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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.

2

Şahsi mefaatlerin
devrini kapatıp; Türk
milletinin menfaatlerinin
korunacağı bir devri
açmaya geliyoruz.
Meral AKŞENER

Meral AKŞENER
İYİ Parti Genel Başkanı

Değerli dava arkadaşlarım;
Öncelikle İYİSTBÜLTEN gibi kıymetli çalışma için her birinizi
ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Ülkemizin şartlarına ve sorunlarının çözümlerine dair görüşlerimizi milletimizle paylaşma imkanı bulacağımız her
mecra, bizim için önemli.
Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları;
Sizler, “Bitti” denilen yerde “Yeniden başlayanlar”sınız.
Umudu tükenmişlere, “Hayır, biz varız!” diyenlersiniz.

Bütün teşkilatlarımız sınırlı imkanlarla, sınırsız ihtiyaçları
karşılamaya çalışıyor.
Başaracağımıza olan inancımız, her engeli aşılır hale getiriyor.
İstanbul İl Teşkilatımız da, bu gayretin önemli adreslerinden.
2019’da yapılan yerel seçimlerdeki gayreti ve başarıdaki
katkısıyla, İstanbul İl Başkanlığımız, Türk siyasetindeki bir
dönüm noktasının mimarlarındandır.

Siyaset tarihinde dönüm noktaları vardır.
Prangalanmış zihinlerin, kesilmiş ümitlerin, dağlar gibi korkuların, karabasan haline geldiği zamanlarda, suyun akışını, yepyeni bir sayfa açabilenler değiştirir.

Yapılamaz denilen yapabilen,
Değişmez denileni değiştirebilen bu başarının kıymeti,
önümüzdeki günlerde çok daha iyi anlaşılacak.
İl Başkanımız sayın Buğra Kavuncu’nun liderliğinde, biliyorum ki bundan sonra da, dinlenmedik dert, çalınmadık
kapı, sıkılmadık el bırakmayacaksınız.

Milletimiz emretti, sizler cesaret gösterdiniz ve İYİ Parti,
işte böyle bir zamanda ve böyle bir görevle sahneye çıktı.
Allah’a şükürler olsun ki, bu kadar kısa süre içinde, milletimizin teveccühü ve üstün gayretlerinizle, Türk siyasetinin
“Su terazisi” oldunuz.

2021 yılı siyasette yeni ve ilginç gelişmelere sahne olabilir.
Buna hazırlıklı ve daha da güçlü olmak zorundayız.
Bu noktada sizlere olan güvenim tamdır.

Neden su terazisi?
Çünkü, ayarıyla oynanamayacak tek terazi, su terazisidir.
İYİ Parti, bütün değerlerin aşındığı bir dönemde, tarihimizin ve milletimizin kıymetlerini muhafaza için yola çıkan,
Milliyetçi, Demokrat ve Kalkınmacı bir siyasi harekettir.
Emri milletimiz verdi, biz de yola çıktık.
Bu yol meşakkatli bir yoldur, doğru.
Ve bunu göze almak da cesurların işidir.
O yüzden her zaman söylediğim gibi;
Medeniyet yolunun taşlarını, yalnızca cesurlar döşer.

Biliniz ki;
Milletimizin gözü üzerimizde.
Gayretimizi görüyor ve takdir ediyor.
Ve işte bu yüzden;
“Millet Bizi Çağırıyor “
Makus talihi bir kez daha değiştireceğimiz güne dair, millet yolunda görevimizi yerine getirmiş olmaktan başka bir
mutluluğumuz ya da beklentimiz yoktur.
Bu yolda, ayağınız taşa değmesin.
İYİSTBÜLTEN’e başarılar diliyor, sevgi ve saygıları sunuyorum.
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Satuk Buğra KAVUNCU
İyi Parti İstanbul İl Başkanı

Kıymetli İstanbullular,
Büyük bir demokrasi mücadelesiyle kurulan İYİ Partimizin iktidar yolundaki faaliyetleri ve Türk milleti adına verdiği hak arama yarışı devam ediyor. Türkiye’yi adım adım dolaşan Genel
Başkanımız Sayın Meral Akşener; esnafın, işçinin, öğrencinin,
emeklinin sesi olmaya, milletin kürsüsünü kurup vatandaşın
dertlerini dile getirmeye devam ediyor.
Bizler, Genel Başkanımızın önderliğindeki mücadelenin neferleri olarak, Milletimizin her bir ferdinin sesi olmaya gayret
gösteriyoruz.
Elinizdeki bülten, 26 Temmuz 2020’de gerçekleştirdiğimiz
ve bizim “toy” olarak kabul ettiğimiz İl Kongremizin ardından
oluşan Yönetim Kurulunun ve İl Başkanlık Divanımızın faaliyetlerini içeriyor.
30 Ağustos 2020 tarihinde oluşturduğumuz İl Başkanlık Divanımız, Eylül ayının başından itibaren faaliyetlerine başladı
ve İstanbul’daki 39 ilçemizin yönetimleriyle koordineli çalışmalarını yürütüyor.
Bu süreçte faaliyetlerimizi en çok zorlayan husus, kuşkusuz
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler oldu. Buna rağmen,
salgına karşı alınan tedbirlere uyarak faaliyetlerimizi sürdürmeye özen gösterdik. Bu vesileyle, pandemi sürecinde
hayatını kaybeden tüm teşkilat mensuplarımıza ve yakınlarımıza Allah’dan rahmet diliyorum. Şu anda hastalıkla
mücadele etmekte olanlarımıza da acil şifalar dilerim.
Bu süreçte; ekonomi, kalkınma ve pandemiden etkilenen
sektörler önceliğimizdi. Pandeminin yarattığı etkilerden sektörel açıdan etkilenen herkesin sesi olmaya gayret gösterdik.
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi geliştirirken,
toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya da gayret gösterdik.
Dış politika açısından Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgaline karşı kamuoyu yaratmak amacıyla faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Nitekim Dağlık Karabağ’da yıllarca süren zulüm ve
işgalin sonlanması, hepimizi mutlu etti. Ayrıca farklı ülkelerin
diplomatik temsilcileriyle de bir araya geldik.
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Toplumsal açıdan engelliler, gaziler ve diğer dezavantajlı bireyler başta olmak üzere sosyal hayatta yaşadıkları sorunları
aktaracak bir yer arayan topluluklarla buluştuk. Hâlâ hayvanları korumaya yönelik bir yasanın çıkmadığı ülkemizde, sokak
hayvanları için gayret gösterdik.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak en önemli önceliğimiz
ise üyelik oldu. İstanbul’da bulunan 6 üyelik karavanımız faaliyetlerini sürdürürken, vatandaşımızın Partimize yönelik yoğun ilgisi de bizleri doğru yolda olduğumuz hususunda ikna
ediyor. Siyaset Akademisi ise Partililerimize yönelik gerçekleştirdiği eğitim programıyla, kurumsallaşma sürecinde İYİ
Parti kimliğinin benimsenmesinde çok önemli bir rol oynadı.
Değerli İstanbullular,
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak, her türlü olumsuz gelişmeye karşı Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Belirli aralıklarla faaliyetlerimizi aktaracağımız İYİST Bülten’le,
demokrasinin en önemli gerekliliği olan açıklığı ve şeffaflığı,
hem teşkilatlarımız nezdinde hem de kamuoyunda da
sağlayabileceğimize inanıyoruz.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, cesur ve yeni atılımlarıyla
İstanbul’un sorunlarını, İstanbullunun dertlerini tespit ederek,
“sorumlu muhalefet” anlayışıyla bunları her platformda dile
getirmeye gayret gösterecek.
Ülkeyi yönetemeyen bir iktidar yapısına karşı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i
İstanbul’dan Ankara’ya gönderecek teşkilat olma mutluluğuna erişecek.
Yenilikçilik ve cesaret, Türkiye’nin kalkınmasında anahtar olacaktır.
Bizler gereken yenilikçiliğe de cesarete de sahibiz.
Geleceğin Türkiye’si için, millet bizi çağırıyor!

Bizden biri İstanbul teşkilatına ailesi kadar yakın, dürüst, ilkeli, kararlı
İl Başkanımız Sayın S.Buğra Kavuncu’yu daha yakından tanıyalım...

