İYİSTBÜLTEN
w w w. i y i p a r t i i s t a n b u l . o r g .t r

Sayı 2 / Nisan 2021

“Ulusal egemenlik
öyle bir ışıktır ki, onun
karşısında zincirler erir,
taç ve tahtlar batar
yok olur.”
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Sen hayal aleminde
yaşarken, Ben, çarşıda,
pazarda, esnafımızı
dinliyorum. Sen
sarayında sefa sürerken,
Ben işsiz gençlerimizi
dinliyorum.
Meral AKŞENER
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Hukuk Politikaları Başkanı
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Yönetim Yeri
Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu
Sokak Merter İş Merkezi
No: 2/20 Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 0212 481 34 94 pbx
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İYİST bülteninde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İYİST bülten dergisine devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. İYİST Bülten
dergisinin ücret karşılığında satışının yapılması veya İYİ Parti
İstanbul İl Başkanlığı merkezi’nin bilgisi dışında dağıtımının
yapılması yasaktır. İYİST Bülteninin her hakkı saklıdır.

3 Aylık Siyasi Bültendir.

Bizim için, kadına yönelik
şiddet başta olmak üzere,
kadınların yaşadığı tüm
sorunlar, siyasetin altında,
üstünde, kenarında
değil, siyasetin tam
merkezindedir.
Meral AKŞENER
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Satuk Buğra KAVUNCU
İyi Parti İstanbul İl Başkanı

Kıymetli İstanbullular
İYİ Partimizin iktidar yürüyüşüne sizlerin ilgisi ve teveccühü, bizleri son derece mutlu ediyor. Tüm Türkiye genelinde
olduğu gibi İstanbul’da devam eden üye kampanyamıza
ara vermeden devam ediyoruz. Üye sayımız her geçen
gün katlanarak artarken, vatandaşlarımızın ilgisi ve teveccühü de doğru yolda olduğumuza dair inancımızı arttırıyor.
Türkiye’de demokrasinin tesisi, en başta içimizdeki demokrasiyi güçlendirmek ve kalıcı hale getirmekle mümkün
olur. Büyük bir demokrasi mücadelesiyle kurulan partimiz,
katılımcı, kapsamlı ve çağdaş bir anlayışla her geçen gün
daha da gelişerek devam edecek. Türk siyasetinin önündeki en büyük engellerden olan Siyasi Partiler Kanunu’nun
değişmesiyle, bütün üyelerimizin katılacağı bir doğrudan
demokrasi süreci en büyük arzumuz.
İYİ Parti, mevcut siyasi ortamda bizzat milletin sinesinden,
özünden çıkan, ait olduğu milleti ve toprağı birebir yansıtan yegâne parti konumunda. İYİ Parti’nin bir kuruluş ve
başarı hikâyesi var. Bu hikâye zorluklarla, baskılarla, tehditlerle, hakaretlerle dolu. Fakat asla vazgeçmeyen, asla
korkmayan bir Genel Başkanın, bir kadronun varlığı bunların hepsini etkisiz bırakıyor. Genel Başkanımız, 28 Şubat
sürecinde kendisini tehdit eden atanmışlara karşı dimdik
duruşuyla bugünlere de ışık oldu. Bu açıdan İYİ Parti, her
şeyden önce cesurlar hareketinin partisidir. Bu cesareti de
ait olduğu cevherden, yani milletin bizzat kendisinden alır.
Fakat yalnızca cesaret değil; yenilik ve cesaret kapsamında değişimi de istiyoruz.
Türkiye’deki mevcut yapıda bir düzen sorunu bulunuyor.
Biz bu düzensizlik içerisinde yeni bir değişim iddiasındayız.
Bu değişim, eskinin siyasetini, anlayışını, gerilimlerini bir kenara bırakıp daha iyiyi ve yeniyi içeriyor. Demokrasiyi, eşitliği, kalkınmayı ve adaleti temel alıyor.

Değerli İstanbullular,
Türkiye’de siyaset yıllardır belirli bir statüko üzerinde devam etti. Statükoculuk bütün bir siyasi yapıyı etkiledi, herkes değişime direndi. İYİ Parti’nin en büyük avantajı ve
varlık amacı, değişimin kötü bir şey olmadığını göstererek
değişimin normalleşmesi noktasında oldu. Artık değişmekten, değiştirmekten korkmuyoruz. Bu yenilikçi ve cesur
değişimin üç temel ayağı bulunuyor. İYİ Parti demokrat,
kalkınmacı ve kapsayıcı bir milliyetçilik anlayışındadır. Biz,
bu ülkede yaşayan, geçmişi ortak ve gelecekte aynı kaderi
paylaşacak ve geleceği birlikte inşa etme arzusunda olan;
dini, mezhebi, soyu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne
vatandaşlık bağı ile bağlı herkesi bu milletin mensubu sayıyor ve onların her birinin huzuru ve mutluluğu için çalışmayı, milliyetçilik anlayışımızın özü olarak kabul ediyoruz.
Bu özellikler, makul olanın İYİ Parti olmasını da sağlarken,
bize yenilikçi bir temel de sağlıyor.
Demokratlık, kalkınmacılık ve kapsayıcı milliyetçilik, 21. Yüzyılın Türkiye’sinde, iktidar ve değişim vizyonu ortaya koyan
bir partinin barındırması gereken en önemli özellikler. İYİ
Parti, bu özellikleri ve cesareti barındırıyor.
Partimiz, kendi ilkeleri ve programı gereği doğruya doğru,
yanlışa yanlış diyecek. Her zaman elinden gelen gayreti,
en başta milleti için gösterecek. Siyasi hesapların, sağa
sola çekiştirme çabalarının dışında kalarak, milletin sorunlarını kendi sorunları olarak addetmeye devam edecek.
İYİ Parti’nin iktidar yürüyüşü giderek güçleniyor.
Gelin, siz de bu yürüyüşte yerinizi alın.
Saygı ve selamlarımla,
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TEŞKİLAT
BAŞKANLIKLARI
HDP binasında, Apo posteri
bulunca şaşırıyorlar ama seçim
zamanı mektubunu okutmaya
gelince, dert etmiyorlar. Yana
yakıla, “HDP kapatılsın.” diyorlar
ama bunun için en ufak bir adım
bile atmıyorlar.
Meral AKŞENER
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İstanbul 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
Mahalle temelli teşkilatlanmanın iktidara giden yolda önemli bir adım
olduğunu düşünen Teşkilat Başkanlığımız tüm gücünü ve birikimini güçlü
mahalle teşkilatlanmasına ayırmaktadır. Bu hususları dikkate alarak Mahalle
Başkanlıklarımızı inşa etmekteyiz. Ayrıca üye sayımızın ve İstanbul genelinde oy
oranlarımızın artırılması için yoğun çaba sarf etmekteyiz.
ÜSKÜDAR
Hekimbaşı Hayvan Barınağı’na ziyaretinde bulunduk. Minik dostlarımızı ziyaretimizde Veteriner Hekim Müge Üçok
hayvanların bakım ve sağlık durumları ile ilgili tarafımıza
bilgiler ilettiler.

KARTAL
Başlatmış olduğumuz “Bir Kitap İYİ Gelecek” kampanyasıyla Mardin ve Van’da ki köy okullarına kitap kırtasiye
yardımı yattık. Tuzla İlçe Başkanlığı’na atıfta bulunarak
başlatılan zincirde İstanbul’da ki diğer İlçe Başkanlıkları da
kampanyamıza dahil ettik.

ŞİLE
Okulların tekrar eğitim faaliyetlerine başlaması ile ilçemizde bulunan öğrencilerimize tablet ve çanta hediye ettik.
Kırtasiye ve giyecek eksiklerini giderdik.

KADIKÖY
25 Şubat Perşembe günü, İlçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine destek kolisi dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca aynı gün
Erenköy Perşembe pazarı ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşın sorunları dinlenmiştir.

SANCAKTEPE
Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları
anısına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in katılımıyla zeytin fidanı dikimi yaptık.

PENDİK
İlçe Kaymakamımız Sn. Hülya Kaya, Pendik İlçemizdeki iş
adamlarımızın, Muhtarlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile şehitlerimiz adına, yurtdışında açılan
su kuyularına yaptığımız katkı nedeni ile tezekkür plaketi
takdim ettiler.
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İstanbul İYİ Parti 2. Bölge Teşkilat başkanlığı olarak;
İl Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda, Genel Merkezimizin politikalarına
uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda Teşkilat
Başkanlığı olarak görev bölümü, tavır ve ahenk birlikteliğinin önemini biliyoruz.
İYİ Partinin hedefine yönelik, İlçe Başkanlarımız ile koordineli çalışma programı
yürütmekteyiz. Bu kapsamda mahalle teşkilatlarının belirlenmesi ve yeni üyelik
çalışmalarına devam etmekteyiz.
BEŞİKTAŞ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Beşiktaş Demokrasi Meydanın da vatandaşlarımza karanfil, kolonya,
maske ve magnet dağıtımı gerçekleştirdik.

ZEYTİNBURNU
İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu, İstanbul
Teşkilatımız ve Zeytinburnu Halkının katılımı ile aziz şehitlerimiz ve Doğu Türkistan’da zulüm altında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık .
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ŞİŞLİ
Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli Şube Başkanı Sn. Müge
Köksalan’ı ziyaret ederek güncel gelişmeler üzerine görüş
alışverişinde bulunduk.

BAYRAMPAŞA
İlçemizde tertiplediğimiz 2. bölge teşkilat başkanları toplantısını, İlçe Teşkilat Başkanları katılımıyla gerçekleştirdik.
Toplantıda İstanbul ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın faydası için neler yapılabileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunduk.

