Küçükçekmece Trakyalılar Derneğine ziyarette ettik. Sivil
toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ilçemiz adına
yapılması gereken hizmetler konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk.
BÜYÜKÇEKMECE
Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Yavuz Ağıralioğlu ve İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun konuşmacı olarak katıldığı Halk Söyleşisi Programını gerçekleştirdik.
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Milletimiz, ağır ekonomik kriz ve
pandemi şartlarında, zorluklarla
mücadele ederken, maalesef Sayın
Erdoğan ve arkadaşları, bambaşka
hesapların, bambaşka önceliklerin
peşinde.
Meral AKŞENER

HUKUK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
İYİ Parti iktidarında Türkiye, bu ucube sistemden
ve milletine sırtını dönmüş bu çarpık zihniyetten
kurtulacak. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş
Parlamenter Sistem’le birlikte, Türkiye’yi, akılcı bir
yönetim anlayışıyla tanıştıracağız.
Meral AKŞENER
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İyi Parti İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı İnsan Hakları ve Özgürlükleri Komisyonu olarak, ilçe
komisyon üyelerimiz ile aylık 2021 planlamamızı
yaptığımız toplantılarımıza devam ettik. Genç beyinlerin aydınlık ve modern bakış açıları gerçekten
çok farklı. Resmi kapanma olan bazı aylarda toplantılarımızı çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirdik.

İyi Parti İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı İnsan Hakları
ve Özgürlükleri Komisyonu olarak, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Sn. Aydın Ağaoğlu ve Gıda Hakları
Başkanı Sayın Nurten Sırma ile ülkemizdeki oldukça ihmal
edilmiş olan Tüketici Hakları sorunları hakkında, İstanbul
Teşkilatlarımızla interaktif bir konferansta buluştuk.

İyi Parti İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı İnsan Hakları ve Özgürlükleri Komisyonu olarak, Nisan ayında Çocuk
Haftası etkinliklerimiz kapsamında, araştırmacı gazeteci ve yazar İsmail Saymaz ile “Kimsesizler Cumhuriyeti”
isimli kitabı üzerinden, Türkiye’nin en büyük eğitim sorunlarından biri olan tarikat yurtları ve bu yurtlarda kalmak
zorunda olan dar gelirli ailelerin çocuklarının dramını tartıştık. Etkinliğimizi tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştirdik.

Sayın Erdoğan; Gittiğin bu yol, yol
değil. Yargıda açtığın bu gedikler,
yol verdiğin bu adaletsizlikler, hem
toplum vicdanını, hem milletimizin
devletine olan güvenini yaralıyor.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı olarak İl ve İlçe Başkanlıklarımız ile beraber ,
Partimiz aleyhinde galiz iftiralarda bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk.
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SEÇİM İŞLERİ
BAŞKANLIĞI
Bakın ne diyor Abdürrahim Karakoç:
“Kurtuluş yok, amma erken, amma geç,
Eden, ettiğini çekecek bir gün.”
O sandık er ya da geç gelecek, ve
milletimiz İYİ Parti diyecek. Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Seçim işleri Başkanlığı olarak İstanbul’un
tüm İlçelerindeki ayrı dengeyi gözeterek en iyi sandık güvenliği planlarını uygulamaya devam ediyoruz. İYİ Parti
İstanbul’u tüm sandıklara bir asil, bir yedek ve bir müşahit
görevli atamasını yapacak şekilde seçimlere hazırlıyoruz.
Her okula okul sorumluları, her bölgeye saha ekipleri ve
avukat hedefliyoruz. İl ekibimizle olası seçim stratejileri, sandık ve saha hakimiyeti, en hızlı dijital veri girişlerinin
planlanması, lojistik, mobil ekiplerin stratejisi, seçim kanunlarının güncel takibi gibi tüm konularda periyodik toplantılarımıza devam ediyoruz.

2018 genel seçimlerinden edindiğimiz tecrübeyle
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı birleştirerek önümüzdeki genel seçimlerde
130.000 kişiyle sahaya çıkarak İstanbul halkına
güven vereceğiz.

Her İlçemizin Seçim İşleri Başkanlıkları ve Mahalle Başkanlarıyla kendi ilçelerinde toplantılar yaparak eğitimle
veriyoruz. Her ilçemizi kendi dengeleri üzerinden kusursuz
sandık güvenliği planlaması için hazırlıyoruz.

Kadrolarımız, planlarımız,
projelerimiz hazır.
İYİ Parti olarak biz hazırız.
Siz sandıkta yetkiyi
vereceksiniz, biz geleceğiz ve
Türkiye’ye iyi geleceğiz.
Meral AKŞENER
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine yeni
atanan Sn. Hüseyin Çetin’in yemin törenine şahitlik ettik. Sn. Çetin’e bu önemli görevinde başarılar
diliyoruz.