İYİ PARTİLİLİK kavramını nasıl değerlendirirsiniz? Biz nasıl
bir partiyiz sizin gözünüzden?
İYİ Parti, büyük bir demokrasi mücadelesiyle kuruldu. Bundan
dolayı demokrasinin her türlü gereksinimini fazlasıyla yerine
getiren bir parti. Ayrıca kendisini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olarak tanımlıyor. Bizim milliyetçilik tanımımız kapsayıcı bir tanım. Biz, bu ülkede yaşayan, geçmişi ortak olan
ve gelecekte aynı kaderi paylaşacak ve geleceği birlikte inşa
etme arzusunda olan, dini, mezhebi, soyu ne olursa olsun,
Türkiye cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı herkesi bu
milletin mensubusayıyoruz ve onların huzur ve mutluluğu için
çalışmayı milliyetçilik anlayışımızın mecburiyeti addediyoruz.
Bence bunlar çok önemli ve yenilikçi vurgular. Siyasette ilkeler
ve kimlik, her zaman hazırlanan tüzükle ve programla olan bir
şey değil. Mevcut şartların da etkili olduğu bir süreçte şekilleniyor her şey. Fakat yenilikçilik ve cesaret, İYİ Parti’de göze
çarpan en önemli noktalar. Bundan sonrası için, popülizm
dalgasına karşı gerçekten demokrasiyi tesis etmek için var
gücüyle çalışacak ve biraz daha merkezde konumlanacak
bir İYİ Parti var olacaktır. İktidarı hedefliyorsak; belirli dayanaklar ışığında toplumun her kesimine seslenmeliyiz. Parlamenter demokrasiyi tesis edecek, kentli, eğitimli, vatansever
ve seküler bir kitle zaten İYİ Parti’ye güveniyor. İYİ Parti de
taban itibariyle buraya yaslanmış durumda. Fakat kendisini
sınırlayamaz; merkezde kalıcı olabilmek adına çerçeve daha
da genişleyecektir ki bu da parti içindeki demokrasiyi ve fikir
çeşitliliğini güçlendirir. Parti içinde de zaten demokrasiyi içselleştirmiş bir yapı söz konusu ve bu Türk siyaseti açısından
çok önemli. Türk siyasi yaşamında diğer siyasi partilere de
örnek olacak kongreler geçirdi İYİ Parti.
2020’yi salgın süreci ile geçirdik ve halende etkisi devam
etmekte. 2021’i karşılıyoruz ve şöyle bir düşündüğünüzde
salgının siyasi çalışmalarınıza ne gibi etkileri oldu?
Salgından toplumun bütün kesimleri maalesef çok olumsuz
etkilendi. Toplumun yaşadığı bu sorunlar karşısında siyasi
çalışmaların olumsuz etkilenmesi elbette çok arka planda
kalmalı fakat siyaset de temas işi. Maalesef pandemi de en
başta teması engelliyor. Bu açıdan siyasetin en temel gerek-

liliği şu anda gerçekleşmiyor. Ayrıca salgına yakalanmamak
için çok dikkat ediyoruz. İl ve ilçelerdeki faaliyetlerimizi salgın
durana ve yavaşlayana kadar mümkün olduğunca azaltma
kararı aldık. Ayrıca her fırsatta, her türlü önleme uyulması
gerektiğini teşkilatlarımıza tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bu dönemde toplantılarımızı da sanal platforma taşıdık. Ziyaretlerimizi de mümkün olduğunca azalttık. Yalnızca salgından
çok etkilenen toplumun farklı kesimleriyle çeşitli şekillerde bir
araya gelerek vatandaşımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Siyasi
çalışmalarımızı dijital platformlara kaydırdık. Bence pandemi
tüm dünya’da dijital platformların kullanımını en az beş yıl ileriye taşıdı.Pandemi sonrasında da, dijital toplantı platformlarının daha sık kullanılacağını şimdiden öngörebiliyoruz.
Sizce bu salgının ilerleyen dönemlerde siyasal, teknolojik,
ekonomik ve benzeri kavramlara nasıl etkisi olur? Yeni bir
dünya düzeni oluşur mu?
Yeni dünya düzeni ya da dönüm noktaları gibi olaylar kolay gerçekleşebilecek hadiseler değil. Elbette çok büyük ve
önemli etkileri olacaktır fakat dünyayı kökten değiştirecek bir
sürecin olup olmadığını gelecekte göreceğiz. Şayet aşının
bulunması veya hastalığın normalleşmesi gibi bir durum söz
konusu olabilir. Ancak teknoloji noktasında, özellikle uzaktan
eğitim ve görüntülü-sanal toplantılar ya da sanal alışveriş
uygulamalarının yaygınlaşması ticaretin ve teknolojinin farklı
bir yöne evrildiğini kanıtlıyor. Buna karşılık, siyasi olarak salgınla mücadelede otoriter tedbirler alan devlet modellerinin
yaygınlaşma ihtimali kaygı uyandırıcı. Avrupa’da yaşanan
olaylara bakıldığında güvenlikçi-otoriter politikalar ile demokrasi arasında bir gerilim ortaya çıktı ve insanlar tedbirlere karşı tepki göstermeye başladı. Bu açıdan devlet-toplum
ilişkisinde değişimler görülebilir. Ayrıca biyopolitikanın önemi
ve hatta biyolojik saldırıların dünyanın geleceğini nasıl bir
anda distopik bir düzene çevireceği de ortaya çıktı. Fakat
otoriter tedbirler, içe kapanma ihtimalini gündeme getirse de
aşı ve diğer iş birlikleri aslında uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Brezilya, Hindistan ve ABD
gibi popülist liderlerin hakimiyetindeki ülkeler başarısız oldu.
Bu başarısızlığı örtmek için de salgın yokmuş ya da Covid-19
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önemsiz bir hastalıkmış gibi davrandılar. Netice, Trump’ın
seçimi kaybetmesi oldu. Öte yanda Almanya, Fransa ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin aldığı önlemler ve toplumun her
bir ferdi için popülist değil; refah devleti anlayışına dayalı bir
şekilde izledikleri politikaların başarısı var. Her şeye rağmen
nitelikli ve güçlü bir demokrasi, gelişimi sağlıyor. Önümüzdeki
dönemde insanlar, totaliter rejimler tarafından, “sağlığın” ya
da “özgürlüğün”ikilemi arasına sıkıştırılabilirler.
Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener cesur ve vurucu açıklamalarıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz ?
Genel Başkanımız yalnızca gündeme değil; siyasete de yön
veriyor. Çarşı pazar, esnaf esnaf gezerek sorunları ortaya
koyuyor. Adeta seçkinci bir anlayışla yönetilen bir ülkede,
dikkate alınmayan ya da üzerlerine çay fırlatılıp, “abartılı buluyorum” denilen vatandaşlarımızın sesi oluyor. İYİ Parti’nin
gündeme getirdiği bir durum, aradan kısa bir süre geçince
ya başkaları tarafından dile getiriliyor ya da hallediliyor. Bu,
aslında bize yönelik teveccühü de ortaya koyuyor. Her şeye
itiraz edip, bozguncu bir yapıdan ziyade yapıcı bir şekilde, sorunları çözmeye odaklı bir siyasi anlayışı benimsiyoruz. Bunu
yaparken, iç politikadaki iktidar iddiamızı da elbette sürdürüyoruz. Fakat Türkiye, kutuplaştırıcı ve tehlikeli söylemlere
dayalı siyasetten yoruldu. İktidara gelirken yeni ve cesur söylemlerle temiz siyaset anlayışını birleştirmeliyiz. Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen aslında budur. Genel Başkanımız sert değil, olması gerektiği gibi konuşuyor ve bu da
Milletimizin ilgisini ve takdirini sağlıyor.
İç siyasete dair yeni partiler Gelecek ve Deva yı nerede konumlandırırsınız ?
Yeni partilerin kurulmasını elbette dikkatle takip ediyoruz.
Fakat ben bu partilerin söylemlerine baktığımda, henüz kendilerini nerede konumlandıracaklarını tam olarak kestiremediklerini düşünüyorum. Öte yandan bu partilerin kadroları, 18
yıllık iktidarın çok önemli bir kısmında aktif bir şekilde, en üst
düzeyde görev alan insanlardan oluşuyor. Doğal olarak insanların bu partilere şüpheyle yaklaşması ve tedirginlik duyması da gayet normal. Zaman içerisinde kendilerini konumlandıracaklardır ve ona göre bir yorum yapabiliriz. Ama yine
de her yeni parti siyasete renk katar ve kaliteyi arttırır.
İYİ Partimiz İstanbul İl başkanlığına büyük bir güven oyu
alarak geldiniz salgın süreci de olsa sizi alanlarda esnaf
ziyaretlerinde görüyoruz. Yeni teşkilatınıza ilişkin neler
söylemek istersiniz?
26 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz kongremizin ardından
yönetimimiz oluştu ve 30 Ağustos’ta da görev dağılımını
gerçekleştirdik. Yeni dönem yönetimimiz tecrübeyle gençliği
birleştiren, dinamik ve hızlı karar alıp uygulayabilen bir yapıya
sahip. Salgın süreci maalesef faaliyetlerimizi sekteye uğratsa
da yönetimimiz faaliyetlerini sürdürmeye gayret etti. Esnaf
ziyaretleri başta olmak üzere mümkün olduğunca sahada
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olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bülten de aslında faaliyetlerimizi zor şartlar altında olsa da sürdürdüğümüzü gösteriyor.
Bundan sonra da milletimizin sesi olmayı ve kendi içimizde
cesur ve yeni işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Yeni yönetimimizde partimizin kurucuları arasında olan çok sayıda arkadaşımız olduğu gibi yeni katılan arkadaşlar da var. Fakat çarpıcı
bir rakam paylaşayım, İl yönetim kurulu üyelerimizin yaklaşık
%70’i, siyasete ilk defa iyi partiyle katılmışlar. Ben bunu çok
önemsiyorum. Yani mesleği siyaset olanların değil, mesleği
olup, taşın altına eline koyarak siyaset vasıtasıyla ülkeye hizmet etmek isteyen samimi insanların partisidir İYİ Parti!
Ufukta erken seçim var mı? Genel Başkanımızın Haziran
2021 olarak dillendirdiği bir öngörüsü var ne dersiniz.
Bizler, yani, teşkilatlar her an seçim olacakmış gibi hazır olmalıyız. Ekonomi çok kötü durumda, belirsizlik söz konusu.
Böyle bir ortamda hükümet çıkış arayacaktır ve seçim de
krizden çıkış olasılıklarından biri hatta en doğrusu. Çareleri
her gün tüketen hükümetin seçime gitme ihtimali her geçen
gün daha da artmaktadır.
Aşı meselesi; salgın sürecindeki halkın güvensizliği aşı konusuyla sanki daha da tırmanacak gibi. Bununla ilgili de görüşlerinizi duymak isteriz.
Aşı konusunda insanların endişeleri anlaşılır. Çünkü insanlar
hastalıktan, yani bir bilinmeyenden nasıl korkuyorsa aşıdan
da korkuyor çünkü ne olacağını bilmiyor. Fakat ben, grip veya
zatürre aşısı gibi teşhisi ve tedavisi ortaya konmuş buluşlara
karşı çıkılmasını anlayamıyorum. Aşı karşıtlığı dünyanın diğer
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de artışa geçti. Bilimsellikten uzak bir yaklaşım ve hem aile hem de toplum sağlığını
ciddi ölçüde tehdit ediyor. Buna karşı bakanlığın ve ilgili kurumların çalışma yapması gerekiyor. Fakat Covid-19 aşısında
durum biraz daha farklı. Çünkü hastalık yeni, tedavi yöntemi
olan aşı çok yeni ve kullanışlılığı konusunda kimse garanti veremiyor. Aşılar için verilen “acil kullanım onayı” da şüpheli
bir durum yaratıyor. Güvensizlik anlaşılabilir fakat bilimsellikten uzak, “çip takılması, aşı sayesinde hareketlerin kontrol edilmesi” gibi yorumlar, manipülasyona sebep oluyor ve
pozitif bilimlere duyulan güveni de sarsıyor. Bu durum, kasti
bir şekilde bilim düşmanlığını doğuruyor. Uzmanların, bilim
insanlarının tavsiyelerine uymak ve vatandaşlarımızı bu doğrultuda yönlendirmek biz siyasetçilerin en önemli fonksiyonu
şu dönemde.
Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Türkiye
de basın özgürlüğü var mıdır ?
Türkiye’de basın özgürlüğü açık bir şekilde yoktur. Çünkü
Türkiye’de medyanın çok büyük bir kısmının kontrolü doğrudan iktidara yakın kişi ve grupların ellerinde. Bundan dolayı
hem gazeteciler ve basın emekçileri hem de insanlar alternatif iletişim kanallarına ve yeni medya araçlarına yönelmiş
durumdalar. Sosyal medya, internet haberciliği, YouTube ve
Podcast kanalları bu ilginin yöneldiği yeni alanlar. Öte yan-