BEYOĞLU
İYİ Parti İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncunun da katılımıyla
İstanbul ve ülkemiz adına neler yapabileceğimizi konuştuğumuz ilçe başkanları toplantımız çok verimli geçti.

Eylül sonu itibarıyla,
istihdamımız 896 bin
kişi azaldı. Geniş tanımlı
işsizlik ise, 10 milyon 600
bin kişiye ulaştı.
Meral AKŞENER

EYÜPSULTAN
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ve Teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek Eyüpsultan Camii’nde Cuma namazına müteakip Eyüpsultan meydanında aziz şehitlerimizin ruhu için dua edip lokma dağıttık.
ESENLER
Siyasi Partilerinin heyetleriyle bir araya geldiğimiz sabah
kahvaltısında; Esenler‘in ve Türkiye’mizin meselelerini
konuştuk. CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden
Refah Partisi, Demokrat Parti, DSP heyetleri ve İYİ Parti
Esenler Belediyesi Meclisi Üyelerine katılımlarından dolayı
şükranlarımızı ilettik.

FATİH
Eminönü meydanında üye çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ettik. Halkımızın partimize ilgisi çok yoğun olduğunu gördük. Üye çalışmalarımızın yanı sıra şehitlerimizin
ruhu için lokma dağıtımı yapılıp şehitlerimiz için dualar ettik.

Dükkanını açamayan
esnafımıza, geçim derdi çeken
milletimize geldi mi, “Maske,
mesafe, temizlik” demeyi
biliyorsunuz, parti kongreleri
olunca, hepsini unutuyorsunuz.
Meral AKŞENER
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GAZİOSMANPAŞA
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in katılımı ile esnaf
ziyaretlerinde bulunduk. Gaziosmanpaşa halkının Genel
Başkanımıza ve Partimize teveccühü oldukça fazlaydı.
Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, notlarımızı aldık.

KAĞITHANE
Çocuklar için okutulması “tavsiye edilen 100 kitap” listesindeki kitaplardan ilçemizde bulunan çocuklarımıza
hediye ederek, okumaya teşvik etmeye çalıştık. Okudukça
güçleneceğiz.
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SARIYER
İlçemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret yapıp, esnafın
dertlerini dinleyip, Partimizin çözüm önerilerini esnafımıza
aktardık. Ayrıca esnaflarımıza maske ve İYİST Bültenleri
dağıttık.

SULTANGAZİ
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi ve Gazi Mahallesinde, fırtınada çatılarının uçmaları dolayısıyla zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşların talep ve
isteklerini dinleyip gerekli mercilere bildirdik. Her zaman
vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu kendilerine ilettik.

İstanbul İYİ Parti 3. Bölge Teşkilat başkanlığı olarak;
İlçe Başkanları ile programlı toplantılar düzenleyerek üye sayısı artımı, Mahalle Teşkilat
yapılarının oluşturulması, kurumsallaşma ve esnaf ziyaretleri başta olmak üzere
diğer konuları değerlendiriyoruz. Her konuda hedeflerler belirleyerek uygun stratejiler
geliştiriyoruz. Hedeflere ulaşmada takip edilecek yol haritalarını, teşkilatlarımız
içerisinde gerçekleştirdiğimiz derinlemesine istişareler sonucu belirlemekteyiz.

ARNAVUTKÖY
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla İlçemizde
karanfil dağıtarak kadınlarımızın günü kutladık. Oldukça
ilgi çeken çalışmamızda kadınlarımızın partimize yakınlık
göstermeleri memnuniyet verici oldu.

AVCILAR
Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Esnafımızın sorunlarını
dinlendik. Parti Çadırı kurularak yeni üye kayıtlarına hız kazandırdık. Halkımızın Partimize olan teveccühünü görmek
yönetimimizi motive etti.

BAĞCILAR
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun katılımıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Esnafın sorunları dinleyerek, notlarımızı aldık. Ziyaretlerimiz esnaf tarafından olumlu karşılandı.

BAHÇELİEVLER
Mahalle muhtarları ziyaret edilerek onlarla genel sorunlar
hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca meslek odaları ziyaretleri programı çerçevesinde SMMM Odası Bahçelievler şube başkanı Sn. Kader Kayseri’yi ziyaret ettik.
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BAKIRKÖY
Üyelik karavanında yoğun olarak yeni üye kayıt çalışmaları
yapıldı. Bakırköy esnafı düzenli olarak ziyaret edilerek sorunları dinlendi.

BÜYÜKÇEKMECE
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin
katılımıyla, Covit-19 salgınında kaybettiğimiz sağlık çalışanları adına zeytin ağaçları diktik. Yoğun bir katılımın olduğu törende Genel Başkanımızın konuşması ilgi ile izlendi. Hemen ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik.

GÜNGÖREN
Üyelik karavanına yönetim olarak aktif destek sağlandık.
Yeni üye kayıtlarına hız kesmeden devam ediyoruz.

KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ
118 Yeni üyemize rozet takma töreni düzenledik. İl Başkanımız Sn. S. Buğra Kavuncu’nun önderliğinde, teşkilatlarımızın yoğun katılımıyla coşku içerisinde rozetler yeni üyelerimize takıldı.

ESENYURT
İlçemizde bulunan yardıma muhtaç aileleri tespit ederek
onlarla irtibata geçtik. Zor durumda olanlara giyim eşyaları armağan ettik. Aileler tarafından memnuniyetle karşılanan bu çalışmalarda onlarla iyi ilişkiler kurma şansına
sahip olduk.

Çocuklarını komşuya bırakıp,
hayatlarına son veren annebaba, dünyadan umudunu
kesiyor, bunlar “Ay’a
gidiyoruz” diye şapkadan
müjde çıkarma peşinde
koşuyorlar.
Meral AKŞENER
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GENÇLİK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Avrupa’nın en genç ülkesiyiz. Ama bu
zenginliği doyasıya yaşamamız gerekirken;
Biz maalesef, işsizliği konuşuyoruz. Biz
maalesef, kapanan dükkanları, borç batağına
düşmüş emeklileri, küçülen ekonomiyi
konuşuyoruz. Biz maalesef, yurtdışına
kaçma hayali kuran gençlerimizi,
öldürülen kadınları
konuşuyoruz.
Meral AKŞENER
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3. İYİ bir Türkiye yolunda. İYİ Gençlik İstanbul olarak yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirip istişarelerde bulunduk.
Gençlerin en önemli sorunun onların görmezden gelindiği gerçeği olduğunun farkındayız. Biz gençlerimize
“ya sistemin kurbanı ya da değişimin mimarı olacaksınız” diyoruz. Değişim için size ve enerjinize ihtiyacımız
var. Gençlerin istihdam beklentisi ve korkusu, gençlerde geleceğe ilişkin mutsuz ve umutsuzluk, sosyalleşme
ve spor sorunları, madde bağımlılığında ki artışı önleme
çözümlerimiz ve İYİ Türkiye için hazırız.
1. “İstanbul Gençliği Soruyor” programımız kapsamında belirli tarih aralıklarında konuk olarak ağırladığımız; İYİ
Parti Teşkilat Başkanı, Ankara Milletvekili Sn. Koray AYDIN,
İYİ Parti Sakarya Milletvekilimiz Sn. Ümit DİKBAYIR, Hukuk
ve İYİ Parti Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Sn. Bahadır
ERDEM ve Siyaset Akademisi Başkanı, Prof. Dr. Sn. Mehmet
AKALIN çevrimiçi platform üzerinden bizlerin sorularını yanıtladılar.

2. Kültür ve Sanat Komisyonunun düzenlemiş olduğu kitap
söyleşilerimizde Niccolò Machiavelli’nin ‘’Prens’’ adlı eseri,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de okullarda okutulmasını
istediği Grigoriy Petrov’un ‘’Beyaz Zambaklar Ülkesinde’’
adlı eseri ve Hüseyin Nihal ATSIZ’ın “Dalkavuklar Gecesi”
adlı eseri komisyonumuz tarafından incelendi ve görüşlerde bulunuldu.
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4. Gençliğin Umudu Meral Akşener! Genel Başkanımız Meral Akşener’in esnaf ziyaretlerinde, İYİ Gençlik İstanbul olarak hep yanındaydık. İYİ Gençlik İstanbul olarak her daim
partimizin ve Genel Başkanımızın yanında olmaya devam
edeceğiz.

5. Turan YAZGAN’ın kurucusu olduğu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı ziyaret ettik.

6. İYİ Parti İstanbul Gençlik Politikaları Başkanlığı ve İYİ
Gençlik İstanbul olarak İYİ Türkiye için çalışıyoruz. İYİ Gençlik İstanbul İlçe Gençlik Kolları başkanları toplantılarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz.

7. Üniversiteler Komisyonumuzun düzenlediği “Üniversiteler Buluşuyor” adlı programımız kapsamında
“Atatürk’ün Gençliği ve Gençliğe Hitabe” konulusu üzerine çevrimiçi platform üzerinden derinlemesine görüşme
gerçekleştirdik.

Gençlere, “Başları ezilmeli”
diyen küçük ortağını da,
Şiddetle, Başbuğ Alparslan
Türkeş’i örnek almaya davet
ediyorum. Rahmetliye, Deniz
Gezmiş’in de aralarında olduğu 3
gencin, idam oylamasına neden
girmediği sorulur.
Başbuğ şöyle cevap verir;
“Gençlerdi, şans tanımak lazımdı,
ileride eylemden vazgeçebilirlerdi...”
Aynen böyle der. İşte size gerçek bir
idarecilik dersi, sorumlu siyaset dersi!
Başbuğ’un sözlerine bakınca, Şeyh
Edebali’nin sözleri de, benden küçük
ortağına nasihat olsun; “Nereden
geldiğini unutma ki, nereye
gideceğini unutmayasın.”
Meral AKŞENER

8. Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle sanal ortamda yapmak zorunda kaldığımız İYİ Gençlik İstanbul İl Yönetim Kurulu toplantımızı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonu
il binamızda gerçekleştirdik.