Ayrıca İstanbul’un üye istatistikleri ve planlamaları ile ilgili
çalışmalarımızı da sürdürüyor, partimize katılımların sürekli arttığı bu dönemde daha fazla kişiye ulaşarak partimizi anlatıp, katılımlarını sağlamak için planlar üretiyoruz.
Buna paralel olarak sahada kullandığımız karavanlarımızı Seçim İşleri olarak tüm ilçelerimizde organize ederek,
mahalle mahalle saha aksiyonları düzenleyip partimizin
politikalarını halka aktarıyoruz. Tüm İstanbul teşkilatlarının
özveriyle çalıştığı bu aksiyonları sürdürmeye devam edeceğiz.
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TÜRK DÜNYASI VE
YURTDIŞI TÜRKLER
BAŞKANLIĞI
Yerlilik ve millilik, önce insanın yüreğinde olur. Önce aklında, önce
fikrinde, önce zihniyetinde olur. Bunlarınki gibi, sadece sözde
olmaz. Çünkü yerli ve milli olmak, tutarlılık ister.
Her durumda önce millet, önce memleket diyebilmek ister.
Şahsını milletinin önüne koyanlardan, yerli de olmaz,
milli de olmaz.
Meral AKŞENER
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İl başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ve Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Sn. Yavuz
Ağıralioğlu’nun katılımıyla Türk Dünyası mahallesinde “Hayalim deki Doğu Türkistan“ temalı resim sergisi
düzenledik.

İl başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ve Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Sn. Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla Bakırköy İlçe Başkanlığımızın ev sahipliğinde #Srebrenitsa
katliamını anmak için düzenlenen koşuya katıldık.

Bosna’daki soykırımı reddeden
birine hatıra pulu bastırmak,
Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in
dediği gibi, soykırımı unutmaktır.
İnsanlık suçunu unutanların,
insanlığın gönlünde yeri olmaz.
İnancımıza ve değerlerimize göre,
o pullarda kullanılan mürekkep
değil, Müslüman kanıdır.
Bu yanlıştan derhal dönün ve o
pulları, vakit kaybetmeden imha
edin. Ayıptır!
Meral AKŞENER
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Çin’in, Uygur kardeşlerimize
uyguladığı soykırım karşısında
sergiledikleri, utanç verici
pısırıklıkları yetmemiş gibi;
Şimdi de, Dünya Uygur Kongresi
Başkanı, Dolkun İsa’nın,
ikinci vatanım dediği,
Türkiye’ye girişine izin vermediler.
İşte size Sayın Erdoğan ve
ortaklarının dillere destan yerliliği
ve milliliği.
İşte size, yoluna baş koyduğu
İhvan kadar yerli Sayın Erdoğan
ile, tehditçi Çin elçisi kadar milli
ortakları… Yazıklar olsun.

İYİ Parti İstanbul İl Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkleri
Başkanlığı olarak Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ve Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği
olağan genel kurullarına katılım sağladık. Sn. İsmail Cengiz
ve Sn. Ekber Yassa başkanlarımıza yeni dönemlerinde başarılar diledik.

Meral AKŞENER

İYİ Parti İstanbul Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak ELÇİBEY Vakfı’nın düzenlediği Merhum Ebulfez
Elçibey’i anma programına katılım sağladık.
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YEREL YÖNETİMLER
BAŞKANLIĞI
Kanal İstanbul Projesi, hali hazırda çalışan
ve değer üreten firmaları ayakta tutmayı,
veya milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi
amaçlıyor mu? Hayır.
Projenin, bölgede arsa kapatanlar ile,
malum müteahhitler dışında, milletimizin
refahına ve insani gelişmişlik düzeyine,
yapacağı bir katkı var mı? Yok.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, Doğa
ve Çevre Başkanlığımızın da katılımı ile Türkiye’nin en
önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan ve İBB’nin
restore ettiği Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi
açılışına İl Başkanımız Sn Buğra Kavuncu ve İl Teşkilatımızı
temsilen iştirak ettik. Katılım sağladığımız; 28 Yıldır atıl olan
tescillenmiş endüstri mirasımız , Hasanpaşa Gazhanesi açılış organizasyonun da İBB Grup Başkan Vekilimiz ve
Belediye Meclis Üyemiz Sn. İbrahim Özkan ile İstanbul için
tarihi bir hizmete şahitlik ettik.

İBB ‘nin İstanbullu çiftçilere tarımsal desteğin ardından bereketle yetişen ürünleri tüketiciler ile buluşturmadan önce
gerçekleştirilen Silivri “Değirmenköy Hasat Bayramı’na”,
İYİ Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak İl Yöneticilerimiz, Silivri İlçe teşkilatımız ile birlikte katılım sağladık.

İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimler Başkanlığında ki yeni görevlendirilmemiz sebebi ile tanışma amaçlı, Temmuz ayı
Meclis toplantısına iştirak ettik. Meclisin 8. dönem 3. toplantısı öncesi Yenikapı da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş
Gösteri ve Sanat Merkezi ‘nde ; Meclis Grup Başkan Vekilimiz ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte değerlendirmelerde
bulunduk.
İBB’nin düzenlemiş olduğu, İstanbul’un spor kültüründe insan ve spor odaklı bakış açısıyla yola çıkılan, “İstanbul Spor
Stratejisi ve Gelecek Planı Lansmanına” İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Sn. Berna Sukas, GİK Üyemiz Sn. Vedat
Bayram ,İBB Meclis Üyesi Sn. Suat Sarı, İstanbul İl Gençlik
Başkanı Sn. Hamza Yurtsever ile birlikte katılım sağladık.