dan baskı altında tutulan bir basından söz ediyoruz. Baskının
en önemli niteliği de insanların özgürlüğünden alıkoyacak
yaptırımlara kadar uzanabilmesi. Baskının olduğu yerde özgür düşünce yoktur. Bundan dolayı da Türkiye’de basın özgürlüğü bulunmuyor.
Kadına şiddet ve bitmeyen cinayetler en nihayetinde İstanbul Sözleşmesi için neler söylersiniz ?
Kadına şiddet, maalesef Türkiye’de bir türlü çözülemeyen
ve kalıtsallaşmış bir hale gelmiş durumda. Bunun arkasında
ataerkil toplum düzeni yatıyor elbette. Öte yandan “kadına
şiddet” ya da “kadın cinayeti” diyoruz fakat fail kim? Fail,
ataerkil toplum düzeninin yarattığı erkek modeli. Bundan dolayı buna “kadına yönelik erkek şiddeti” ya da “erkeklerin
işlediği kadın cinayeti” demek faili de görünür hale getirmeye yardımcı olacaktır. Yani görüldüğü gibi zihinsel kodlarımız
maalesef bu konuda bizleri ve bütün toplumu sınırlandırıyor
ve bu durum kavramların kullanımına bile yansıyor. Bir de korumacı bir refleks var; ‘bunu kullanırsak bütün erkekleri bir kefeye koymuş
oluruz’ diye. Fakat öte yanda da bir gerçek var.
Bu suçlar erkekler tarafından gerçekleştiriyor.
Bütün erkeklerin, suçlu olsun olmasın bunun
bilincinde olması lazım. Yalnızca fiziksel şiddet
mi? Kadına yönelik erkek şiddetinin psikolojik
boyutu da var. Aile içinde, akrabalar arasında,
iş yerinde, sosyal hayatta ve diğer bütün alanlarda ciddi bir şiddet problemi var. İstanbul
Sözleşmesi de bu noktada önemli çünkü baktığınızda, aslında erkek şiddetinin potansiyelini
İstanbul Sözleşmesine yönelik tepkilerde görebiliyorsunuz. İktidar bloğuna yakın bir grup,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ının kızını bile hedef
alan bir söylem geliştirebiliyor. Bu konudaki radikalizmin yoğunluğu ve tehdidi çok fazla. İstismar, tecavüz, şiddet ve cinayet sayıları endişe
verici. Buna karşı toplumsal bir seferberlik başlatılırken, İstanbul Sözleşmesinin her halükarda korunmasına
da dikkat edilmeli.
Spor kulüplerinin ekonomik durumu sizce nasıl? Borç yapılandırmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Spor kulüplerimizin ekonomik açıdan durumu maalesef pandeminin de etkisiyle oldukça kötü bir durumda. Tribünlere
taraftar alınamıyor, kulüplerin ürünlerine yönelik de ilgi olmuyor haliyle. Zaten ülkenin ekonomik açıdan durumu kötüyken
insanlardan bir de spor kulüpleri için fedakarlık beklemek de
zorlama olur. Şu ana kadar 3 büyük spor kulübümüzün başkanıyla da görüştük ve sorunlarını dinledik. En başta tabii
ekonomik problemler var. Tribünler dolmayınca kulüpler büyük bir gelir kapısından mahrum kalıyorlar. Yapılan harcamaların büyüklüğü de böyle bir durum karşısında borç yapılandırmayı zorunlu kılıyor. Ayrıca amatör branşlara yönelik çok
ciddi bir devlet desteği şart. Bunu kulüp başkanları da dile

getiriyor. Benim de dikkat ettiğim husus bu özellikle. Amatör
kulüplerin durumu maalesef büyük spor kulüplerinden kötü
durumda. Amatör ligler pandemi nedeniyle sürdürülemiyor
ve sporcular, teknik ve idari çalışanlar ortada kalmış durumda. Devletin buraya el atması ve sorunları çözücü bir rol üstlenmesi şart. Büyük spor kulüpleri açısından da devlete çok iş
düşüyor çünkü ortada ciddi rakamlar var.
Buğra Kavuncu’nun okuduğu son kitap, izlediği son film?
Önereceğiniz kitap dizi film isimleri alabilir miyiz?
Okuduğum son kitap Taha Akyol’un “Türkiye’nin Hukuk Serüveni” adlı kitabı. Bu aralar vakit buldukça dizi seyrediyorum. Son izlediğim dizi Borgen. Özellikle tüm siyasetçilerin,
özellikle kadınsiyasetçilerin takip etmesinde fayda gördüğüm bir film. Kitap olarak Ali Bardakoğlu’nun “İslam Işığında
Müslümanlığımızla Yüzleşme”si, dizi olarak da Borgen’i ve
Bir Başkadır’ı öneririm.

Ve son sözler partililerimize, siyaset yapmak isteyen bizi
takip edenlere neler söylemek neler tavsiye etmek istersiniz?
Bu ilk sayımız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hem kamuoyuna hem de tüm teşkilatlarımıza şeffaflık ilkemizden hareketle, tüm faaliyetlerimizi olan çıplaklığıyla anlatmak amacımız. Aynı zamanda, partimizde, ön seçimin konuşulduğu
bir ortamda, teşkilat mensuplarımızın birbirini tanıması çok
önemli. Umarım bültenimiz buna vesile olur. Ben tüm teşkilat
mensuplarımızın bültene sahip çıkmalarını ve özellikle teşkilatlarda kendini daha yakından tanıtmak isteyen partililerimizin bu fırsatı kullanarak bültenimizde bir şekilde kendilerini tanıtma yollarını zorlamalarını tavsiye ederim. Şimdiden hayırlı
uğurlu olsun. Bu vesileyle 2021 yılının partimize, ülkemize ve
tüm insanlığa hayırlı bir yıl olmasını diler, sağlık huzur ve mutluluk temenni ederim.
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TEŞKİLAT
BAŞKANLIKLARI
Türkiye’nin uluslararası rezervleri,
70 milyar dolar eridi.
Net rezervlerimiz, eksi 40 milyar
dolar oldu.
Yani cep delik, cepken delik…
Meral AKŞENER
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Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in teşrifleri ile, Genel Başkan Yardımcılarımız, GİK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, İstanbul İl Başkanımız, İl Yöneticilerimiz, İlçe Başkanlarımız, İl Gençlik Kolları Başkanlığımız ve Meclis
Üyelerimiz ile “İstanbul İstişare Toplantısı” buluşması ile bir araya geldik.
Toplamda 2 gün oturumlu süren toplantılarda gündeme dair değerlendirmeler ve genel siyasi istişarelerde bulunduk. Partimizin önümüzdeki
dönem stratejileri ve söylemleri konusunda fikir birliği oluşturduk.
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İstanbul 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
göreve başladığımız günden beri ilçelerde nitelikli ve etkin mahalle başkanlıklarının
oluşturulması konusunda özenle çalışmalar yürütüyoruz. Mahalle temelli
teşkilatlanmanın iktidara giden yolda önemli bir adım olduğunu düşünen teşkilat
başkanlığı tüm gücünü güçlü mahalle teşkilatlanmasına ayırmaktadır. İlaveten üye
sayımızın artırılması ve İstanbul şehrinde oy oranlarımızı ve gönüllü sayımızın
artırılması için yoğun çaba sarf edilmektedir.
SULTANBEYLİ
Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine destek kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk.