9. “Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.”
Mustafa Kemal Atatürk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde,
Beşiktaş’ta karanfil dağıtımı gerçekleştirerek, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık.

10. İYİ Parti İstanbul Gençlik Politikaları Başkanlığı ve İYİ
Gençlik İstanbul Orman Haftası için yürüyor.
Orman Haftası sebebiyle Gençlik Kolları olarak, Belgrad
Ormanı Bentler Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik.

11. #AndımızİçinAntİçtik! Andımız için alınan son karar
üzerine sosyal mecralar üzerinden bildiri yayımladık.
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KADIN
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Bizim için, kadına yönelik şiddet
başta olmak üzere, kadınların
yaşadığı tüm sorunlar,
siyasetin altında, üstünde, kenarında
değil, siyasetin tam merkezindedir.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti, hakkını arayan
her kadının daima yanında
olacaktır. Buradan şiddet
gören, hakkı yenilen, tacize
maruz kalan tüm kadınlarımıza
sesleniyorum. Onlar bıraksa
da, onlar size onursuz dese de,
biz sizin yanınızdayız. Sizi asla
yalnız bırakmayacağız.
1- Genel Başkanımız, İstanbul Gönüllülerince organize edilen Beşiktaş Kadın Emeği Pazarını ziyaret ederek üretici
kadınlarla buluştu. Kadın Politikaları Başkanlığımızca düzenlenen ve yılın son günü ulusal basında geniş yer alan
organizasyonda, “İstanbul Sözleşmesini Uygula” temalı
mor maske ve Kadın Cinayetlerine kurban giden 385 kadınımızın anısına siyah tülbent dağıttık.

Meral AKŞENER

4- Kadın Politikaları Başkanlığımızca düzenlenen 81 İl Başkan Yardımcısının bulunduğu toplantıya İYİ Parti İstanbul
Teşkilatı adına katılım sağladık.

5- Genel Başkanımızın Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa
esnaf ziyaretlerine eşlik ettik.

2- Kadın Politikaları teşkilatımız yılın ilk büyük toplantısını,
Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanlığımızın katılımı ile
gerçekleştirdik.

6- Kadın Cinayetine kurban giden Fatma Şengül’ün Bölge Adliye Mahkemesinde ve Gaziosmanpaşa adliyesinde
görülen kadına karşı şiddet davalarının duruşmalarına Kadın Politikaları ve Hukuk Politikaları Başkanlıkları ve teşkilat
mensuplarımız ile birlikte destek amaçlı katılım sağladık.

3- İl Başkanlığımızca düzenlenen, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanımız Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun da katılımı ile
Bağcılar’da esnaf ziyareti gerçekleştirdik.
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7- Seçim işleri başkanlığımızla birlikte
üyelik artırıcı faaliyetlere destek olduk.

12- Genel Başkanımızın, Sağlık Şehitleri adına diklen zeytin
fidanlığı etkinliği ile Büyükçekmece ve Esenyurt esnaf ziyaretlerine katılım sağladık.

8- Komisyonlarımız ve İlçe Kadın Teşkilatına “eğitimler ve
kooperatifleşme” konuları üzerine İYİ Parti Genel Merkez
tarafından eğitim toplantısı düzenlendi.

13- Romanlar İçin Diyalog Ağı Platformu (RODA) ile Roman
Kadınlarının sorunlarını konuştuğumuz çevrimiçi platform
üzerinden toplantı düzenledik.

9- Kadın Politikaları Başkanlığımız ve İlçe Kadın Teşkilatlarının geniş katılımıyla, Eminönü’nde bulunan karavanımızdaki üyelik çalışmasını bir gün boyunca üstlenerek etkili bir
çalışma gerçekleştirdik.

10- Kadıköy İlçemizdeki üyelik çalışmalarına destek verdik.

11- İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanımız iki ayrı televizyon
programına katılarak, Partimizin Kadın Politikaları konusunda açıklamalarda bulundu.
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14- 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında,
Genel Başkanımız ile İstanbul Kadın Muhtarlarını çevrimiçi
platform üzerinden bir araya getirdik. Toplantıya, İYİ Parti
Kadın Politikaları ve Gençlik Politikaları Başkanlarımız ve İstanbul Teşkilatının Kadın Yöneticileri de iştirak ettiler.

15- Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliklerini, Başkanlığımızın koordinesi ile İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirdik. İl ve İlçe teşkilatlarımızın çok geniş katılımı ile coşkulu
gerçekleşen bu etkinlik, Partimizin kadın meselesine bakışını yansıtması açısında önemli bir katkı sağladı.

STK İLİŞKİLERİ
BAŞKANLIĞI
Sayın Erdoğan ve yanına
doldurduğu beceriksizler ordusu
marifetiyle, küresel rekabetçilik
alanında geriye giden bir Türkiye…
Meral AKŞENER
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1- İYİ Parti İstanbul
STK Başkanlığı olarak Güngören Şoförler Minibüsçüler
Kamyon Kamyonet
ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı
Sn.Oktay Nuhoğlu
ile bir araya gelerek; Odaya bağlı üyelerin sorunlarını ve taleplerini dinledik.
Ziyaretimize İl STK Komisyonumuz ve Güngören İlçe Başkanlığımız eşlik ettiler. Milletimizin derdi ile dertlenmeye,
onları dinlemeye devam ediyoruz.
2- İYİ Parti İstanbul STK Başkanlığının; Esnaf ve Sanatkârlar
Komisyonu, çalışmaları kapsamında Türkiye Bakkallar
ve Bayiler Federasyonu eski Başkan Vekili, halen bu federasyonun Yönetim kurulu üyesi, Güngören Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanını ziyarette bulunduk. Bakkal
esnafının
mesleki
sorunları, esnaf ve
sanatkârlar ile bağlı oldukları Odaların
genel sorunları ve çözüm önerilerini ve bu
konudaki düşüncelerini dinledik.
3- İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı Esnaf Odaları Komisyonu ile birlikte İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği ziyaretimizi İl Başkanımız
Sn. Buğra Kavuncu ile birlikte gerçekleştirdik. Toplantımıza İl Kalkınma politikaları Başkanlığımız, Bakırköy ve Şişli
ilçe Başkanlarımız ve Güngören Bakkallar Odası Başkanı
da eşlik ettiler. Müteveffa Temel Çoruh Başkanın
vefatı nedeniyle taziye
ziyareti ile birlikte Kooperatif Başkanı Sn. Mustafa
Silahlıyürekli’ye de yeni görevinde başarılar diledik.
4- İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı olarak İstanbul Erkek
Kadın Konfeksiyon Terziler Odası’nı ziyaret ettik. Oda Başkanı Sinan Kaya ile İstanbul’da bulunan 150 Oda’nın sıkıntılarını istişare ettik. Şimdiye kadar hiçbir siyasi partinin kendilerini ziyaret etmediğini söyleyen Sn. Kaya; İYİ PARTİ’nin
ilgisinden memnuniyetlerini dile getirdiler.
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5- İstanbul İl STK ve Kalkinma Polikalari Başkanlığı olarak
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB ziyaretimizde bize İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel
Başkan
Yardımcımız
Prof Dr Ümit Özlale eşlik
etti. Sn. Firuz Bağlıkaya
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörün sorunlarını konuşarak, önerilerini
dinledik.
6- İYİ Parti İstanbul İl Stk
Baskanlığı olarak, Aksaray il
Derneği Yönetimi ile Kartal
ilçe Başkanlığımızın ev sahipliğinde görüşerek, hemşerilerimizin beklentileri ve
sıkıntıları üzerine istişarelerde bulunduk.
7- İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece İlçemizin organizasyonuyla ilçenin önde gelen STK’larını ağırladık. İl STK ekibimizle katıldığımız toplantımıza İYİ Parti Çevre Politikaları Genel
Başkan yardımcımız Sn.
Arzu Önşen, GİK üyemiz Sn. Celal Karapınar,
Teşkilatlardan Sorumlu ,
Ekonomi, Kalkınma politikaları ve Toplumsal politikalar İl Başkan Yardımcılarımız eşlik ettiler.
8- İstanbul İl Başkanlığı İnançlar Komisyonu olarak yaptığımız ziyaretler siyaset üstü bir çerçevede gerçekleştirilmiş olup, inançlar gibi hassas bir mevzu güncel siyasetin
oy devşirme aracı olarak
görülmemiş gönülleri kazanma ve bir olabilme amacı
güdülmüştür. Bu ziyaretler
kapsamında; Rum Patriği Sn.
1. Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kadim Metropolit Sn.
Yusuf Çetin ve Süryani Kadim
Vakıf, Garip Dede Cemevi /
Alevi Dernekleri Federasyonu
ziyaretlerimiz...
8.3- İstanbul İl STK Başkanlığı
olarak Küçükçekmece İlçemizde bulunan Zeynebiye Külliyesi ve Türkiye Cafer’i Lideri Sn. Selahattin Özgündüz’ü
ziyaret ettik. Türkiye’de yaşayan Caferilerin sıkıntıları gündemimizdi.