İYİ Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Kalkınma Politikaları Başkanlığı ile birlikte İBB Ağaç AŞ. Genel
Müdürü Sn.Ali Sukas’ı ziyaret ettik. Aynı zamanda Genel
Müdür Yardımcısı Sn. Muammer Ali Özdil’in annesini kaybetmesi münasebeti ile baş sağlığı dileklerimizi ilettik.
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İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimler Bşkanlığı olarak,
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Bahadır
Erdem’in Beşiktaş esnafının sorunlarını dinleyip,
istişarelerde bulunmaya yönelik ziyaretine, Beşiktaş İlçe Teşkilatımız, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyelerimiz, İl
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Beşiktaş İlçe Teşkilatımız ile
birlikte katılım sağladık.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın planladığı İstanbul 3. Bölge Belediye Meclis Üyeleri tanışma ve istişare
toplantımızı İBB Meclis üyemiz Sn.Sinan Gümüş’ün organizasyonuyla gerçekleştirdik. Yerel Yönetimlerde adım,
adım ve kararlı, düne göre çok daha güçlü olarak devam
ediyoruz. Meclis üyelerimiz ile toplantılarımıza aylık periyotlar halinde devam edeceğiz.

İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Bahadır Erdem’in
Zeytinburnu esnafının sorunlarını dinleyip istişarelerde bulunmaya yönelik ziyaretine Kurucular Kurulu Üyelerimiz, İl
ve Zeytinburnu İlçe Teşkilatımız ile birlikte katılım sağladık.

“İYİ’ler İYİ’dir” Hacı Bektaşi Veli , ölümünün 750. Yıl dönümünde UNESCO’nun anma programında yer alan 2021
Hacı Bektaşi Veli için İBB’nin düzenlediği festivale İYİ Parti
İstanbul İl Başkanımız Sn.Buğra Kavuncu ile birlikte katılım
sağladık.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak planladığımız İstanbul 1.Bölge Meclis Üyeleri Toplantımıza İl Kalkınma Politikaları Başkanlığımız , İBB Belediye Meclis Gurup
Başkanımız İbrahim Özkan ve Bölge başkanımız Akın
Gürkan’ın da organizasyonu ile kahvaltı şeklinde gerçekleştirdik. Meclis üyelerimiz ile hem tanışıp hem de Büyük
Şehir ve İlçe Belediyelerimizdeki çalışma süreçleri ile ilgili
istişarelerde bulunduk. İl ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve gereksinimleri için biz varız dedik.

Beşli çetenin ve yabancı
şirketlerin avukatlığına soyunan,
şu sorumsuzluğa bakar mısınız?
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor
ve milletin gözünün içine baka
baka, “O paraları sizden söke
söke alırlar.” diyor.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın planladığı İstanbul 2. Bölge Belediye Meclis Üyeleri tanışma ve istişare
toplantımızı İBB Meclis üyemiz 2. Bölge sorumlusu Sn. Dr.
Suat Sarı’nın organizasyonuyla gerçekleştirdik. Yerel Yönetimlerde eksiklerimizi tespit edip düne göre çok daha
güçlü olarak devam etmek kararlılık ve arzusundayız.

EKONOMİ
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Mevcut ekonomik değerlendirmeler,
Türkiye’nin, işsizlik, enflasyon
ve kişi başına düşen milli gelir
gibi parametrelerde, kendi
sınıfındaki ülkeler arasında, en kötü
performansı gösterdiğini
söylüyor.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Ekonomi Politikaları olarak, gizlenen enflasyon rakamlarının peşindeyiz. Çarşı,
pazar esnafından, yatırımcıya, iş insanından,
öğrenciye kadar milletin cebindeki yangını görüyor ve dinliyoruz. Dinledikçe TÜİK’in anlattığı
masallara değil gerçeklere ulaşıyoruz.

Esnafın tüm sıkıntılarını raporlayarak önümüzdeki süreçte
partimizin ekonomi politikaları yol haritasını belirleyeceğiz. İktidarın doğru ekonomi adımlarını atması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bütün ilçelerimizde öncelikle mahalle muhtarlarımız ile
toplantılarımızı yaparak bölgesel sorunları dinledik.

‘Soruyor, sorgulatıyoruz.’
Turizm sezonunun açılması ile birlikte, sektörde biraz olsun nefes alış beklerken, turizm bölgelerinde gerçekleşen
orman yangınları bambaşka tabloları karşımıza koydu.
Ülkemizdeki yangın söndürme uçaklarının yetersizliği halkın parasının nasıl saraya doğru yöneldiği gerçeğini yüzümüze vurdu.
Yeni ‘Soru-Yorum’ çalışmalarımızda hem orman yangılarının ekonomik boyutunu, hem de cebimizdeki yangınları
sorduk.

Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Genel
İdare Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimiz ve İl Yöneticilerimiz ile birlikte sahada esnaflarımızın yanında olduk.
Sanayi bölgelerini, pazar yerlerini ziyaret ederek esnafımızla temasta bulunduk. Artan gıda enflasyonu ile halk
pazardan kilo ile meyve-sebze alabiliyorken artık tane
tane alabiliyor.