ÇEKMEKÖY
Milletin sesi meydanlarda; İYİ Parti Meclis Gurup konuşmaları kapsamında İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programımıza Anadolu Yakası
İlçe Başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız ile Çekmeköy
İlçemiz, Madenler Meydanı’nda vatandaşlarımızın yüksek
katılımı ile bir araya geldik.
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BEYKOZ
Beykoz İlçe Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimizden
oluşan heyetimiz ile Beykoz Rizeliler Derneği’ni ziyaret ettik. 35 bin Rizeli’nin ikamet ettiği Beykoz’da Pandemi dolayısıyla etkinliklerinin azaldığı, Beykoz’un en önemli sorununun imar olduğu ve bunun bir an önce çözülmesi gerektiği
konuşuldu.

PENDİK
Pendik İlçe Başkanlığımızın Engelliler Komisyonundaki arkadaşlarımız ile birlikte 3 Aralık Engelliler Günü münasebeti ile Pendik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, eğitim gören çocuklarımıza ve eğitim veren
öğretmenlerimize hediyeler ve çiçek verdik.

Bizim için önemli olan,
Amerikan başkanının Türk
siyasetine nasıl baktığı değil,
Türkiye’nin milli çıkarlarının,
nasıl korunup kollanacağıdır.
Meral AKŞENER

TUZLA
Tuzla İlçe Başkanlığımız ile, partimizin üyelik hedeflerine
ulaşması maksadıyla düzenlediği üyelik kampanyasıyla
partimize kazandırılan yeni üyelerimize rozet töreni düzenledik. İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun da katıldığı törende çok sayıda yeni üyeye rozet takılarak partimize hoş geldin dedik.

ATAŞEHİR
İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı, havaların soğuduğu bu
günlerde, İlçe genelinde maddi durumu iyi olmayan, öksüz
ve yetim çocukların kışlık bot ve mont ihtiyacını karşılamak
üzere kampanya başlattık ilçe genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont dağıttık.

KARTAL
İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı olarak Uğur Mumcu Kültür
Merkezinde düzenlenen “100 Yeni Üye Kayıt ve Rozet
Töreni”, İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra KAVUNCU, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, İl Başkan Yardımcılarımız, İlçe Başkanlarımız ve çok değerli Kartal’lıların
katılımıyla gerçekleştirdik. Bu programda 100 hedefledik,
161 yeni Üye kazandık. Tüm engellere rağmen Partimize
ilgi çığ gibi büyüyor. Üyelik işlemlerine olan yoğun ilgi bizleri
çok mutlu ediyor. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener
ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu önderliğinde iktidara yürüyüşümüz devam ediyor.
Bunu Kartal’da gördük; Türkiye uyandı, İYİ Parti hazır.
Artık güneş doğuyor!

KADIKÖY
İl Başkanımızın
rı ile çok büyük
Caddebostan’a
Steps programı
bağışladık.

Sn. S.Buğra Kavuncu’nunda katılımlabir kalabalık eşliğinde Fenerbahçe’den
kadar yürüdük. Ve adımlarımızı Helpvasıtasıyla Sma Hastası çocuklarımıza

11

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 başkanlarımızla koordineli çalışma programı
yürütmekteyiz. Bu kapsamda mahalle teşkilatlarının oluşturulması ve
yeni üyelik çalışmalarına devam etmekteyiz.
BAYRAMPAŞA
Şehitler haftasında ilçemizin şehitleri için 750 koli gıda yardımında bulunup kolilere şehitlerimizin resimlerini yapıştırdık ve yine şehitler haftası münasebetiyle şehitliği ziyaret
edip dualar okuduk. Şehit ailelerini gerek telefon ile gerek
ev ziyareti kapsamında yanlarında olduk.

ESENLER
Esenler İlçe Başkanlığı olarak, Cumhuriyet bayramımız
dolayısıyla Esenler’i pankartlarla donattık. Esenler İlçe
Başkanlığı olarak, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Cumhuriyetimizi kutladık.

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda Genel Başkanımız Sn.
Meral Akşener’in grup konuşmasını dev ekrandan canlı
yayınlayacaktık. Fakat Kaymakamlığın “keyfi” kararı ile ekran kurulmasına izin verilmedi. Bizde kendi imkanlarımız ile
etkinliğimizi gerçekleştirdik. “Milletin Sesi” olmaya devam
edeceğiz...

EYÜPSULTAN
İl başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun katılımıyla TÜRK
Kızılay’ı ile birlikte 29 ekim kutlamaları çerçevesinde Eyüpsultan da kan bağışı kampanyası yaptık. Kampanya sırasında üyelik karavanımız eşliğinde üye çalışması yaptık.

BEYOĞLU
Salgın döneminde zor günler geçiren esnafımız yerinde
ziyaret ettik. Sorunları dinlenip çözüm yolları üzerine esnaf
dostlarımızla beraber gerekli istişareler yaptık. Sorunlar ve
çözümler konusundaki beklentileri ilgili mercilere ilettik.

FATİH
İlçe Yönetimimiz olarak, ilçemizde bulunan Mahalle Muhtarlarımızı ziyaret edip, muhtarlarımızdan mahallelerimizin sorunları ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunduk.
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GAZİOSMANPAŞA
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu katılımıyla karavanımızda üye çalışmaları yaptık. Yeni üyelerimize Partimizin faaliyetleri aktardık. Yeni üyelerimize İl Başkanımız Sn. Buğra
Kavuncu ile Parti rozetlerini taktim ettik.

SULTANGAZİ
İlçemiz belirli bölgelerinde üye karavanı eşliğinde üye çalışmaları yaptık. Çalışmalar esnasında yeni üyelerimize
partimiz misyonu ve sorumlukları hakkında bilgiler verdik.

KAĞITHANE
İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı Engelliler Komisyonu
olarak mümkün olduğu sürece engelli kişiler ile telefonda
konuşup yaşadıkları sorunları dinledik. El verdiğince katılabildiğimiz kısıtlı görüşmeler yaptık. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ziyaretinde bulunduk. Onur Cantimur’un yazmış olduğu “Bizim için Bizsiz Asla” Sağır ve İşitme Engelli
Bireyler Klavuzu’ nu tarafımıza imzalayarak hediye etti.
ŞİŞLİ
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı münasebetiyle Nişantaşı Sanat Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen resmi törene İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile katılım
sağladık.

SARIYER
Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak beslenme imkanları az olan
sokak hayvanlarına Sarıyer Merkez ve Belgrad Ormanı
bölgesinde mama dağıtımı gerçekleştirdik.
ZEYTİNBURNU
İYİ parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, İYİ Parti İBB Meclis
Üyelerimiz ve 13 mahalle muhtarımız Çırpıcı 1453 Sosyal
Tesisleri’nde kahvaltıda bir araya gelerek, mahallelerin
taleplerini birinci ağızdan yetkililere ulaştırma fırsatı sağladık.

Eşi dostu zengin etmek için
yapılan sözleşmeleri yırtıp
atacağız,o zenginliği, gerçek
sahibine, milletimize
sunacağız.
Meral AKŞENER
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İstanbul İYİ Parti 3. Bölge Teşkilat başkanlığı olarak;
İlçe Başkanları ile programlı toplantılar düzenlendik. Bu toplantılarda, üye sayısı artımı
çalışması , mahalle teşkilat yapılarının oluşturulması, kurumsallaşma ve esnaf ziyaretleri başta olmak üzere diğer konuları değerlendirildik. Her konuda hedefler belirledik.
Hedeflere ulaşmada takip edilecek yol haritalarını istişareler sonucu şekil verdik.
Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcıları ile toplantı yaptık. Mahalle teşkilat yapısını önemi konuştuk. Yeni atanan Teşkilat Başkan Yardımcılarını da tanıtıldığı toplantı
da karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantıların periyodik olarak yapılmasına
karar verdik
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy İlçe Başkanlığı ile beraber zor durumda olan
esnafları ziyaret ettik. Sorunları dinledik, dertlerine ortak
olduğumuz ifade ettik. Endişeli bir bekleyişte olduklarını
gözlemledik. Kira ödemelerini yapamadıklarını, elektrik,
su, doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini belirttiler. 10
kişi çalışan işyerlerinde elemanları çıkartmak zorunda kaldıkları, kendilerinin ailece çalışarak ihtiyaçlarını karşılamak
için mücadele etmek durumunda olduklarını aktardılar.
Maalesef esnafın iflas etme ile karşı karşıya kaldıkları bu
durumda sadece dertleri dinleyebildik.

AVCILAR
Avcılar İlçe Başkanlığı olarak hafta sonları esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Esnafın sorunlarını dinledik. Oldukça
samimi bir havada gerçekleşen sohbette sorunlara ortak
olduk. Gayet olumlu tepkiler aldığımız esnaf, ziyaretlerimizden memnuniyetlerini paylaştılar.
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BAĞCILAR
Bağcılar İlçe Başkanlığımız olarak 22 Mahalle Muhtarını
ilçe binasında ağırlayarak, tanışma ve sohbet toplantısı
gerçekleştirdik. Muhtarlarımızdan mahallelerin sorunları
ve çözüm önerileri dinledik. Sorunları çözmede ortak çalışmalar yürütme konusunda uyuşma sağladık.

BAHÇELİEVLER
Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak ilçe binasında düzenli
seminer çalışmalarına başladık. Bu kapsamda pandemi
kurallarına uygun şekilde ilk seminerimizi verdik. Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Üyelerimizin katıldığı seminer katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

BAKIRKÖY
Bakırköy İlçe Başkanlığımız olarak ”Milletin Kürsüsü Meydanlarda“ programımız Bakırköy Cumhuriyet meydanında İl Başkanımız S. Buğra Kavuncu, GİK üyelerimiz, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Bakırköy halkının yoğun katılımıyla
gerçekleştirdik. Soğuk havaya rağmen toplanan kalabalığa 300 kişilik çorba dağıtımı yaptık. Yaklaşık bir saat süren programda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in
grup toplantısı konuşmasını canlı olarak izledik.