Türkiye’nin çözülemeyecek
derdi yok. Bize güvenin.
Vizyonumuz geniş,
hayallerimiz büyük.
Kadrolarımız, planlarımız,
projelerimiz hazır.
Meral AKŞENER

9- TÜRK-İŞ, DİSK,
HAK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının birlikte almış
oldukları karar gereği; asgari ücretle
ilgili Türk-iş İstanbul
Bölge Temsilciliğinin yapmış olduğu
Türk-iş’e bağlı sendikaların katıldığı basın açıklamasına İYİ Parti İstanbul İl
STK Başkanlığı olarak katılım sağladık. Fakat asgari ücret
yeterli olmadığı gibi işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacağını anlattık. Bizim önerimiz kabul edilmiş olsaydı,
işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacağını belirttik.
10- Türkiye’de 4000’in üzerinde üyesi bulunan, tekstil ihracatçılarını temsil eden öncü bir kurum olan İTHİB (İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) gerek ulusal
ve uluslararası platformlarda gerek devlet düzeyinde Türk
tekstil sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amaçlıdır.
İTHİB Başkanı Sn. Ahmet Öksüz ve Başkan Yardımcısı Sn.
Ahmet Şişman’ın İstanbul İl STK Başkanlığı olarak; İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu önderliğinde ziyaret ettik. Kalkınma Politikaları Genel Başkan yardımcımız Ümit Özlale,
Kalkınma Politikaları İl
Başkan
Yardımcımız
ve Dış İlişkiler İl Başkan
Yardımcılarımızın da katıldığı ekonomi ve sektör
üzerine görüşmelerde
bulunduk.
11- İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı’mızı HAVA-SEN Başkanı Sn. Seçim Seçkin Koçak, Örgütleme Başkanı Sn. Necmi Tezcan, Genel Sekreter Sn. Erkan İnanır ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret
etti. İl Başkanımız
Sn. Buğra Kavuncu önderliğinde
gerçekleştirilen
toplantıda Havacılık sektöründeki
mağduriyetler hususunda istişarelerde bulunduk.

12- İYİ Parti İstanbul
İl STK Başkanlığı olarak; Türkiye Liman
Dok ve Gemi Sanayi
İşçileri Sendikası ziyaretimizde Sendika genel Başkanı Sn. Necip
Nalbantoğlu‘nun konukseverliği ile gündemimiz hem sendikalar hem siyasetti.
13- İYİ Parti İstanbul İl
STK Başkanlığı olarak
LASTİK İŞ Sendikası Başkanı aynı zamanda DİSK
Genel Başkan Yardımcısı Sn. Alaaddin Sarı,
Genel Sekreter İhsan
Malkoç ve ekibini ziyaret
ettik. Sosyal sendikacı olabilme hususunda yapmış oldukları çalışmaları dinledik.
14- İYİ Parti olarak tarıma yönelik çözümler üretebilme
adına yaptığımız
çalışmalara katkı
amaçlı İBB Gıda
Daire Başkanlığı’nı,
İYİ Parti İstanbul
İl Kalkınma Politikaları ve STK Başkanlığı olarak ziyarette bulunduk.
15- İYİ Parti İstanbul İl Kalkınma Politikaları ve İl STK Başkanlıkları olarak İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Sn.
Taner Çetin’in misafiri
olduk. Son derece faydalı geçen görüşmemiz neticesinde ortak
projeler ve çözümler
çerçevesinde görüş
alışverişinde bulunduk. İşbirliğimiz artarak devam edecek.
16- İBB Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Sn. Hasan
Akkuş’a İYİ Parti
İstanbul İl Kalkınma
Politikaları
Başkanlığı ve STK
Başkanlığı olarak
gerçekleştirdiğimiz
ziyaretimiz
çok samimi ve
dostane geçti.
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EKONOMİ
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
İşsizlik bu kadar artarken, esnafımız
siftah yapamaz halde, kapısına
kilit vururken, çalışanlarımız ve
emeklilerimiz enflasyona ezdirilirken,
“Türkiye’yi o beş müteahhidinize
mahkum etmeyin.” diyoruz.
Meral AKŞENER
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İktidara geldiğimizde, milletin
hazinesini yağmalayan, bu
bezirgan saltanatına son
vereceğiz. Milletin parasının
efendisi, milletin ta kendisi olacak.
Milletimiz, devletine güvenecek,
yanında hissedecek. “Vatandaşın
cebinden ne alırım?” diye değil,
“Milletimin cebine ne koyarım?”
diye düşündüğünü bilecek.
Meral AKŞENER

Günden güne kötüye giden Türkiye Ekonomisinde, vatandaş borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bir de üstüne
yandaş medyada “ekonomimiz uçuyor” yorumlarını duyan halk akıl sağlığını da korumaya çalışıyor. Halk, anlatılan masallara değil, evindeki kaynamayan tencereye
inanıyor.
TÜİK rakamlarına göre ekonomi büyüyor. Oysa hızla fakirleşiyoruz. Enflasyon yükselirken soframızdan azalan gıda
ürünleri de artıyor. Bağımsız araştırmacılar ve dernekler,
2020 yılı halkın hissettiği gerçek enflasyonu yüzde 36,7 ile
yüzde 50 arasında hesaplarken, TÜİK’in hesaplamasına
göre 2020 yılı enflasyon oranı yüzde 14,6 olarak açıklandı.
Gıda enflasyonu ise yüzde 20.61 olarak açıklandı. Bazı gıda
ürünlerinde enflasyon yüzde 100’e ulaştı.

Vatandaşın gerçek gündemi, İyi Parti İstanbul Ekonomi Politikaları Başkanlığı’mızın birinci gündemini oluşturmaktır.
Gıda ürünlerindeki zamların artması ile birlikte, market, bakkal ve pazardaki esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile güncel
ekonomiyi birlikte değerlendirdik.

öncesi Ekonomi Politikaları Komisyon üyelerimiz ile istişarelerde bulunarak, ekonomi gündemini değerlendirerek esnafımızı hangi konularda bilgilendireceğimize karar veriyoruz.
Genel Başkanımız Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Milletvekillerimiz ile birlikte esnafın derdini dinliyoruz. Milletin gerçek ekonomi gündemini yakından takip
eden, saraydan değil halkın yanında vatandaşı dinleyen tek
lider olan Genel Başkanımız, milletimizin gözü kulağı olmaya devam ediyor.

Ekonomi Politikaları Aylık Toplantılarımız
İlçe Başkan Yardımcılarımız ve İl Yöneticilerimiz ile birlikte tüm
ilçelerimizdeki çalışmalarımızı ve yeni yol haritamızı belirledik.
Çarşı, pazarın nabzını tuttuk ve değerlendirmelerini yaptık.
2020 Yılı Bütçe Değerlendirmelerini yakından takip ederek
Parti politikalarımızı, çözüm önerilerimizi Genel Başkan

Ekonomi gündemine ilişkin el ilanlarımızın dağıtımına devam ediyoruz. İktidarın ekonomi yönetimini sorgularken,
çözümlerimizi de paylaşıyoruz. İlçe Başkanlarımızın önderliğinde, ilçe teşkilatlarımız ve il Yöneticilerimiz ile birlikte tüm
ilçelerimizde esnaflarımızı tek, tek ziyaret ediyoruz. Ziyaretler
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Yardımcılarımız Sn. Ümit Özlale ve Sn. Erhan Usta’nın toplantılarımıza katılımları ile gündemimize taşıdık. “İstanbul
Soruyor” başlığımız ile soru-cevaplı bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonuna dikkat çeken çalışmalara öncelik verdik. Sahada milletimizin sorunlarını
önceleyerek, sosyal medya çalışmalarımız ile saha çalışmalarımızı destekledik. İktidar tarafından unutturulmaya
çalışılan ekonomi gündemini sıcak tuttuk. Halk, iktidarın
“uzaya gidiyoruz” açıklamalarından sonra, “markete ne
zaman gidebileceğiz?” diye soruyor.
Aylardır kapalı olan esnaf, kafe, restoran işletme sahipleri,
müzisyenler tepki göstermek için bir araya geldi. AKP kongre salonları lebalep dolu iken, kafe ve restoranların kapalı
olması isyan ettirdi. Geçimlerini sağlayamayan, kira desteği
alamayan ve borç batağına saplanan esnaf haklı tepkilerini
dile getirirken İyi Parti olarak yanlarındaydık.
Eminönü Meydanı’nda vatandaşlarımız ile bir araya gelerek, üyelik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ekonomi Politikaları İlçe Başkan Yardımcılarımız ve Komisyon Üyelerimiz ile
birlikte, milletimizin geçim sıkıntılarını dinledik. Halkın fakirleşmesinin önünü açarak yardıma muhtaç hale getiren bu
iktidarın politikalarına karşı, kalkınmayı sağlayacak politikalarımızı anlatıyoruz. Artan gıda fiyatları ile birlikte vatandaş
temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Yalnızca
1 yıl arayla, aynı bütçe ile markete gittiğimizde market sepetlerini ne kadar doldurabildiğimizi yaptığımız çalışmalar
ve görsel videolarla gözler önüne serdik. Mahalle marketleri
ve bakkallarını ziyaret ettiğimizde, halkın kilo ile aldığı gıda
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ürünlerini artık tane ile aldıklarını gözlemliyoruz. Gıda enflasyonunun faturası da market ve bakkallara kesildi. Yandaş market zincirleri mahalle marketlerinin en temel sorunu haline gelmiş durumda. İstanbul Ekonomi Politikaları
çalışmalarımızda, hükümetin görmezden geldiği ekonomik
durumu gözler önüne seriyoruz. Milletimizi bağımsız olmayan kurumların açıkladığı rakamlar ve gerçekler arasında
sıkışmışlıktan çıkarıp, milletimizin sorgulamasının önünü
açacak politikalarımızı geliştiriyoruz.
Merkez Bankasında eriyen milyon dolarların hesabı sorulmasın diye iktidarın gündem değiştirme çalışmalarını, yandaş müteahhitler zenginleşirken halkımızın fakirleştiğini,
kurumların açıkladığı gerçek dışı rakamları, sarayın israfını,
işsiz kalan gençlerimizi, vergi zamlarını, işçinin ve emeklinin
geçinemediğini, eşe dosta verilen ballı ihaleleri görüyor, soruyor ve sorgulatıyoruz.
İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkemizde ve vatandaşımızda ağır tahribata yol açmıştır. Üretimi değil ithalatı
destekleyen, tek adam rejimi artık bitmelidir. Bir yandan salgın ile mücadele den halk, bir yandan da geçinebilmek için
mücadele veriyor. Salgın döneminde vatandaşın refahı için
gerekli desteği veremeyen iktidar yönetimi, vatandaşı canı
pahasına çalışmaya mecbur bırakmıştır. Bizler aziz milletimizin refahı için her platformda, kötü yönetilen ekonomiyi
haykırmaya devam edeceğiz.