TÜRK-İŞ Araştırmasının, Haziran
2021 ayı sonucuna göre,
Türkiye’de açlık sınırı, 2864 lira.
Ülkemizde, bu rakamın altında
maaş alan milyonlarca emekli
var.
Hal böyle olunca, emeklilerimiz,
hafta başında dertlerini
anlatmak istedi.
Ama maalesef, iktidarın artık
alışkanlık haline getirdiği üzere,
onlara da terörist muamelesi
yapıldı.
Meral AKŞENER
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Kafe ve restoran ziyaretlerimize devam ettik. Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ilçelerimizdeki sanayi bölgelerini ve çevresindeki esnaflarımız ile görüştük. Çatalca ilçemizdeki köyleri ziyaret ettik. İl Başkanımız Sn.
Buğra Kavuncu önderliğinde köy kahvehanelerinde köylüler ve sebze-meyve yetiştiricileri ile bir araya geldik.

Çiftçilerimizin sorunlarını dinledik.
Zincir marketlerin çoğalması ile birlikte ekonomik sıkıntı içinde olan mahalle marketleri ve bakkallarını ziyaret ettik. Perakende ve toptan satış yapan esnaflarımız artan enflasyondan, alım gücünün düşmesinden şikayetçi. Toplu alım yapan
kafe ve restoranların iktidarın öngörülemez ekonomi politikalarından dolayı toptan alım yapamadıklarını konuştuk.
Alınan ürünlerin bir gün sonra bile fiyatlarının artması, giderlerin de aynı zamanda artarak devam etmesi hem toptancıyı hem de perakendeciyi zor durumda bırakmaktadır.
İYİ Parti ekonomi politikaları, iktidarın uyguladığı gibi iktisadi bilimleri hiçe sayarak ekonomik kararları siyasallaştırmayacak.
Hem iş verene, hem de işçiye rahat nefes aldıracak.
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SANAT
BAŞKANLIĞI
Bize göre uygar ülkelerin, en önemli
güçlerinden biri de sanattır. O nedenle, sanata
ve sanatçımıza, sahip çıkmak zorundayız.
Sanatçılarımızın çilesini biliyoruz. Dertlerinizin
takipçisiyiz. İktidar çözmezse, biz geleceğiz biz
çözeceğiz. Hiç merak etmeyin.
Meral AKŞENER
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İYİ PARTİ İSTANBUL İL SANAT
BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU
İstanbul İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncunun önderliğinde
Sanat Başkanlığı ve STK Başkanlığı olarak Eyüp Kulüpler birliğini ziyaret ettik. Amatör branşlarla ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Türk gençliği için amatör sporların ne kadar önemli
olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı bir toplantı oldu.

İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ile birlikte önemli bir ziyaret
gerçekleştirdik. Ziyaretinde bulunduğumuz 1985 yılında dernek olarak faaliyete başlayan 1998 yılında vakfa dönüşen
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı; Batı müziği, Klasik Türk
Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında faaliyet gösteren, aynı
zamanda yarı zamanlı konservatuarında nota, şan, solfej,
nazariyat, repertuar ve enstrüman dersleri ile Türk Kültürünün temel taşı sayılan Türk Musikisine hizmet veren önemli
bir kurum. Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevzat Atlığ hocamızın
himayesindeki Vakfımızın değerli hocası sayın Çetin Körükçü
ve Vakıf Yönetim Kurulunun fevkalade misafirperverliği eşliğinde sorunları dinleyerek karşılıklı güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sorunların çözümünde her türlü destek ve yardımın
yapılacağı sözünü verdik. Partimizin sanata ve sanatçıya ne
kadar önem verdiğini bu ziyaretle bir kez daha kanıtladık.

İstanbul İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncunun katılımlarıyla
Sanat Başkanlığı ve STK Başkanlığı olarak Eyüp Giresunlular derneği ziyaret ettik. Ülkenin genel durumu ile ilgili fikir
alış verişinde bulunduk.
Topkapı Kültür Parkında İyi Parti İstanbul olarak sayın Ümit
Yaşar’ın sahne alacağı ilk yaz konserimiz olacak Ege Türküleri konseri organize ettik
10 Temmuz cumartesi günü Topkapı Kültür Parkında yaz
konserlerinizin ilki olan Ege Türküleri konserimizi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Sn. Yavuz Ağıralioğlu ve İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun katılımlarıyla,
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teşkilatımız ve halkımızla bütünleşerek gerçekleştirdik. İstanbul İl Sanat Başkanlığı olarak; İstanbul
Valiliğinin 15 Temmuz için düzenlediği geceye İyi
Parti İstanbul’u temsilen katıldım sağladık. Törende Şehit Ömer Halis Demirin adına ithaf edilmiş
“Ben Ömer” adlı belgeseli seyrettik. Darbe gecesini ve Öner

Halis Demir’i anlatan bu belgesel izleyicilere sunuldu.
İstanbul İl Sanat Başkanlığı olarak; Saha çalışmaları için
Maltepe ilçesindeydik. Muhtarlarımızla düzenlediğimiz
kahvaltıda Maltepe’mizin önem arzeden problemlerine odaklandık ve çözüm önerileri ile ilgili konuştuk. Öğlen
programında da Maltepe Cemevini ziyaret ettik ve Muharrem ayını kutladık. Ayrıca İstanbul Milletvekilimiz Sn. Ahmet
Çelik önderliğinde Cemevi yöneticileriyle problemleri ile
ilgili konuşma fırsatımız oldu. Halkımızın dertlerine odak-

Geleceğimizi iyileştirmek için sanatın gücünü kullanarak
bir araya gelen tüm sanatçılarımızı kutladık.
ULUSAL ÖNCE VATAN GAZETESİ KÜLTÜR - SANAT
HABERLERİNDE SERGİ HABERİMİZ YAYIMLANDI
HABERDE;
Sanatın ve sanatçının yanın da olan İYİ PARTİ İstanbul İl
Sanat Başkanlığının öncülüğünde İl kültür sanat komisyon
üyesi ,ressam Sn.Evrim Tok ve Kartal ilçe başkan yardımcısı
ressam Sn. Muammer Nas‘ın da katkıda bulundukları karma
resim sergisindeki tabloların tamamı bağış amaçlı satıldı.