BAŞAKŞEHİR
Başakşehir İlçe Başkanlığımız olarak 26 Eylül 2020 tarihi
ile 16 Ekim 2020 tarihleri arasında Bahçeşehir 1. kısım mahallesinde yer alan Defne Park ile alakalı olarak, Başakşehir Belediyesinin davalık olduğu AVM maliklerine karşı
başlattığı hukuksuz yolu kapama ve yeşil alan parkını yol
yapma girişimine karşı İl Başkanlığımızın tahsis ettiği karavanımız ile 21 gün sürecek park nöbeti gerçekleştirdik. Bu
süreçte mahalle sakinlerinin verdiği 300 imza ile belediyeye itiraz dilekçemizi sunduk. Belediyenin park ile alakalı
hukuksuz kararını geri çekmesi ile eylemimiz başarı ile sonuçlandırmış olduk. İl Başkanımızın da destekleri ile bölge
sakinlerinde Partimize karşı olumlu bir hava sağlandı.

BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü İlçe Başkanlığımız olarak bölgemizde yeni faaliyete girecek olan marketin davet teklifini olumlu karşılayarak açılışı gerçekleştirdik. İlçe halkının açılışa ve bizlere gösterdiği ilgi, bizleri ve market işletmecisini oldukça
memnun etti.

BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece İlçe Başkanlığımız ile yardıma muhtaç
mağdur ailelere düzenli ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda zorlu kış şartlarında ısınma sorunu olan aileler kömür desteği sağladık. Zor durumda olan çocuklu ailelere
çocuk yatak odası armağan ederek, çocukların mutluluğuna şahitlik ettik.

ÇATALCA
Çatalca İlçe Başkanlığımız olarak daha önce kendisine
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuz İBB Mezarlıklar
Şefi Sema Hanım İlçemize iade-i ziyarette bulundular.
Kendileri ile oldukça olumlu geçen sohbette ilçemiz sakinlerinin sorunları ve ilçemiz hakkında bilgiler paylaştık.
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ESENYURT
Esenyurt İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde bulunan yardıma
muhtaç aileler tespit ederek irtibata geçtik. Zor durumda
olanlara kışlık giyim eşyaları armağan ettik. Aileler tarafından memnuniyetle karşılanan bu çalışmalarda onlarla iyi
ilişkiler kurma şansına sahip olduk.

GÜNGÖREN
Güngören İlçe Başkanlığı ile Azerbaycan’da, Ermenistan’ın
işgal ettiği Karabağ’da ve Ermeni saldırılarında şehit olan
kardeşlerimiz için lokma dağıttık. Farkındalığı arttırmak,
kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla yaptığımız bu çalışma Güngören sakinleri
tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.

KÜÇÜKÇEKMECE
İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında ilçemizi ziyaret ederek, yöneticilerimiz ile
gündeme dair istişarelerde bulundu. Cuma namazının
Tevfikbey Camisii’nde eda edilmesi akabinde başkanlığını
önceki dönem İlçe Yöneticilerimizden Sn. Hasan Hüseyin
Kök’ün yürüttüğü Küçükçekmece Belediyesi “Engelliler Rehabilitasyon Merkezi” ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında
bilgi aldık.

SİLİVRİ
Silivri İlçe Başkanlığı olarak Mahalle Başkanlarımızın mazbatalarını, İl Başkanımızın, GİK Üyelerimizin, İl Divan Kurulu
ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz törenle takdim ettik. Oldukça kalabalık bir katılımla
gerçekleşen tören İl Başkanımız S. Buğra Kavuncu’nun konuşması ile başladı. Mahalle başkanlarını oldukça motive
eden bu toplantı sonrası üye kayıtlarımız hızlı bir şekilde
artış sağlamaya başladı.

Türkiye’nin bu sarmaldan çıkışı,
iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş
parlamenter sistemdir. İtiraf
edemesen de bunu sen de
biliyorsun. Gel, muhalefetle el ele
ver, ülkemizi içine soktuğunuz bu
sistem krizinden birlikte çıkaralım.
Milletimizi içine soktuğunuz bu zor
durumdan kurtaralım.
Meral AKŞENER
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GENÇLİK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Ülkesinin geleceğini düşünen,
ülkesini kalkındırmayı
hedefleyen bir anlayış,
öncelikle çocuklarına
yatırım yapar.
Meral AKŞENER
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“Gençliğe Dokunamayan hiçbir
siyasi veya ticari kurum ayakta kalamaz!!!”
2. Su ve medeniyet tarih boyunca birlikte anılan iki kavram
olmuştur. Bizler de bugün İl Gençlik Kolları olarak İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun destekleri ve Gençlik Kolları
Başkanımız Hamza Yurtsever’in öncülüğünde kürek takımımızı kurduk.

Kurumları bir havuza benzetirsek eğer, gençlerimiz o
havuzun su sağlayan damarları, kanallarıdır. Her havuzda olduğu gibi tabanda sızıntıların olduğu çatlaklar,
suyun tahliye edildiği noktalar vardır. Bu eksilen sular
doğal sebeplerden kaynaklı olabilir (yaşlılık, vefat, iş
hayatı vs). Kurumun devamlılığını koruması yani havuzun doluluğunu kaybetmemesi için çok sayıda musluğa
hem de bu musluk/su kanallarının tazyikli, kaliteli, yeterli miktarda su sağladığı sayıda olması gerekir.
Aksi takdire havuz hem yeterince berrak hem de yeterince dolu kalmayacaktır. Tıpkı kendi bünyesine yeterli
sayıda genç ve nitelikli bireyleri katamayan siyasi oluşumların ömrünün en fazla 20 sene süreceği gibi...
Bu sebeple İYİ Parti İstanbul Gençlik Politikaları Başkanı
olarak vatana sevdası olan her gencimizle bir masada rahat, rahat oturup, kendimizi anlatmayı, kendi heyecanımıza onları ortak etmeyi, farklılıklarımızı renk olarak görerek
Ülkemizi Ulu Önderin hitabında bahsettiği “mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegane temelini” hatırlatmayı ve
bu ülkünün gençlerimizin kalplerinde kalıcı olması için çalışmayı, çabalamayı kendimize şiar edindik...
1. İYİ Gençlik İstanbul İl Başkanımız, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız, ve İYİ Gençlik MYK Üyesi Başkanlarımızın
katılımlarıyla İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulumuzun tanıtım toplantısını gerçekleştirdik.
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Gençlerimiz hayal kurduğu, o
hayalleri geçekleştirebildiği bir
Türkiye.
Meral AKŞENER

3. STK İlişkileri Başkanlığında Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneğini ziyaret ederek fikir alış verişinde bulunduk.
Misafirperverlikleri için Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Erol Yolcu ve Genel Sekreter Sn. Orhun Akdağ’a
teşekkür ediyoruz.

Gençlerin yaklaşık üçte biri işsiz,
üçte ikisi memleketten umudu
kesmiş. Onların yüzüne bakınca,
senin keyif çayı içesin geliyor mu
Sayın Erdoğan?
Meral AKŞENER

4. STK İlişkileri Başkanlığımız ile İstanbul AFAD Eğitim Şube
Müdürü Tezcan Burcan’a Elazığ ve İzmir depremlerindeki
çalışmalarından dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdik.
Kendi bünyemizden AFAD’a gönüllü olma konusunda konuştuk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz.

7. Dislike Merkezi
Deklanşöre basılarak atılan tek dislike!
En iyileri görmek için bekleyin...
ÖZGÜR DÜŞÜNEN, SORGULAYAN, UMUT DOLU BİR
GENÇLİK HAYALİ
Yaklaşık 3 ay önce İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine atandım. Göreve geldiğim ilk günden itibaren ekibimizle birlikte İstanbul Gençlik Kollarında var
olan yapıyı daha da güçlendirmek, partimizin ve Genel
Başkanımızın gençliğe bakışını tam olarak yansıtabilmek
adına var gücümüzle çalışmaya başladık.

5. İstanbul Milletvekili, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler
Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “İstanbul Gençliği Soruyor”
programımızın ilk konuğu olarak gençlerimizle buluşup,
sorularını yanıtladı. Kendisine gösterdiği ilgi, samimiyet ve
nezaket için çok teşekkür ediyoruz.

6. Karantina günlerinde birlikte dil öğreniyoruz..
Pazartesi günleri; “Daily English” (günlük İngilizce) ve perşembe günleri; “Academic English”
(akademik İngilizce) paylaşımları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmanız yeterli.

Bizim hedefimiz aslında genel başkanımız Sn. Meral
AKŞENER’in bir cümlesiyle bizlere yüklediği misyonu hakkıyla yerine getirmek ve bu zamana kadar iktidarın görmezden geldiği, fikirlerini önemsemediği gençleri görünür
kılmak, siyasette aktif olarak rol almalarını sağlamaktır.
Genel Başkanımızın, ‘’Ben bu yolu yanımda gençler olmadan yürümem.’’ sözü esasen siyasette gençlerin önemine doğrudan vurgu yapan bir söz olmakla birlikte, bizler
de bu sözün sadece sözde değil özde de gençlerin önemine dikkat çekildiğinin yansımalarıyız.