TOPLUMSAL
POLİTİKALAR
BAŞKANLIĞI
Gel, şu saray hayatından bir sıyrıl,
milletin arasına karış. Bir bak bakalım,
memlekette neler oluyor.
Bir gör bakalım, vatandaş ne çekiyor.
Meral AKŞENER
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TOPLUMSAL POLİTİKALAR İL KOMİSYON BAŞKANLIĞI
OLARAK
7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası münasebetiyle,
yedi İlimizde eş zamanlı olarak Görme Engelli Okullarımızda ve Derneklerimizde Braille alfabesiyle hazırlanan, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “NUTUK” kitabını dağıtmaya
devam ettik.
Veysel Vardal Görme Engelliler İlk-Orta Okulu Müdürü Sn.
Müjdat Kalkan, Türkan Sabancı Görme Engelliler İlk ve
Orta Okulu Müdürü Sn. Metin Gökçe ve Altı Nokta Körler
Derneği İstanbul Şube Başkanı Ziya Özdem’i İl Başkanımız
Sn. Buğra Kavuncu eşliğinde ziyaret ederek “NUTUK” kitaplarımızı teslim ettik. Duyulan memnuniyet bizi son derece mutlu etti. İhtiyaç ve talepleri değerlendirildi.
Görme engelli derneklerimizden gelen baston talepleri komisyonumuzca değerlendirilip; Talep edilen bastonlar Altı
Nokta Görme Engelli dernek aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı.
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Biz bu insanlarımıza engelli diyoruz.
Ancak biraz yakından bakınca,
kendilerini dinleyince görüyoruz
ki, engelleri yaratan aslında
idareciler. Ülkemizin, şehirlerimizin,
sokaklarımızın, hepimizin ortak
yaşam alanı olduğunu unutuyoruz.
Aslında engel olan bizleriz.
Meral AKŞENER

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Başkanı Sn. M.Nuran
Üzgül ve üyesi Sn. Saldıray Kurç ile birlikte yaptığımız görüşmede bizden talep ettikleri “NUTUK” takdim edilmiştir.
50 yıldan beri hizmet veren dernek 18 ilk ve orta görme engelli okulun araç ve gereçlerini karşılamakta, ihtiyaç sahiplerine burs için gönüllüler bulmakta, istihdam sağlamakta
ve sesli gazeteyi hayata geçiren ilk dernek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Toplumsal Politikalar olarak onlara
verebileceğimiz tüm desteklerden büyük keyif alacağımızı
belirttik.

Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER’in önderliğinde
taçlanan , İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak tertiplediğimiz “Pandemi dönemi kaybettiğimiz 382 sağlık çalışanları adına”, Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu zeytinliği ağaç dikimi
(Her bir zeytin fidanına hayatını kaybeden sağlık şehidinin
adı verildi) gerçekleştirdik.

25

HUKUK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Hukukta reformdan, yeni
anayasadan, insan hakları ile
ilgili adımlardan bahsediyorlar.
Bahsediyorlar ama, icraata
gelince her zamanki gibi
ortalıkta yoklar.
Meral AKŞENER
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KONUT MAĞDURLARI ve MARMARA EYT
FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ SUNUMU
İYİ Parti İl Başkanlığında, İHÖK Esenyurt konut mağdurlarıyla bir araya geldik. Sayıları Türkiye’nin çeşitli yörelerinde
300 bini bulan konut mağdurları, yıllardır çözüm bekliyor.
Türkiye Konutla Dolandırılanlar Hak Sahipleri Platformu
sözcülerinin de bulunduğu toplantıda, Türkiye’de son 10
yılda ortaya çıkan 300 binden fazla konut mağdurunun
konunun meclis gündemine taşınarak hukuk çerçevesinde çözüme ulaştırılması konusunda taleplerini dinleyerek
karşılıklı istişarelerde bulunduk.

İHÖK 1. VE 2. BÖLGE KOMİSYON TOPLANTISI
Hukuk Politikaları Başkanlığı İnsan Hakları ve Özgürlükleri
Komisyonu olarak 1. Bölge Komisyon toplantımızı Kadıköy
İlçemizde 2. Bölge Komisyon toplantımızı Beşiktaş İlçemizde gerçekleştirdik.

Aynı gün yapılan toplantının 2. Kısmında ise Marmara EYT
Federasyonu Genel Sekreteri Arzu Lastikçi Başkanlık ve
bünyesinde bulunan İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyon üyelerimize sunum gerçekleştirdik.

EYT MARMARA FEDERASYONU ZİYARETİ
Marmara EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak
ile görüşülerek EYT’lilerin dertlerini, isteklerini dinledik.

GAZETECİLER CEMİYETİ ZİYARETİ
Hukuk Politikaları Başkanlığı İnsan Hakları ve Özgürlükler
Komisyonu olarak Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Sibel Güneş ile gazetecilerin sorunları ve İYİ Partinin gazetecilere bakışı/yaklaşımı ile ilgili genel bir görüşme yaptık.
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri
EYT mağdurları, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in
Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki esnaf ziyaretleri sırasında İnsan Hakları ve Özgürlükler komisyonu üyemiz olan
EYT Federasyonu Genel Sekreteri Arzu Lastikçi’nin katkılarıyla EYTliler adına çiçeklerini taktim ettiler.

Dava arkadaşlarım; Partili
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye’yi taşıyamıyor. İktidar,
bu ucube sistemi memlekete
musallat ettiğinden beri, insanımız
fakirleşti, ekonomimiz bozuldu,
hukuk, adalet, liyakat ortadan
kalktı. Türkiye, her gün, potansiyelini
gerçekleştirmekten bir adım daha
uzaklaşıyor. O nedenle, düze
çıkmanın yolu, önce bu ucube
sistemden kurtulmaktan geçiyor.
Meral AKŞENER
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İMAK REDÜKTÖR A.Ş.’E ZİYARET ve UZEL MAKİNE
MAĞDURLARINA DESTEK
İYİ Parti İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı ve İnsan Hakları Komisyonu olarak 14 yıldır haklarını arayan 151 gündür
fabrika önünde nöbet tutan Uzal Makine İşçilerini ziyaret
ettik. Genel Başkanımızın söz verdiği gibi konunun meclise
taşınması için elimizden geleni yapacağız.

PINAR DOĞAN DURUŞMASI
6 yıldır şiddet ve tehditte maruz kalan Pınar Doğan’a Hukuk Politikaları Başkanlığımızca destek verdik.

FATMA ŞENGÜL İÇİN ADALET DURUŞMASI
Hukuk Politikaları Başkanlığı olarak, başkan ve başkan yardımcılarımız kadın cinayetine kurban giden Fatma Şengül
için adliyedeydik.
Bahadır ERDEM ile toplantı
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın
Bahadır Erdem’in, 81 İlin Hukuk Politikaları Başkanları ile
çevrimiçi platform üzerinden yaptığı toplantıda parti politikalarımız, hukuk devleti kavramı, kuvvetler ayrılığı ve projelerimizle alakalı görüş ve önerilerimizi paylaştık.
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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ETKİNLİĞİ
Şile İlçe Başkanlığımızın organizasyonuyla, Şile’nin köylerinde EBA sistemine altyapı kaynaklı ulaşımda sıkıntı yaşayan köylerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımıza kırtasiye ve
tablet dağıtımı gerçekleştirdik.

SİYASET AKADEMİSİ VE
EĞİTİM POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
2 buçuk milyon öğrencimiz,
tablete ve internete ulaşamadığı
için uzaktan eğitimden mahrum,
Sayın Erdoğan, İngiltere
küçüldü, biz büyüdük
diye hikaye anlatıyor.
Meral AKŞENER
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1. Geleceğimiz de ve Eğitim de niteliğin, Akademisyenlerin
yandaş. Üniversitelerin bina sanılan yerler olduğunu sananlara öğretecek çok şeyimiz var.

2. İstanbul‘da Eğitim Rüzgarları esmeye devam ediyor. İl
komisyonumuzun yükü ağır. Emekler çok...

5. İYİ Parti İstanbul İli Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 100 yıl yaşayacak olan bir
projeye daha imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
öğretmenlerimizin adlarını taşıyan binlerce ağaç dikerek,
insanlarımıza nefes olacak. İYİ Parti İstanbul Eğitim Politikaları Başkanlığı Projeyi “Sizler İyilik Güneşinin Değerli
Öğretmenleri” notuyla paylaştı.

6. İYİ Parti İstanbul İli Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Vefat eden öğretmenlerimizin adına da dikilen zeytin fidanlarımız sonrasında
KKTC İYİ Parti Temsilciliği ile Lefke TMT Mücahit Evi’ni ziyaret edip anı defterini yazdık.

7. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanımız Şenol Sunat ve 81
İl Başkan Yardımcılarımız ile İYİ Parti EĞİTİM POLİTİKALARI
Basın Mensupları ile paylaşıldı.
3. İYİ Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı Prof
Mehmet Akalın önderliğinde İstanbul’un eğitim planlamasını yaptık.

4. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanımız Şenol Sunat ve
81 İl Başkan Yardımcılarımız ile Aylık olarak Eğitim sistemimizin mevcut problemlerini görüşmeye, durum analizleri
oluşturmaya ve çözüm önerileri üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin
yaşadığı mağduriyetleri gidermek ve gençlerimize Daha
İYİ bir gelecek hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor.
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Buradan, atanmamış olsalar da,
bizim gönlümüzde, “Öğretmen”
olan kardeşlerime sesleniyorum;
Sizleri görüyoruz, dertlerinizi
biliyoruz. Bir meslektaşınız olarak,
sizlere söz veriyorum; Bu iktidar
yapamadı ama, ilk sandıkta
biz geleceğiz, biz yapacağız.
Öğretmenlerimizin çözülemeyecek
derdi yok. Bu ülkenin kaynaklarını,
5 müteahhitte değil, sizlerin
atamasını yaparak, çocuklarımızın
eğitimine aktaracağız. İçiniz rahat
olsun.
Meral AKŞENER

8. Teşkilatlarımızı Saha da daha güçlü, Daha Donanımlı,
Bilgili kılmak adına yapılan Eğitim Çalışmalarımızı Genel
Merkez Teşkilat Başkanımız KORAY AYDIN’a sunduk. İYİ
Parti’nin Her geçen gün büyümesi ve iktidara yürümesi
için gereğini yapmaya hazırız, azimliyiz ve kararlıyız.

9. İstanbul İli Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak Eğitim Politikaları Başkanı, Genel Başkan Yardımcımız Şenol SUNAT’ı
İstanbul da ağırladık. Siyaset ve Eğitim gündemine dair
yorumları ile Eğitimdeki Sorunlar-Çözüm Önerilerimiz ve
Boğaziçi Üniversitesi gelişmeleri hakkında bilgilendirmeye
yönelik soru cevaplı sohbet toplantısı yaptık

10. İYİ Parti İstanbul İLİ Siyaset Akademisi ve Eğitim Politikaları Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyemiz Azer Erdem işbirliği ile düzenlenen İstanbul AFAD Şube Müdürü Tezcan BUÇEN tarafından Parti Üyelerimizin olası afet durumları ile
ilgili hem toplum içerisinde farkındalık oluşturmak hem de
aktif olarak acil müdahale gerektiren hallerde bilfiil çalışmalara katkı sunmak üzere temel afet bilinci eğitimi verildi.

12. İstanbul Siyaset Akademisi ve Eğitim Politikaları Başkanlığı ve Kültür, Sanat, Spor ve Sağlık Başkanlığına bağlı
olarak İYİ Parti GİK Üyesi & Sağlık Politikalarından Sorumlu Toplumsal Politikaları Bşk Yard. Prof Dr Murat KARAMAN
ve Hatice SAĞCAN tarafından “Temel ilk yardım konuları
ve acil durumlarda acil yardım görevlileri gelene kadar
veya sağlık kuruluşuna gidene kadar olay yerinde kendisinin yapabileceklerini anlatmak, bilgilendirmek, öğretmek, Parti üyelerimizi bu konuda da güçlü kılmak.” amacıyla TEMEL İLKYARDIM bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13. İstanbul’un 39 ilçesinde EĞİTİM deki SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ konulu araştırma dosyamız tamamlandı
ve İstanbul da Geleceğe ışık tutacak bir kitap oldu.
39 ilçemizdeki Eğitim Politikları Başkanlarımız Okul Öncesi Eğitim, Temel Eğitim,Özel Öğretim Kurumları, Meslek Okulları, Yaygın Eğitim, Yükseköğretim de AİLE AÇISINDAN, ÖĞRENCİ AÇISINDAN, ÖĞRETMEN AÇISINDAN,
ÇEVRE VE YAYGIN EĞİTİM AÇISINDAN, MÜFREDAT VE
YÖNETMELİKLER AÇISINDAN, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK AÇISINDAN, DERS KİTAPLARI, DERS ARAÇLARI VE YARDIMCI ARAÇ-GEREÇLER AÇISINDAN, YÖNETİM
VE EĞİTİM PLANLAMASI AÇISINDAN, SOSYO-EKONOMİK
PROBLEMLER AÇISINDAN, UZAKTAN EĞİTİM AÇISINDAN
SORUNLARımız ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ yer aldı.

11. Türk siyasetinin en temiz, en şeffaf, en doğru dilini kullanan Genel Başkan Yardımcımız Yavuz AĞIRALİOĞLU’nun
Dünümüz Bugünümüz Yarınımız daki Yeni Bir Türkiye Hayalimizi anlattı.
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ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BAŞKANLIĞI
Aylardır soruyoruz; “Doğu Türkistan’daki
Çin zulmüne, ne zaman ses çıkaracaksın?”
diyoruz. “Hira Dağı kadar Müslümanım.”
diyen, gökyüzüne bakıp ıslık çalıyor.
“Tanrı Dağı kadar Türküm.” diyen de,
masanın altına saklanıyor.
Meral AKŞENER
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Avrupa Birliği perspektifinde mülteci sorunu ele alınmış, Avrupa’daki mültecilerin sorunları ile Türkiye ile AB arasında
gerçekleşen mülteci krizlerinin perde arkası irdelenmiş ve
yakın dönemde hem Türkiye’deki hem de Avrupa ülkelerindeki mültecilerin geleceklerine ışık tutulmaya çalışılmıştır.
ETKİNLİKLER
Ekonomik entegrasyona, barış ve güvenliğe yönelik eşi
görülmemiş tehditler, insan hakları ve çevrenin korunamaması tarihte hiç bu kadar soruna yol açmamıştı. Yirmi
birinci yüzyılda Covid-19 ile adaletsiz gelir dağılımı ve yükselen yeni ekonomik güçlerle daha da karmaşık bir hale
gelecektir.
Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan
küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişki ve iletişim biçimlerinin yeni formunu tanımlamaktadır. Bu ilişki biçimlerinden biri haline gelen, uluslararası
iş birliği ve dayanışmayla çözülebilecek öncelikli konular
arasında gösterilen, yarattığı sonuçlar itibariyle tüm ülkeleri ve toplumları etkileyen mültecilik konusu da kamu diplomasisi politikalarının bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Mültecilik, insanlık tarihi boyunca toplum ve devletlerle birlikte var olan bir olgudur. Tarihin birçok döneminde insanlara karşı çeşitli amaçlarla saldırılar gerçekleşmiş, hayatlarını korumak isteyen kişiler yaşadıkları coğrafyaları terk
ederek başka ülkelere ya da egemen erklere sığınmışlardır.
Yaşadığımız yüzyıl itibariyle mültecilik konusu, halen dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisidir. Özellikle
dünyanın birçok noktasında meydana gelen savaşlar ve
şiddet olayları, milyonlarca insanın hayatlarını korumak
için başka ülkelere göç etmeleriyle sonuçlanmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, mültecilik olgusu ve mültecilik
kavramının perde arkasındaki unsurlar bütün yönleriyle
incelenmiştir. Evrensel anlamdaki mültecilik tanımlamaları ve mültecilerin yaşadıkları sorunlar, Türkiye ile mültecilik
olguları, Türkiye’nin mülteciler ile geçmişten günümüze
kadar geçirdiği aşamaları ve mültecilerin mevcut durumları analiz edilmiştir.

Belçika Başkonsolosluk Ziyareti
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı olarak Belçika Başkonsolosu Serge Dickschen’ı makamında ziyaret
ettik. Genel siyaset, pandemi süreci, uluslararası politika
gündemi hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Nazik
karşılamalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunduk.
Macaristan Başkonsolosluğu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Macaristan
Başkonsolosu Laszlo Keller’ı makamında ziyaret ettik. Kültür ve ticaret politikaları, Türk Keneşi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Vişegrad Grubu, dört Orta Avrupa
ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasındaki ortak hedefleri görüştük. Görüşmemizde
çıkan fikirler doğrultusunda ortaklaşa olarak Türk Dünyası
Dil Farklıları Paneli çalışılmasına karar verdik. Ardından Türk
Çağdaş Sanatı’nın önemli isimlerinden Nevres Akın’ın “Macaristan ve Sonrası” isimli kişisel sergisini inceledik. Nazik
karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik.

Bosna Başkonsolosluk ziyareti
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı olarak;
Bosna Başkonsolosluğu “Bağımsızlık Günü’nü” kutlama
ve kendileri ile tanışma ziyaretinde bulunduk. İki kardeş
ülkenin ekonomik ve sosyal iş birliği hakkında istişarelerde
bulunduk. AB ile ilişkiler ve bölgesel konuları derinlemesine
ele aldık.
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WEBİNAR ÇALIŞMALARI
KKTC Webinar Çalışması
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı olarak KKTC
Webinar çalışması gerçekleştirdik. Konuşmacı davetlimiz
Yrd. Doç. Dr. Emin Onuş’un katılımı ile Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemi, mevcut durumu ve uzun vade stratejisi/
geleceği, bulunan enerji kaynakları ve KKTC geleceği hakkında konularda derinlemesine bilgilendirme sağladık.

Siz bir türlü kabullenemeseniz
de, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, müstakil bir
devlettir. Haddinizi bilin.
Meral AKŞENER

Suriye Türkmenleri Webinar
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı olarak “Suriye Türkmenleri” Webinar çalışması gerçekleştirdik. Konuşmacı davetlimiz Tarık Sülo Cevizci’nin katılımı ile Suriye
Türkmenleri geçmişi ve geleceği, Suriye’deki iktidarlar ve
Suriye Devrimi, Türkmen siyasi yapısı ve son durum hakkında bilgilendirme yaptık.
Hocalı Soykırımından Günümüze Webinarı
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı olarak
“Hocalı Soykırımından Günümüze” Webinar’ı düzenledik.
Konuşmacı davetlimiz Prof. Dr. İsmail Öztek’in katılımı ile
Hocalı Katliamı ile ilgili teşkilat mensuplarımızı bilgilendirdik. Azerbaycan diasporası, Azerbaycan’ın jeopolitik önemi, Karabağ olayı ve Rus-Ermeni ilişkileri üzerine değindik.