Geleceğimizi iyileştirmek için sanatın gücünü kullanarak
bir araya gelen sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz.
İYİ Parti İstanbul İl Kültür Sanat Başkanlığı olarak , Modern
tiyatronun ve ortaoyununun büyük ustası , tiyatrocu, yazar
Ferhan Şensoy‘a veda törenine katılım sağladık...Uğurlama
törenine; Ailesi, yakınları ve Zeliha Berksoy, Ali Poyrazoğlu,
Derya Baykal, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

lanmak açısından çok etkili bir hafta sonu çalışması oldu.
İYİ Parti İstanbul İl Sanat Başkanlığı olarak; 92 ressamın
katıldığı bağış amaçlı düzenlenen karma resim sergisinin
açılışındaydık. Ressam Muammer Nas ve Evrim Tok ‘un da
tablolarının bulunduğu serginin gelirinin tamamı orman
yangın felaketinde zarar gören vatandaşlarımız için ahbap derneğine bağışlandı.
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Sayın Erdoğan ve arkadaşları,
kendilerini saraylara kapatıp, sefaya
daldıkları için, gerçeği görmüyor,
milletimizin sesini duymuyorlar. Biz ise,
Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Helal
ekmeğinin peşindeki vatandaşlarımıza
kulak veriyoruz. Buradan, Millet’in Evi
Gazi Meclisimizden, dertlerini, sorunlarını
duyurmalarına imkan sağlıyoruz.
Siyasetin görevi de işte tam olarak budur.
Meral AKŞENER

EĞİTİM
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Bu yıl, tarihin en zor sınavına, yakın tarihimizin
en zor şartlarında hazırlanarak giren, 2 milyon
600 bin eğitimzede gencimizi, yürekten
kutlamak istiyorum. İktidarın onlara reva
gördüğü tüm zorluklara rağmen, her biri,
elinden gelenin en iyisini yaptı.
Yolları, bahtları açık olsun.
Meral AKŞENER
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Eğitim bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir
olgudur. Politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı
anda içinde bulundurmaktadır. Toplumun geleceği açısından hayati önem taşıyan “EĞİTİM” hiç şüphesiz belli politikalar çerçevesinde şekillenmektedir.
Toplumun gelecekten beklentisinin bugünün bireylerinin
aldıkları eğitim üzerinden şekilleneceğini düşünürsek eğitime verilen önem ve değeri geleceğimize yapılan yatırım
olarak görmeliyiz. Bu doğrultuda İstanbul Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak yapacağımız projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Çocuklarımız için,
bu olağanüstü
sürecin olumsuz
etkilerini,
en aza indirecek
tedbirler almak
yerine,
soruların
formatlarını
değiştirmeyi,
sınavı iyice
zorlaştırarak
öğrencilerimizi
şaşkına çevirmeyi,
adeta onları
cezalandırmayı
tercih ettiniz.
Böyle vicdansızlık
olur mu?
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak, üniversite tercihi yapacak öğrenci kardeşlerimiz ve değerli
velilerimiz için hazırladığımız rehberlik programı ile tercih
döneminde kendilerine destek vermeyi hedefledik. Öğrencilerimizin kendilerini tanıma ve farkındalıklarını keşfetmeleri için konunun uzmanı psikolog hocalarımızla 2 gün
2 saat olmak (1.gün öğrenciler 2.gün öğrenciler ve veliler)
üzere çevrimiçi platform üzerinden program gerçekleştirdik.

İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu önderliğinde Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (TOKED) yönetimi ile toplantı yaptık. Çocuklarımızın eğitiminin ilk adımı olan okul öncesi eğitimdeki sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin istişarede bulunduk.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak Üsküdar Üniversitesi 7. ve 8. Dönem Mezuniyet Törenine katılım sağladık.
Kurucu Rektör Sn. Prof.Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Yardımcısı Sn. Prof.Dr.Hikmet Koçak hocalarımıza Genel Başkanımız
Sn.Meral Akşener’in ve İl Başkanımız Sn.Buğra Kavuncu’nun selamlarını ilettik.
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KADIN
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Sonunda bu çirkin zihniyet değil,
mutlaka, biz kadınlar kazanacağız.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Meral AKŞENER
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İstanbul Sözleşmesinden çekilmiş sayıldığımız 1 Temmuz
2021’ de İstanbul Kadın Politikaları Teşkilatı olarak sosyal
medya üzerinden farkındalık çalışması gerçekleştirdik.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı olarak, İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu önderliğinde Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatımızın düzenlediği yemekli istişare toplantısına katılım sağladı.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı olarak Büyükçekmece İlçe Teşkilatımız tarafından düzenlenen,İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ve İstanbul Milletvekilimiz Sn.
Yavuz Ağıralioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşi
programına iştirak ettik.