Bizler daima özgür düşünen, düşündüğünü ifade etmekten çekinmeyen, itaat kültürüyle değil sorgulayarak hareket
eden bir gençlik hayal ediyoruz. Geçmişin birikiminden ve
tecrübesinden faydalanan, birikim ve tecrübeyi yeniliklerle
buluşturan, özüne yani kendisine güvenen bir gençlik hayal
ediyoruz. Beklentileri dış dünyadan değil kendisinden olan,
ayakları yere sağlam basan bir gençlik hayal ediyoruz. Başka türlüsünün bizleri yani gençleri umutsuzluğa düşüreceğini bilerek hareket ediyoruz. Bu yüzden ÖZGÜR DÜŞÜNEN,
SORGULAYAN, UMUT DOLU BİR GENÇLİK diyoruz.
İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı
Hamza YURTSEVER
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KADIN
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Türklerde kadın akıldır,
sağduyudur, toplumsal hafızadır!.
Türklerde kadın Devlet’tir.
Meral AKŞENER
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Türkler kadınlarıyla yükselir,
kadınları ile yücelir. Kadim
tarihimiz buna şaittir.
Meral AKŞENER

Ülkemizin güvenli bir geleceğe erişmesini sağlamak temel
hedefiyle, Türk Kadının gücünü ortaya koyarak, Genel
Başkanımızı ilk kadın Cumhurbaşkanı, İYİ Parti’yi de iktidar
yapmak için çalışmalar sürdüren Başkanlığımız; Başkan
ve farklı uzmanlık alanlarına sahip 10 komisyon üyesinden
oluşturulmuştur. Cumhuriyetin ve Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ ün kadına verdiği hak ve kazanımlara ve onları
korumaya dair borcumuz, misyonumuzu şekillendirmekte
ve motivasyonumuzu sağlamaktadır. Kadın üye sayımızın
artırılması öncelikli hedefimiz olarak belirlenmiş ve bu
kapsamda çok sayıda proje geliştirilerek peyderpey hayata
geçirilmeye başlanmıştır. Sesimizi kamuoyuna daha çok
duyurabilmek için büyük bir Kadın Çalıştayı tasarlanmış ve
Mart 2021’de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, kadın teşkilatlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bu görevleri etkin bir
şekilde yerine getirebilmek için sistemli çalışmanın kaçınılmazlığı da nazara alınarak, bir “Kadın Teşkilatlanması Modeli” oluşturulmuştur. Her ilçede ”Kadın Mahalle,
Sokak Ve Site Temsilcilerinden” oluşturulacak bu yapılanma ile daha çok kadına ulaşılabilecek ve böylece gerek
doğrudan ve gerekse kadının etki alanından da yararlanarak dolaylı üye ve seçmen kazanılması pratik hale gelecektir. Yine bu teşkilat yapısı sayesinde mahallelerde yaşayan
kadın ve çocukların, sosyo-ekonomik durumları, eğitim seviyeleri ile tüm sorun ve ihtiyaçlarının tespiti kolaylaşacak,
doğrudan ve sürekli iletişim sağlanabilecek, etkin biçimde bilgilendirme ve duyurular yapılabilecek, kadına karşı
şiddetin önlenmesi, çocukların korunması ve eğitimleri ile
kadının işgücüne katılımı ve güçlendirilmesi yönünde uygulayacağımız politikalar ve desteklerimiz konusunda üst
yönetimlere verecekleri bilgilerle, mikro bazda etkin yöntem ve faaliyetlerin belirlenmesine büyük katkı sağlanacaktır. Kasım ayında başlamış olduğumuz teşkilatlanma
çalışmaları hızla %69 seviyesine ulaşmış olup, Şubat 2021
itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Derneğin Genel Sekreteri Seda KANSU ile gerek Meme
Kanseri ve gerekse tüm kanser hastalarının ve yakınlarının
yaşadıkları sorunları dinleyerek, müşterek çalışma zemini
konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İstanbul İl Kadın
Politikaları Başkanlığı olarak Meme kanseri başta olmak
üzere, kanser hastaları ve yakınlarının sorunlarına çözüm
sağlamak için TBMM’ de alt komisyon kurulması yönünde
bir teklif hazırlanması yönünde çalışmalar başlattık.

İstanbul İl Kadın Politikaları Teşkilatlanması
Geniş bir komisyon kadrosu kurulmuş, İstanbul beş bölgeye ayrılarak, her bölgeye bir sorumlu atanmış ve böylelikle
etkili teşkilat yönetim modeli oluşturulmuştur. Her bir ilçede, “kadın” mahalle, sokak ve site temsilcilerden müteşekkil “Kadın Teşkilatlanma Modeli” tasarlanmış, İl Divanınca
onaylanmış ve Kasım ayı itibariyle teşkilatlanma çalışmalarına başlamıştır.

Bağcılar Toplu Kadın Üye Katılım Töreni
Bağcılar İlçe Başkanlığınca düzenlenen kadın üyelerin
toplu katılım töreni gerçekleştirdik. İYİ Parti Genel İdare
Kurulu ve İstanbul İl Yöneticileri ile birlikte yeni üyelerimizin
rozetlerini taktim ettik. Yeni üyelerimize İYİ Parti’nin Kadın
Politikalarını aktararak, kadın sorunlarını istişare ettik.
Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla
Dayanışma Derneği Ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni ziyaret ettik.
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Ümraniye
İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Komisyon ve Teşkilat
Üyelerimiz ile birlikte Ümraniye ilçemizde özellikle kadın
esnaf ziyaretleri ve kadın üye edinme yönünde saha çalışması gerçekleştirdik.

Şişli Üyelik Karavanı kadın Üye Artırımı
Kadın Politikaları Başkanlığı olarak tüm İlçe Teşkilatları ile
beraber, kadın üye sayısının artırılması birincil hedef olarak
belirledik. Üyelik karavanın faaliyette olduğu ilçelerde, İlçe
Kadın Politikaları Başkanlıkları Komisyonları ile birlikte dönüşümlü görev alarak, kadın üye sayısını artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şişli İlçesi Kadın Politikaları ve komisyon üyelerinin sahadaki üyelik çalışmalarına
katılarak partimize yeni kadın üyeler kazandırdık.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı Faaliyet
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle düzenlenen saha çalışması İl Komisyon ve Teşkilat Üyelerimiz
ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

https://istanbulgundemi.net/haber/iyi_parti_sisli_
uyelik_calismalarina_devam_ediyor-17769.html

Sarıyer Kooperatif Çalışma
İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı’nın Türkiye çapında geliştirdiği projesi olan “Güneşin Kadınları Kooperatifi”‘nin
İstanbul’da da açılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda çalışmalara başlanmış olup, bir yandan üretici kadınlar ve ürünler tespit edilmekte bir yandan da kooperatifleşme çalışmaları yürütülmektedir.
Bu kapsamda, Sarıyer İlçe Başkanlığında, Sarıyer ilçesinde
bulunan üretici kadınlarla bir araya gelerek istişarelerde
bulunduk.
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İYİ Parti Kadın
Politikaları
Başkanlığı
toplantısı
Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Ayşe
Sibel Yanıkömeroğlu
Başkanlığında tertip
edilen ve Genel Başkanımız Sayın Meral
AKŞENER’in
iştiraki
ile şereflendirdiği aylık
çevrimiçi toplantısına
katılım sağladık.

Çatalca Üyelik Saha Çalışması
İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Komisyon ve Teşkilat Üyelerimiz ile Çatalca ilçemiz ve köylerinde kadın üye
edinme yönünde saha çalışmasına eşlik ettik.

STK İLİŞKİLERİ
BAŞKANLIĞI
İktidar ve küçük ortağının,
milletimizin başına musallat ettiği,
Partili Cumhurbaşkanlığı isimli
bu ucube sistem, yaşadığımız
sorunların ana sebebidir.
Meral AKŞENER
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Bizler için İYİ Parti adına yapılan tüm çalışmalar gönüllülük esasına dayanır, dayanmalıdır. Memleketimizin
iyiliği adına yapabileceklerimizin samimiyet çerçevesinde ve içten duygularla yapılması önceliğimizdir. O
sebeple önce iyi niyet, akabinde gönüllülük ve liyakat
sahibi bir kadro ile çalışmayı tercih ettik... İktidar olmak
hedefiyle kurulduk. Ülke yönetimine talip olabilmek için,
halka dokunmanın öneminin farkındayız. Memleketimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunlara çare olabilme
adınadır bütün çabamız... Sivil Toplum İlişkilerinden Sorumlu İl Başkanlığı olarak seçmenle doğrudan iletişim
kurmak, sahada yüz yüze görüşebilmek önceliğimizdir.
Bütün zorlu şartlara rağmen hepimizin ortak gayesi
milletin iyi olması yönündedir.

EĞİTİMLERİMİZ
İl STK Başkanlığı olarak 39 ilçenin, STK‘lardan sorumlu İlçe
Başkan Yardımcılarına eğitim vermeye başladık. Eğitim
politikalarının başlatmış olduğu parti içi “Siyaset Akademisi” seminerlerimiz hala devam etmektedir.
İstanbul İl STK Başkanlığı; Partimizin amaç ve hizmetlerini
anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit
etmek amacıyla hareket etmektedir. Konu İle ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, ve resmî kurum kuruluşlara yönelik ziyaretler kapsamında; Erzurum Milletvekilimiz
Sn. Naci Cinisli ile birlikte Erzurum Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’ni ziyaret ettik. Sorunlara çözüm üretilebilmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattık.

Ülke gündemini takip ederek, toplumun hassasiyetinin
odaklandığı konularda faaliyet göstermek, sıkıntılarını
dinlemek, bizim asli görevlerimizdir.
Hemşeri derneklerinden, meslek odalarına, sendikalardan, inançlar komisyonumuza kadar toplulukların
sorunlarını her açıdan dinlemekten yorulmadık, yorulmayacağız. Donanımlı, bilgili ve tecrübeli ekibimizin,
bitmek tükenmek bilmeyen çalışma azimlerinden, daha
iyi hizmet adına birbirleri ile yarış halinde olmalarından
mutluluk duyuyoruz. İstanbul İYİ‘ler ile daha da iyi olacak...