DOĞU TÜRKİSTAN
Doğu Türkistan’da sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal haklar
noktasında yaşanan insan hakları ihlalleri; keyfî tutuklamalar, işkence ve idam, Doğu Türkistanlı genç kadınların
Çin’in batı şehirlerine zorla transfer edilerek ağır şartlarda
çalıştırılması, işe alımlarda ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılık şeklinde görüldüğü gibi; “iki dilde eğitim” politikasıyla
Uygur dilinin tasfiye edilmesi, ibadet yasakları ve seyahat
hakkının kısıtlanması şeklinde de tezahür eden tüm bu politikaların sonlanması ve iktidarın yeterince aktif bir tepki
sergilemesi için İYİ Parti çalışmalarına devam etmektedir.
Bu bağlamda çalışmalarımızın devamı olarak Genel
Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Ocak TBMM Grup
Toplantısı’nda kürsüde Doğu Türkistanlı Nursiman
Abdurasid’e yer vermiştir. Daha sonra Genel Başkanımız,
Twitter hesabından Nursiman Abdurraşid’in fotoğrafının da bulunduğu arka plan fotoğrafında, “Doğu Türkistan’daki soydaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız” ifadesinin yer aldığı bir notu paylaşmıştır.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 26 Şubat tarihinde
Zeytinburnu ilçemizde Gara’da Şehit olan Mehmetçiklerimiz ve Doğu Türkistan’da hayatını kaybeden kardeşlerimiz için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katılım göstererek destek verdik.
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Kamp mağduru Doğu Türkistanlı gençlerimizin sesi olmak
için yerel ve yabancı basın aracılığı ile röportajlar gerçekleştirip kamu oyuna duyurulmasını amaçladık. Yapılan
sokak röportajları ile kamuoyu oluşturarak, vatandaşların
burada yaşanan insanlık dışı hadiseleri görmelerine zemin
hazırladık. Ayrıca Eminönü’de bulunan “İYİ’lik Karavanı”
faaliyetimizde Doğu Türkistan bayrakları dağıtarak o coğrafyada zulme uğrayan soydaşlarımız için farkındalık yaratmaya çalıştık. Kardeşlerimizin her zaman yanında olup,
yüzlerinin güldüğü ve refah içinde yaşadığı yarınlar için
çalışmalarımız devam edecektir.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, 24-26 Mart 2021 tarihleri
arasında Türkiye’ye yapmakta olduğu ziyaret Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz tarafından Türkiye’nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen gösterilerde protesto edildi. İYİ
Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanı Uğur Hasançebi, önce Sarıyer’deki Çin Başkonsolosluğu yakınındaki, ardından ise Beyazıt Meydanındaki protesto gösterisi yapan
ve basın açıklamasında bulunan Doğu Türkistanlı grupları
ziyaret ederek kendilerine destek verdi. Bunun yanı sıra
Doğu Türkistan’da gerçekleştirilen zulüm sona erene kadar bu desteğin sürdürüleceğinin altı çizildi.

SEÇİM İŞLERİ VE
ORGANİZASYON
BAŞKANLIĞI
İYİ Parti kurulduğu gün demiştim ki,
“Biz koltukları değil, ayakkabıları
eskiteceğiz.” Aynen onu yapıyoruz.
Meral AKŞENER
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Her ilçemizin Seçim İşleri Başkanlıklarıyla kendi ilçelerinde
ayrı, ayrı toplantılar yaparak o ilçenin seçim günü planlamaları üzerine uzun istişareler yapıyoruz. Her ilçemizi
kendi dengeleri üzerinden kusursuz seçim planlaması için
hazırlıyoruz.

İYİ Parti İstanbul Seçim işleri Başkanlığı olarak İstanbul’u
kazanan Türkiye’yi kazanır gerçekliğinin farkındalığıyla
üzerimizdeki ekstra sorumluluğun bilincindeyiz. Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyor İYİ Parti
İstanbul İl Başkanlığını teknik kısımlarda seçimlere hazırlıyoruz. İl ekibimizle olası seçim stratejileri, sandık hakimiyeti, en hızlı dijital veri girişlerinin planlanması, lojistik, mobil
ekiplerin stratejisi, seçim kanunlarının güncel takibi gibi
tüm konularda periyodik toplantılarımızla istişarelerimize
devam ediyoruz.
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Kadrolarımızın donanımı, yaşadığımız
seçimlerde edindiğimiz tecrübeyle İl
Başkanımız Sn. S. Buğra Kavuncu’nun dediği
gibi,

BİZ GENEL BAŞKANIMIZ
MERAL AKŞENER’İ ANKARA’YA
CUMHURBAŞKANI OLARAK
GÖNDERECEĞİZ!
Görevine yeni atanan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Sn.
Ali Hacıfazlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Seçim ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendisine yeni görevinde başarılar dileklerimi ilettik.

Her geçen gün, her geçen
hafta, milletimiz İYİ Parti
güneşini daha fazla
hissediyor. Bu yüzden, ilçe ilçe,
köy köy, Millet Bizi Çağırıyor!
Meral AKŞENER

Seçim İşleri Başkanlığı olarak ayrıca İstanbul’un üye istatistikleri ve planlamaları ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor, halkımızın her geçen gün partimize olan teveccühünün arttığı bu dönemde daha fazla kişiye ulaşarak
partimizi anlatıp, katılımlarını sağlamak için aksiyonlar
üretiyoruz.

Buna paralel olarak sahada kullandığımız karavanlarımızı
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak tüm ilçelerimizde organize ederek, mahalle, mahalle saha aksiyonları düzenleyip Partimizi anlatıyoruz. 39 ilçemizin özveriyle çalıştığı
bu aksiyonlarda tüm il/ilçe teşkilatlarımıza ayrı, ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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KALKINMA
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
“Türkiye her alanda, stratejisinin
merkezine kalkınmayı koymalıdır.”
diyoruz. Çünkü kalkınma demek, üretim
demektir, istihdam demektir. Çünkü
kalkınma demek, insanımızın zengin,
hanelerimizin mutlu, gençlerimizin
umutlu olması demektir.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti Istanbul İl Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak, 3 ayda bir yayınlanan
ve İl Başkanlığımıza bağlı Başkanlıkların faaliyetlerini anlattığımız bu
bültende sizlerle kalkınma da öncelikli sektörlerin tanımı ve Parti politikalarını
anlatmak isteriz. Buna ilave olarak İstanbul Kalkınma Politikaları Başkanlığı
olarak Komisyonumuzdaki arkadaşlarımızın da katılımıyla İstanbul genelinde
yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili bilgiler de vermiş olacağız.
Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak ziyaretlerimizde ve
aktivitelerimizde Türkiye’mizin ekonomik görünümünü
kalkınma perspektifinden ve ilgili sektörler özelinde anlatmaya çalışıyoruz. Bugün ülke ekonomisinin geldiği durumu önceki kriz dönemlerinden ayıran önemli farklılıklar var.
İşsizlik, fakirleşme, gıda güvenliği, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi her biri kalkınma ekseninde değerlendirilmesi gereken yapısal problemlerin her gün daha fazla hissedildiği
bir dönemden geçiyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde
ve esnaf ziyaretlerinde gelinen bu durum anlatımlarda
önemli yer teşkil ediyor.
İş bulmaktan ümidini kaybetmiş vatandaşlarımızın işgücünden çıktığı, genç işsizliğin kronikleştiği, gıda fiyatlarındaki artışın önlenemediği bu süreç pandemiden önce
başladı ve bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin
bugün içinden geçtiği durumu ekonomik krizden daha ziyade bir kalkınma krizi olarak açıklamak daha doğrudur.
Kalkınma da öncelikli sektörlerin başında tarım gelmektedir. Yaptığımız ziyaretlerde ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tarım sektörünün önemi bizim için öncelikli bir konu
teşkil etmektedir. Sizlerle sadece öncelikli çözüm önerilerimizi içeren başlıklar paylaşmak istedik.

En acil ve en hızlı şekilde “Ulusal Tarım Master Planı” hazırlanacaktır. Plan ile neyin nerede, ne kadar, ne şekilde, ne
miktarda ve nasıl üretileceği; nasıl sanayi ve katma değere dönüştürüleceği planlanacaktır.
“Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu” oluşturulacak bir taraftan piyasaların dengelenmesi, düzenlenmesi, denetlenmesi sağlanacak, diğer taraftan ise yeni bir
tarımsal destekleme modeline geçilmiş olacaktır. Girdiler
üzerindeki vergi ve kamusal yükleri kaldıracağız. Finansman temini dahil girdilere çiftçilerin erişimini kolaylaştırıp;
kendi kooperatif, birlik, şirket ve kamusal pazarlama ve finansman mekanizmaları üzerinden teminini sağlayacağız.
Çiftçiden sonraki aşamada, çiftçilerin kendi pazarlama
ağlarını oluşturmaları için pozitif ayrımcılık yapacağız.
Zayiatları giderecek ön toplama, depolama (soğuk depo,
antrepo vb.), işleme ünitelerini ürüne en yakın yerde ve
çiftçiye en yakın yerde kamu, yarı kamu ya da çiftçilerin
kendi şirketleri üzerinden kuracağız. Tedarikçilerin ve zincir marketlerin “tekelci, tek yönlü çıkara dayalı” yapılarına müdahale edip “Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme
Kurulu” üzerinden sistemi normalleştireceğiz.