Kadın Politikaları Başkanlığı olarak İl Başkanlığımız ile bir
araya gelerek, istişarelerde bulunduk.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak Beşiktaş Vişnezade
Mahalle Muhtarı Sn. Reyhan Cinyusuf’u ziyarette bulunduk.

Mahallelerde yaşanan kadın sorunlarına dair fikir alışverişinde bulunduk.

Buradan, Türkiye’nin dört bir yanında,
çetin bir mücadele veren kadınlara
seslenmek istiyorum:
Ne hukuk taklaları, ne de oldu bittiler
bizi yıldıramaz.
Kadınların mücadelesi, benim
mücadelemdir.
Kadınların mücadelesi, İYİ Parti’nin
mücadelesidir.
Bu mücadeleden asla
vazgeçmeyeceğiz.
Sonuna kadar, “İstanbul Sözleşmesi
Yaşatır” demeye, devam edeceğiz.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak; İstanbul’un 39
ilçesini kapsayan, Genel Merkez Yöneticilerimiz
ve Milletvekillerimizin katıldığı 3 hafta süren “İlçe
Esnaf ve STK Ziyaretleri” programlarında, toplam 15 İlçemizde Kadın Politikaları Teşkilatı olarak aktif görev aldık.

İBB Tarafından düzenlenen ve Genel Başkanımızın Onur
Konuğu olduğu “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarına” İştirak ettik.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı olarak; Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın partimize yönelik iftiralarına ilişkin basın açıklaması ve suç duyurusunda bulunmak amacı ile olarak İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’ya
eşlik ettik.
İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı olarak Girne’
de İyi Parti KKTC Başkanı Sayın Murat Bozkurt ve Teşkilat
Başkanı Sayın Tuncay Özkaraşahin ile bir araya geldik.
KKTC’ de siyaset ve özellikle kadın teşkilatlanması konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı olarak, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonasında Yarı Finale yükselen Kadın Voleybol Milli Takımımızı desteklemek amaçlı olarak, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve İyi Parti Heyeti
ile birlikte Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’a seyahat ettik.
Ağustos Ayı Yönetim Kurulu toplantısında Kadın Politikaları
Komisyonu olarak bir araya geldik.
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DOĞA VE ÇEVRE
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Şimdiden uyarıyorum;
Doğamız bizim için kutsaldır.
Marmaris’teki o alanın takipçisi
olacağız.
Kimse boşuna heveslenmesin.

Meral AKŞENER
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Hasanpaşa Gazhanesi açılışı:
Kadıköy deki 130 yıllık tarihi Hasanpaşa Gazhanesi restorasyon çalışmaları sonrası “Müze
Gazhane” adıyla yeniden açıldı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İyi parti İstanbul Doğa
ve Çevre Politikaları Başkanlığı ve Yerel yönetimler Başkanlığı İBB grup Başkanımız İbrahim Özkan ile katılım sağladık.

Yem Bağışı Kampanyası
Özellikle Milas / Çökertme de yanan ormanlarımız ve yerlerimizden kurtulabilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın yiyecek hiçbir şeyleri kalmadığını ve çiftçilerimizin
bizi değil, sağ kalan hayvanlarımızı doyurun söylemlerinden hareketle; Kalkınma Politikaları Başkanlığımızın
da yardımları ile 27 Ton yem Bodrum İlçe Başkanlığımıza
gönderilmiştir. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi çiftçilerimize dağıtım yapılmıştır.

“DEPREME DAYAN” ÇALIŞMA GRUBUNUN “SALLANMADAN İYİ HAZIRLAN”
Hasat Zamanı
İBB’nin İstanbullu çiftçileri desteklemek amacıyla dağıttığı
tohumlarla yetişen ürünlerin Hasat Bayramına İBB Başkanı sn. Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti İstanbul Doğa ve Çevre
Politikaları Başkanlığı, Silivri ilçe Teşkilatımız ile katılım sağlanmıştır.

Rant uğruna her şeyi mübah
görenlerin devri artık bitiyor.
Buradan bir kez daha ilan etmek
istiyorum:
İYİ Parti olarak, doğa konusunda
tavizimiz yok, olmayacak.
Doğayı korumak için atılan her
adımın,
amasız, fakatsız yanındayız, yanında
olmaya da devam edeceğiz.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Sn. Emine Küçükali tarafından organize edilen “Depreme Dayan” çalışma grubunun “sallanmadan iyi hazırlan” başlıklı bilgilendirme toplantısı sonrası, çalışma gurubunun değerli Başkanları ve İl
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile olası bir depreme ülkemizi
hazırlamak, en önemli nokta olan toplumu bilinçlendirmek
ve milletimizin konuya bakışını öğrenmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere konu ile ilgili tüm ilçeler de kapsamlı
çalışmamızı başlatıyoruz.

Depreme Dayan Projesi / Kartal, Kadıköy, Beyoğlu
Depreme Dayan Projesi kapsamında Kartal, Kadıköy, Beyoğlu İlçemizde mahalle başkanlarını bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirdik.

Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı
İYİ Parti İstanbul İl Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı
olarak Doğa ve Çevre Komisyonumuzun ile ilk toplantımızı
gerçekleştirdik.
Güzel günler yakındır diyoruz ve daha çok çalışıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliğini;
Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezinde
Atamızın bizlere bıraktığı zaferin simgelerinden
olan 30 Ağustos’u Genel Başkanımız sn: Meral
Akşener’in de katılımı ile birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren bugünü büyük bir coşkuyla kutladık.
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STK İLİŞKİLERİ
BAŞKANLIĞI
Türkiye, adeta bir kayıt dışı cenneti
demek. Vergilendirilmeyen, sisteme
dahil edilemeyen, çok büyük bir
kazanç, doğrudan bazı ceplere
giriyor demek. Rantçılara, yolsuzluk
yapanlara, her imkan sağlanırken,
kayıt altındakiler eziliyor demek.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı görevini yürüten
Erhan Özkan’ın, İstanbul Yerel Yönetimler Başkanlığına
atanması ile birlikte İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten Uğur Hasançebi, İstanbul İl Sekreterimiz Yücel Coşkun’un da katılımıyla gerçekleştirilen devir
teslim töreniyle birlikte İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı görevine başladı.

İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ile birlikte İstanbul
STK İlişkileri Başkanlığı olarak, Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu’nu (TÜRKONFED) ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde ekonomide dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi
hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Bunun yanı sıra kendilerine partimizin Artagan projesinden
bahsettik.

İYİ Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı olarak, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni
(İMESOB) ziyaret ettik. Bizleri son derece misafirperver bir
şekilde karşılayan İMESOB ile birlikte sektörün problemleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve bu problemlere
yönelik çözüm önerilerimize dair istişare gerçekleştirdik.

Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkileri Başkanımız Sn. Burak Akburak ile birlikte Sancaktepe
ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaretlerimizde ilçe esnafının problemlerini dinledik ve
problemlerinin çözümlerine yönelik kendileri ile
fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca bu ziyaretlerimiz ile geleceğe dönük projelerimizden bahsetme imkânı yakaladık.

Kartal İlçe Teşkilatımız ile birlikte Kartal ilçesinde bulunan
ve faaliyetlerini yürüten İyilik Yap İyi Ol Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneğini ziyaret ederek düzenlenen kahvaltı
programına katıldık. Kendilerinin yürüttükleri yardım faaliyetlerinden ve fikir alışverişlerimiz esnasında dinlediğimiz
projelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduk.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkileri Başkanımız Sn. Burak Akburak ve Kadıköy İlçe Teşkilatımız ile birlikte
Kadıköy ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaretlerimizde esnafın sıkıntılarını dinledik ve çeşitli konularda kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanı sıra kendilerine partimizin geleceğe dönük projelerinden bahsettik.

Vatandaşın sırtına vergileri, ateş
pahası elektrik faturalarını yükleyin,
sonra teşvik adı altında, soygunculara
dağıtın, bir de üstüne milleti
karanlıkta bırakın. Allah ıslah etsin.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkileri Başkanımız Sn. Burak Akburak ile birlikte
Eyüpsultan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunduk. İYİ Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı
olarak katıldığımız bu programda esnafımızın
problemlerini dinledik, kendileri ile problemlerinin çözümlerine yönelik fikir alışverişinde bulunduk ve projelerimizden bahsetme fırsatı yakaladık.

İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ile birlikte İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nu STK İlişkileri Başkanlığı olarak
İstanbul İl Başkanlığı binamızda ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede mesleklerinin temel sorunları hakkında
kendilerini dinledik ve bu sorunların çözümlerine yönelik
karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (İSTESOB), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkileri
Başkanımız Sn. Burak Akburak ile birlikte ziyaret ettik. İYİ
Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı olarak esnafın ve
sanatkârların problemlerini dinlemek ve bu problemlere
yönelik çözüm önerileri geliştirmek adına faydalı bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız ve STK İlişkileri Başkanımız Burak Akburak ile birlikte Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdik. Federasyon
Başkanı Sn. Selami Aykut ile fikir alışverişinde bulunduğumuz, muhtarların problemleri ve çözüm önerileri üzerine
konuşma fırsatı yakaladığımız bir ziyaret programı oldu.

İYİ Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’e bağlı Gıda-İş
Sendikası’nı ziyaret ettik ve Sendika Başkanı Seyit Aslan ile
görüşme gerçekleştirdik. Gıda-İş Sendikası ile iş hayatı, sendikaların sıkıntıları ve çözüm önerilerimize ilişkin istişarede
bulunduk, kendilerinin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

İYİ Parti İstanbul STK İlişkileri Başkanlığı olarak Bakırköy
Spor Vakfı’nı ziyaret ettik ve vakfın yöneticileri ile görüştük.
Yöneticilerden vakfın sorunlarını dinledik, çözüm önerilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk ve akabinde de konuştuğumuz sorunları yerinde tespit etmek üzere vakfın
sosyal tesislerini ziyaret ettik.

İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa ile
sektörün problemleri üzerine görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretimizde İstanbul’da durmaksızın artan konut ve kira
fiyatlarına ilişkin vatandaşlarımızın sıkıntıları ve çözüm
önerilerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk.
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KALKINMA
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Sanayi devrimini, geriden takip ettik.
Sanayi 4.0 dönüşümünü, geriden takip ediyoruz.
Teknoloji üretiminde, geriden geliyoruz. Ancak bu
dönüşümü, geriden takip etmeyeceğiz.
Bu defa, öncüsü olacağız.
Bu defa, aslan payını biz kapacağız.
Türkiye, bu dönüşüm için hazır
Meral AKŞENER
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İstanbul Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak Ekim Bültenimiz de son 3 aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sizlerin bilgisine sunacağız.
Aslında bu dönemde ki en önemli ve göze çarpan gelişme
İYİ Parti kadroları tarafından hazırlanmış ve Ülkemizin refah artışı ve kalkınmasına öncülük edecek projemizin lansmanının kamuoyu ile paylaşılmasıydı.
Bu projemize ARTAGAN adını verdik. Artagan Öz Türkçe
de Bolluk Bereket anlamına gelir. İşte bizde bundan yola
çıkarak Ülkemize bolluk ve bereketin getirilmesi ve halkımızın hak ettiği zenginlik ve refah seviyesine ulaşması için bu
projeyi geliştirdik.
Peki Artagan kısaca nedir?
Artagan mucizevi bir reçete midir? Hayır! Çünkü bir çözümün
mucize olarak nitelendirilebilmesi için bilimin veya fizik kurallarının açıklayamadığı bazı unsurları içinde barındırması gerekir.

Artagan’ın içinde ne bilimin açıklayamadığı bir sır ne de
soğuk füzyon gibi bir yeni bir bilimsel keşif var. Yıllardır süregelen yetersiz devlet yönetimine rağmen, Türkiye her
türlü finansal kaynağa sahip bir ülke. Bu zenginliği açığa
çıkarmamız için gereken tek şey biraz vizyon, biraz güven,
biraz da beceri. Yalnızca birkaç yıl içinde Türkiye’yi hayal
bile edemediğimiz noktalarda taşıyacak bu dönüşümü
gerçekleştirmek mümkün.
Artagan nakitsiz topluma dayalı, adil ve kayıpsız bir ekosistemdir.
Artagan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21. yüzyıldaki adıdır.
Artagan, tüm mali kayıt ve denetimin yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan, özerk bir mali denetim ağıdır.
Önümüzdeki dönemde Artagan Projemizi her platformda
anlatmaya devam edeceğiz.

İstanbulda yine sokaklarda meydanlarda esnafımızla birlikteydik

Artagan, devletimizin bütçesine, 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak
sağlarken, finansal sistemimize de, 500 milyar liranın üzerinde ek mevduat
sağlayacak. Türkiye’nin 2021 yılı bütçesinin, 1.1 trilyon lira gelir hedeflediğini
düşündüğümüzde, bu rakamların, ne kadar büyük bir zenginlik anlamına
geldiğini daha iyi kavrayabiliriz.
Artagan kesinlikle bir mucize reçete değil.
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Meral AKŞENER

Mahalle Muhtarları ile istişare toplantıları yaptık.

İlçelerin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile toplantılar
gerçekleştirdik.

İBB iştirakleri ile düzenli ziyaret ve görüşmelerimize devam ettik

Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinleyerek çözüm
önerilerimizi ve desteklerimizi ilettik.

Kalkınma Politikaları Girişim ve İnovasyon Başkan Yardımcılığının düzenlemiş olduğu inovasyon çalışma
atölyesi programına katılım sağladık

Mahalle Başkanlıkları sertifika törenine katıldık ve başkanlara sertifikalarını teslim ettik
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SİYASET AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI
Milletimiz yetkiyi verecek,
ve memlekete yeniden
güneş doğacak. Biz hazırız.
Kadrolarımızla, projelerimizle
hazırız

Meral AKŞENER
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SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ HIZ KESMİYOR
Teşkilat eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Sayın Erdoğan;
Sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de, bu dertlerin hepsi gerçek.
Notlarımızı alıyoruz. Çözümleri için çalışıyoruz.
Allah’ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle ilgileneceğiz.
Meral AKŞENER
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İLÇELERİMİZDE MAHALLE-TEŞKİLAT EĞİTİM SERTİFİKALARI DAĞITIYOR.
Milletimize borcumuz var BAŞARACAĞIZ…
Gençlerimize sözümüz var YILMAYACAĞIZ…
Kadınlarımıza yeminimiz var YIKILMAYACAĞIZ.

39 İLÇE SİYASET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI SAHADA ÇOK ÇALIŞIYOR
Gülen yüzü kararlılığı, mücadelesi cesareti ile yürüyen yol arkadaşlarımız ile yüzümüzü asla çevirmemek üzere güneşe
ve adalete döndük. Mahalle ve sokakları geziyor esnafımızın, işçimizin, işsiz gençlerimizin, yaşlılarımızın, sorunlarını ve
isteklerini dinliyoruz.
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“Sayın Erdoğan ve arkadaşları,
kendilerini saraylara kapatıp, sefaya daldıkları için, gerçeği
görmüyor, milletimizin sesini duymuyorlar.
Biz ise, Türkiye’yi karış karış geziyoruz.
Helal ekmeğinin peşindeki vatandaşlarımıza kulak veriyoruz.
Buradan, Millet’in Evi Gazi Meclisimizden,
dertlerini, sorunlarını duyurmalarına imkan sağlıyoruz.
Siyasetin görevi de işte tam olarak budur.”

Geleceğin
Türkiye’sinde
Sende Yerini Al
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