Metropolleri çeyrek asır,
ülkeyi 18 yıl yönetip, sizden,
benden, daha çok şikayetçi
olan zihniyeti gördükçe,
Türk siyaseyi adına
utanıyorum.

Meral AKŞENER
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLIĞI, İŞÇİ
SENDİKALARINI ZİYARET EDEREK GÖREVE BAŞLADI
İstanbul Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlığı Türk-iş, Petroliş ve Kristal-iş Sendikalarını ziyaret ederek çalışmalarına
başladı... İş hayatında da iş güvenliğini ve çalışma koşullarını belirleyici bir rol oynayan Türkiye‘deki Sendikalarımızdan en büyüğü olan Türk-İş Marmara 1. Bölge Başkanı Sn.
Adnan Uyar ile yapılan görüşmede; Pandemi sürecinde
sendika işçilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, onlara çeşitli destek sağlamak adına yapılabilecek çalışmaları belirledik.

“BİZİMKİSİ BİR HAK HİKAYESİ” diyen EYT’ LİLERİN
YANINDA OLDULAR

İstanbul İl STK Başkanlığı Petrol-iş Genel Başkanı Sn Süleyman Akyüz ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede; Sendikanın ve iş hayatının sorunlarının değerlendiren
Süleyman Akyüz; “Yürütülen yanlış ekonomik politikalar
ekonomik krizi oldukça derinleştirdi. Krizin sebebi biz
değiliz. Sonuçları itibariyle bize yansıyan krizi reddedecek olan da bizleriz. Emekçilerin en az zarar görmesi
için gerekeni yapmak zorundayız” dedi.

Kadıköy Sahili’nde Dernek Başkanları Sn. Gönül Boran
Özüpak‘ın açıklamalarına destek veren İYİ PARTİ İstanbul
İl Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlığımız, EYT mağdurlarının sesi oldu. “Emeklilikte Yaşa Takılanların hakları ile
yabancı devletlere hibeler yapılıyor” diyerek seslenen
Dernek Başkanı Sn. Özüpak, “EYT Tanıtım ve Bilgilendirme” standına ziyaretlerinden ötürü İstanbul STK Başkanlığı nezdinde İYİ Parti yönetimine teşekkürlerini sundu. 29
Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen etkinliğe başta FOX Ana
Haber olmak üzere bir çok ulusal medya platformu yer
verdi.

Ziyaretlerimizden bir diğerini de KAS-DER
Kastamonu Dernekler Federasyonu’na yaptık.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu ile
Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve vakıf yetkililerini ziyaret ettik.
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EKONOMİ
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Biz Milletimiz geçinemiyor, eve ekmek
götüremiyor dedikçe bize kızıyorlar
ama İstanbul İstatistik Ofisine göre
İstanbulluların yarısı geçtiğimiz ay
geçinecek kadar para
kazanamamış, %40’ı borç almış.
Meral AKŞENER
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Vatandaşın, saray ile arasına mesafelerin girdiği, ülke ekonomisinin dar boğazdan geçtiği en zor günlerde; halk
ile iç içe, ilçe ilçe gezerek, her esnafın elini sıkan, vatandaş ile hem hal olan Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in
önderliğinde, iktidarın ülke gündemini suni gündemlerle değiştirmesine asla izin vermeyeceğiz...
İstanbul, Türkiye ekonomisinin en önemli ilidir. Ticaret, turizm, endüstri, finans, sanayi ve yatırımın kalbidir. Tarihten bu günümüze Türk ekonomisinde öncü rolünü üstlenmiştir. 970 milyar (2019 Haziran rakamlarına göre) Gayri
Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ile İstanbul, Türkiye ekonomisinin %31’ini oluşturuyor.
Türkiye ekonomisinin kalbi olan güzelim İstanbul’umuz,
günümüz ekonomisi ile kıyaslandığında durumu içler acısı.
Son yıllarda İstanbul’da büyüyen ekonomi değil, inşaatlar
oldu. İktidarın yanlış ekonomi politikaları neticesinde ülke
ekonomisi her alanda daralmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte kurumlar bağımsızlığını kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in ekonomi verileri güven kaybetti.

Hazırladığımız soru-yorum broşür çalışmalarının esnaf
ziyaretlerimizde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza ve ziyaretlerimize karşılık, vatandaşımız teveccüh
gösteriyor. Halk soru broşürlerimiz ile birlikte sahada, kendi arkadaşlarına, komşu esnaflara soru bankamızdaki soruları sorarak, kendi iç dünyalarından çıkıp, sorumlulara ve
daha önce oy verdikleri iktidar partisine ekonomi sorularını
yönelterek soruyor.

İyi Parti İstanbul Ekonomi Politikaları çalışmalarımızı, başta algı yaratarak ekonomiyi uçuşta gösteren iktidar politikalarını gözler önüne sererek başlattık. İktidarın, sayılar ve
rakamlarla halkın aklını bulandırarak algı yaratmasına müsade etmeyerek, İl Başkanımız Buğra Kavuncu öncülüğünde Genel Başkanımızdan ilham alarak esnaflarımızı ziyaret
ediyoruz.

İktidarın, sayılar ve rakamlarla halkın aklını bulandırarak
algı yaratmasına müsade etmeyerek, İl Başkanımız Buğra
Kavuncu öncülüğünde Genel Başkanımızdan ilham alarak
esnaflarımızı ziyaret ediyoruz.

Güncel ekonomi gündemine ilişkin, soru-yorum çalışmaları hazırladık. Komisyon üyelerimiz ve ilçe ekonomi politikaları başkan yardımcılarımız ile birlikte, halkın merak ettiği
ekonomi gündem sorunlarını soru haline getirerek bir soru
bankası havuzu oluşturuyoruz. Bağımsızlığını kaybeden
kurumların açıkladığı rakamlarla değil, milletimizin gerçek
ekonomi verilerini önceleyen ve bunları gündemde tutan
çalışmalar yapıyoruz.

Gelin şu, “faiz sebeptir,
enflasyon sonuç”
saçmalığını terk edin.
Meral AKŞENER
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Büyüyen Ekonomi Değil,
Vatandaşın Sırtındaki Borç Yükü
İstanbul Ekonomi Politikaları sahada aktif olarak, vatandaşın yorumlarını, esnafın sıkıntılarını, halkın ekonomi görüşlerini ve önerilerini de
dinleyerek raporlarını oluşturuyor.
Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaflarımız, kira bedellerini ödeyemediklerini, kredi borçlarını arttırdıklarını dile getirdiler. Kredi borçları dükkandaki
mallarından daha fazla. Ev kirası ve dükkan kirası birleşince vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dükkanlarda en fazla
3 kişi çalışıyor. Bu üç kişi de genellikle kendi ailelerinden
oluşuyor. Market ve bakkallar kar etmeyi değil, yalnızca yaşam giderlerini temin edebilmeyi hedefliyor. Veresiye defterlerinin her geçen gün kabardığını dile getiriyorlar.
Pandemi tehdidi arttıkça, vatandaşımızın endişeleri ve
borçları da artıyor.
Döviz kurlarındaki artış market raflarındaki ürünlerin fiyatlarını yükseltti. Türkiyenin alın teri olan Türk Lirası’nın değer kaybetmesi Türkiye ekonomisinin gerilemesine sebep
oldu. Asgari ücret 10 yıl sonra 300 doların altına indi.

Döviz kurları artarken, fiyat
istikrarı sağlayamazsınız. Döviz
kurları artarken, enflasyonu
durduramazsınız. Bunun için daha
kaç iş yerinin batması gerekiyor?
Bunu anlamanız için daha kaç kişinin
işsiz kalması gerekiyor.
Meral AKŞENER
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Sn. Genel Başkanımız TBMM’de, İyi Parti Grup Toplantılarında esnafın sıkıntılarını dile getiriyor. Bizler de, ekonomi
sorunlarını her fırsatta vatandaşımız ile konuşmaya devam edeceğiz. Yalnızca yandaşın değil, milletin kalkınacağı ekonomi programlarını her fırsatta dile getireceğiz.
Sn. Meral Akşener, acı reçeteye karşılık, iyi yönetim reçetesini sundu. Ekonomide öngörülebilirlilik için, güven kaybı yaratmayan beyanatlar yapılmalı. Bir karar alınırken
kurumlar ile istişare edilmeli. Para ve maliye politikaları,
birbirleriyle uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır. O nedenle kurumlar serbest bırakılmalıdır. Başta Merkez Bankası
olmak üzere politika araçlarını serbestçe kullanmalıdır.
Kamu ihalelerinde şeffaflık sağlanmalıdır. İktidar, eşe
dosta verdiği ballı ihalelerden vazgeçmelidir. Ekonomide
şeffaflık için İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter
Sisteme geçilmelidir. Çünkü, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş
Parlamenter Sistemde; Millet iradesini vesayet altına alan,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ortadan kalkar. Söz de
karar da, yeniden aziz milletimizin olur.

TOPLUMSAL
POLİTİKALAR
BAŞKANLIĞI
Türkiye’de hayvanlar da dezavantajlı
gruplardan birisi. Ülkemizde çok
dezavantajlı gruplar var. Çocuklar,
kadınlar ve yaşlılar. Sessiz
dostlarımız hayvanlar.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak
her gün çığ gibi büyüyen ailemizle beraber İl Komisyon
üyeleri oluşturup, 15 günlük “istişare toplantıları” halinde
bir araya geliyoruz. Bu toplantılar neticesinde İstanbul’umuzun toplumsal sorunları derinlemesine ele alarak çözüm odaklı projeler hayata geçiriyoruz.