Verdiğimiz Bu Özet Bilgiler Işığında,
İYİ Parti İstanbul Teskilatı olarak çıkardığımız bu bültende
Politika Başkalıkları olarak sorunları yerinde tespit ederek
çözüm önerileriyle birlikte kamuoyuna yönelik ve sektörlerin paydaşlarıyla birlikte neler planlayıp paylaştığımızın
göstergesi olan bilgiler ve görselleri kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Bu bülten, İYİ Parti kadrolarının küresel ve Türkiye özelin-

de sorunları bilip görev verilmesi halinde de çözüm önerilerinin hazır olduğunun belgesi niteliğindedir.
Kendisini Milliyetçi, Demokrat ve Kalkınmacı bir hareket
olarak tanımlayan İYİ Parti’ye de yakışan Türkiye’nin sorunlarına Kalkınma ekseninde çözüm önerileri üretmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Türkiye Turizm sektör raporu hazırlanması adına, sektörün
paydaşları ile toplantılar düzenledik. Bu toplantılar pandemi şartlarının getirdiği zorluklar
bağlamında çevrimiçi platform
üzerinden ve kısıtlı katılımlarla
yüz yüze toplantılar neticesinde gerçekleşti. Yaptığımız toplantılarda sektörün sorunlarını
içeren notlarımızı aldık ve görüşlerimizi bildirdik.
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İBB iştirakleri ve Daire başkanlıkları ile yeni projeler yürütülmesi ve ortak çalışma grupları oluşturulması amacıyla
ziyaretler gerçekleştirdik.
İlçe Başkanlıkları ve Başkan yardımcıları ile Kalkınma Politikaları özelinde faaliyetlerimizi ve yeni yapılacak projeleri
içeren toplantılar yaptık .

Dava arkadaşlarım; İYİ Parti olarak
iktidara geldiğimizde ilk iş; Türkiye’nin
dış ticaret politikasının ve sanayi
politikasının, birbirini destekleyecek
şekilde tasarlanıp, uygulanacağı bir
kurumsal çerçeveyi oluşturacağız.
Çünkü bizim hedefimiz, şirketlerimizin
rekabetçiliğini arttıracak politikaları
uygulayarak, onları, zengin
ülkelerin pazarlarında, gelişmiş
ülkelerle rekabet edecek bir yapıya
kavuşturmaktır.
Meral AKŞENER

Kırsal Bölgelerde bulunan Köyleri ziyaret ettik ve sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk

İl genelinde bulunan üyelik karavanlarımızda ilçe başkanlıklarına destek olmak adına yanlarında olduk ve üyelik faaliyetlerini gerçekleştirdik.
Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak çıkardığımız aylık
bültenlerin yeni sayılarının dağıtımını yaptık ve vatandaşın
büyük ilgisini gösteren geri dönüşler aldık.

İlçe Başkanlıklarının düzenlediği üyelik aktivitelerini içeren
stand çalışmalarında bulunduk ve destek verdik

İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarını içeren ziyaretler
gerçekleştirdik. Sektörler özelinde sorunları tespit ederek
karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.
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Esnaf ziyaretlerinde bulunduk

YEREL
YÖNETİMLER
BAŞKANLIĞI
Başarılı operasyonların haberini
kendi verip felaketlerin açıklamasını
bakanlara, valilere havale etmek,
devletin değil algının yönetimidir.
Meral AKŞENER
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Yerel Yönetimler başkanlığı olarak,
ülkemizdeki ekonomik göstergelere
göre, bir erken seçim olma
ihtimaliden dolayı, yarın seçim
olacakmış gibi hazır olmamız
gerekliliğinin farkında olarak
hareket ediyoruz. Bu konudan
hareketle İlçe Başkanlıklarımızı
ziyaret ederek istişarelerde
bulunuyoruz.

İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak İlçe
Başkanlıklarımızla, mahalli sorunlara hakim, liyakatli adayların belirlenmesine yardımcı olmak adına sürekli, düzenli
ve geniş katılımlı istişarelerde bulunuyoruz.
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Türkiye kaynakları
olan bir ülkedir.
Türkiye zengin, güçlü
ve mutlu olmak
için, ihtiyacı olan
her şeye sahip olan
bir ülkedir. Yeter ki,
milletin hazinesi, eşe
dosta yandaşa değil,
milletimize aksın.
Yeter ki, “önce millet,
önce memleket”
diyen bir zihniyet başa
gelsin.
Meral AKŞENER

Sancaktepe İlçemizde üye katılım töreninde bulunduk.
Meclis Üyelerimizde toplantılar düzenleyerek,
İlçe Meclisleri ve İl Meclisinde oluşturacağımız
politikalar ve tutunacağımız tavırlarla ilgili rutin toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İBB ve
iştiraklerle ilgili konularda da görüş alışverişinde bulunuyoruz.
Güngören Tozkoparan kentsel dönüşüm
mağduru halkımızın yanında olduk.
Divanhane Eski Karakolu’nun yıkımına “dur”
demek için Divanhane karakolu önünde açıklama yaptık.
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KÜLTÜR, SANAT,
SAĞLIK VE SPOR
BAŞKANLIĞI
Türkiye’nin, 165 bin doktoru, 200 bin hemşiresi
var. 30 bine yakın eczanesi var.
Bu ülkenin, günde iki milyon insanı aşılayacak
kapasitesi var. Yetişkin nüfusumuzu, bir ay içinde
aşılayacak kabiliyetimiz var. Hadi daha neyi
bekliyorsun? Sen, oturduğun o koltukta ne işe
yarıyorsun Sayın Erdoğan?
Meral AKŞENER
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İstanbul İl Kültür Sanat Sağlık Spor Başkanlığının , Spor komisyon başkanlığı İle birlikte Çatalca ilçemizi ziyaret ederek Pandemi koşullarına rağmen yapılabilecek çalışmaları
değerlendirerek, önümüzdeki süreç için hazırlık planları
yaptık.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak İBB İstanbul Spor Etkinlikleri Ve İşletmeciliği A.Ş Genel Md.Renay Onur‘u ziyaret ettik.

İYİ Parti İstanbul Kültür-Sanat, Spor ve Sağlık Başkanlığı
olarak, İYİ Parti Spor Komisyonu ve Fed. K. olarak İYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Sn. S. Buğra Kavuncu ile çalışmalarımız
hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Her zaman sporun,
sporcunun ve spora yönelik tüm çalışmaların destekçisiyiz.

45

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’i ziyaret ettik. Ziyaretimize İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu ve diğer divan üyelerimiz katıldı.

İYİ Parti İstanbul Kültür-Sanat, Spor ve Sağlık Başkanlığı
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Eminönü Meydanında, Fatih İlçe Başkanlığı ile birlikte Dünya
Kadınlar Gününü Kutladık.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Sn. Bilge Şenle çok verimli bir kültür sanat söyleşisi gerçekleştirdik. Türkiye’nin kültür sanat
politikalarını masaya yatırdık. Programımız hafta da bir
gün İYİ Parti İstanbul İl sosyal medya hesapları üzerinden
yayımlanmaya devem ediyor.

Sayın Erdoğan; Bir sektör, 11 ay
boyunca çözümsüz bırakılır mı?
Böyle vicdansızlık olur mu? Bir de
utanmadan, “Müzik Susmasın”
diye kampanya yaptınız. Bir yıldır
aç yatan sanatçılarımıza, sadaka
gibi, bir aylık doğalgaz parası reva
gördünüz. Sonra ne oldu? Onun
da ilk taksitini ödediniz, ikinci
taksitten hala ses yok...
Meral AKŞENER

İyi Parti İstanbul Kültür-Sanat, Spor ve Sağlık Başkanlığı
olarak Gazeteciler Cemiyetini ziyarette bulunduk. Cemiyet Başkanı Sn. Turgay Olcayto ve Genel Sekreteri Sn. Sibel
Güneş‘i ziyaret ettik. Özellikle Sibel hanımın sağlık alanındaki birikimleri bizim için çok değerliydi. Kendisini “İYİ Tanıyoruz” adlı canlı yayın söyleşimize konuk olarak ağırlama
sözü aldık.

İKSV Genel Müdürü Sn. Görgün Taner’i ve direktör Özlem
Ece’yi merkezlerinde ziyaret ettik. Kültür adına çok verimli
bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin kültür politikalarındaki eksikliklerini konuştuk. Birlikte nasıl bir sinerji oluşturabileceğimize dair fikir alış verişinde bulunduk. Kültürün
tabana yayılacağı daha çağdaş bir Türkiye için neler yapılabileceği ile ilgili görüşlerimizi paylaştık.

“İYİ Tanıyoruz” canlı yayın söyleşimiz ile İstanbul İl sosyal
medya hesaplarından Kültür Sanat Sağlık ve Spor alanında işinin uzmanı, tanınmış, halkın sevgisini kazanmış, yüzleri konuk etmeye devam ediyoruz.
Büyükçekmece ilçemizde yaşayan sanatçılarımız ile bir
araya gelerek Kültür Sanat toplantısı yaptık. Sanatçılarımızın da Partimize üye olduğu toplantıda verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
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İYİ Parti 2020 Verilerine Göre Üye Sayısını
En Yüksek Oranla Artıran Partidir.

Geleceğin Türkiye’sinde Sende Yerini Al!
Birlikte Başaralım
Kodu Okut, ÜYE OL

TC Yargıtay Başkanlığı 2020 Verilerine Göre Belirlenmiştir.
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“Onlar istese de, istemese de;
Türkiye değişecek.
Türkiye gelişecek.
Türkiye güzelleşecek.
Türkiye zenginleşecek.
Türkiye İYİleşecek!
Buna engel olmaya güçleri yetmeyecek.
Çünkü göklerden gelen bir karar var, ve bu kararı iktidar ve ortaklarına,
sandıkta bizzat milletimiz tebliğ edecek.

Bundan emin olun...”

Geleceğin
Türkiye’sinde
Sende Yerini Al
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