Toplumsal Politikalar Başkanlığı toplumun problemlerini, gelir dağılımı adaletsizliğini, eğitim eşitsizliğini, engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilmelerinin önündeki sorunları, yaşlılar, bağımlılar, kimsesiz
çocuklar, sağlık problemi olan çocuklar, çocuk gelinler,
göçmenler ile gelişen sosyal dengelerin korunması,
olumsuz çevre ve barınma koşulları, tüketicinin aldatılmasının engellenmesi, şehit aileleri ve kahraman gaziler, hayvan haklarını ile ilgili konular üzerinde çözüm
odakları geliştiren komisyonlardan oluşmuştur.
İYİ Parti İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak
Asrın belası Covid-19 salgınına rağmen kısa zamanda bir
çok faaliyet yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizler
sadece 18 Mart’ta Şehitleri hatırlayan, 19 Eylül’de gazilerini
anan, 4 Ekim de hayvanlar için faaliyete geçen, 3 Aralık’ta
engellilerin sorunlarına işaret eden bir siyasi Parti olmayacağız.

CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI GAZİLERİMİZE MİNNETTAR!
14-21 Eylül Gaziler Haftası kapsamında; 15 Eylül Salı günü
Sivil Toplum Komisyonu ve Toplumsal Politikalar Komisyonu başkanları olarak İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu
eşliğinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin İstanbul ve
Avcılar şubeleri ziyaret edilmiştir. Gazilerimizin sorunları
dinlenip çözümleri hakkında fikir birliği sağlanılmıştır.
19 Eylül Gaziler Günü’nde Türkiye Emekli Subaylar Derneği
Kadıköy Şubesi Toplumsal Politikalar İl Komisyon ve Kadıköy
İlçe Komisyon Başkanı ve üyeleri ile ziyaret edilmiştir.

Amacımız toplumun her kesimi ile her zaman sağlıklı bir
iletişim kurarak, yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgili projeler
üretip, şehit ve gazi ailelerinin haklı taleplerinde sesi olmaya devam edeceğiz.
Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerine katkı sağlamak, toplumsal sıkıntılarını dertlerini daha rahat ifade
edebilmeleri için duymayanlara kulak olup, bedensel engellerine yol arkadaşı olacağız.
YARADANIN EN ÖZEL EMANETLERİNİ UNUTMADIK !
“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” kapsamında
İl komisyonu olarak; İstanbul İlçe Başkanlıklarına mama
kapları ve mamalar hazırlayarak sevkiyatını sağladık. İlçelerimizdeki sorumlularımız ile birlikte 4 Ekim Günü bu kap
ve mamaları ihtiyaç duyulan bölge, park ve ormanlarda
dağıtarak, sevimli dostlarımızı barınaklarda ziyaretlerde
bulunduk.

Eşe dosta ballı ihale, vatandaşa
gelince acı reçete! Kurduğun bu
eğri düzenin batsın, Sayın Erdoğan!
Hiç mi utanmıyorsunuz?
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Meral AKŞENER

sosyal ve ekonomik sorunlarını dinleyip; yaşam standartlarını yükseltmek üzere yapacaklarımızı paylaştık. Dernekle yapılan görüşme neticesinde kendilerine destek amaçlı
İYİ Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı , İYİ Parti İstanbul
Gençlik Kolları Başkanlığı ve Türkiye Engelliler Derneği koordine olup neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk.
GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE 100 BASTON YARDIMI

İYİ Parti İl Toplumsal Politikalar Komisyonu olarak İYİ Parti
İstanbul Pendik İlçemizin Komisyon Başkanları’nın davetleri üzerine Kaynarca Botanik Parkı’nda hayvan sever vatandaşlarımızla buluştuk. Park bünyesinde birçok hayvan
barındırmakla birlikte yemek ve barınma sorunlarına çözüm istediler ve Hayvan Hakları Yasası hakkında görüşlerini bildirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkiye Engelliler Derneği’ni İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu ile birlikte Kadıköy İlçe Başkanı ve Toplumsal Politikalar Komisyonu olarak ziyaret ettik. Kendilerine, dernekle iş birliğimiz
sonucu “Braille Alfabesi” ile hazırlanan , Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ‘’NUTUK’’ kitabını takdim ettik. Görme
engelliler nezdinde tüm engelli vatandaşlarımızın hukuki,

Gözder Bakirköy Görme Özürlüler Derneği’ne 100 adet
baston yardımında bulunduk. Dernek Başkanımız Sn. Ali
Varlık ve Bşk. Yrd. Oğuz Taşdemir ile yardımlaşmanın devam etmesi hususunda mutabık kaldık. İYİ Parti İstanbul İl
Başkanlığı olarak Gözder’ in yanında olmaya devam edeceğiz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü akşamı İYİ Parti Genel İdare
Kurulu Başkanları Sn. Ünzile YÜKSEL , Sn. Burak AKBURAK,
İl Başkanımız Sn. Buğra KAVUNCU ve İstanbul Komisyon
Başkanlarımız ile birlikte İstanbul İlçelerimizde olan tüm
ENGELLİ ÜYELERİMİZLE çevrimiçi sunucu aracılığıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Engelli üyelerimizin sorunlarına değinilerek , çözümlerin neler olabileceği hakkında
istişarelerde bulunduk.
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HUKUK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Koltuk meraklılarının, yandaş
müteahhitleriyle el ele verip,
vatandaşlarımızın hayatını hiçe
saymalarına şahit oldukça, isyan
ediyorum

Meral AKŞENER
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Çağdaş demokrasilerin en önemli
sac ayaklarından biri olan hukuk
ve insan hakları/özgürlükler
kavramları yüz yıllardır ülkelerin
temeline atılmış çimentolardır.
Sağlam temellerin bile zamanla bakımdan geçirilmesi,
yenilenmesi, zaman ve insan olgularına göre yeniden şekillenmesi olasıdır. Ancak doğrunun arayışında, adil, tarafsız, bağımsız, çağdaş bir hukuk düzenini, hukukun üstünlüğünü ve birey haklarını esas alan, demokrat, çoğulcu ve
özgürlükçülüğü parti programına almış, bu konuda tüm
gayreti ile mesai harcayan İYİ Parti’nin İstanbul ayağında
Hukuk Politikaları Başkanlığı olarak görev almak hepimiz
için bir gurur vesikasıdır.

Devlet yönetmek ciddi iştir.
Türkiye malesef uzun yıllardır bu
ciddiyetten yoksun yönetiliyor.
Meral AKŞENER

39 ilçemizin hukuki her türlü sorununun çözümü, ülkemizde şu an basın özgürlüğünün üzerinde sallanan hukuk
kılıcının kaldırılması, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma
hakkı, vatandaşın adalete ulaşması önündeki zorluk ve
engellerin kaldırılması, adalete giden yollara kolay erişim
ve Genel Başkanımız Meral Akşener’in her defasında belirttiği Parlamenter Sisteme dönüş ve kuvvetler ayrılığının
güçlendirilmesi ile ilgili atılacak her türlü adımda İYİ Parti
İstanbul Hukuk Politikaları Başkanlığı ile başkanlığımız çatısı altında bulunan İnsan Hakları ve Özgürlükler komisyonumuz çalışmalarına başlamış ve bu konularda fikir birliği
sağlanması adına vatandaşlara gerekli bilgilendirilmenin
yapılması için programlar planlanmıştır.

“BASIN ÖNE EĞİLMESİN!” Murat Ağırel Duruşması
Yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü kuvvet
olarak değerlendirilen “basın”, bugün Türkiye’de korkunç
bir baskı altında. Bu baskının etkisini, tutuklu olarak yargılanan Murat Ağırel ve diğer basın emekçilerinin davasında görülmüştür. İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun
basın açıklamasında da belirttiği gibi Covid-19 şartlarında
taktığımız maskeler, gerçekleri örtemeyecek, çığlığımıza
engel olamamış, ne sosyal mesafeler ne de hapishane
duvarları Murat Ağırel ile aramıza girememiştir. 9 Eylül
2020 tarihinde yapılan duruşmada Hukuk Politikları Başkanlığı ve tüm teşkilatımızla birlikte Murat Ağırel için Çağlayan Adliyesindeydik.
Yenilikçi ve cesur insanlar, zulme karşı milletin, haklının sesi
olan basın geleneğini sürdürecek, ne sürgün ne de cezaevleri onları yıldıracaktır!

Susmayın, Korkmayın, Alışmayın!
İYİ Parti Hukuk Politikaları Başkanlığı olarak tüm teşkilat
mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Eğitimde Fırsat Eşitliği
Koronavirüs salgını, yoksulluk sınırında yaşayan çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mart
ayında başlayan uzaktan eğitim uygulaması hala devam
etmektedir. Ne yazık ki; bilindiği üzere yoksulluk bu tarz eğitimin önünde ciddi bir engel. Hukuk Politikaları Başkanlığı
İnsan Hakları Ve Özgürlükler Komisyonu olarak, bize sosyal medyadan ulaşan, Isparta’daki Şehit Koray Akoğuz
İlköğretim okulunun idealist 1. sınıf öğretmeninin ricasını
kırmayarak, Eylül ayında yaptığımız projeyle, 6 tane dar
gelirli aileye mensup çocuğumuza bilgisayar tedarik ederek, okullarına gönderdik.
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Bir ülkede adalet yoksa,
bereket olmaz. İş insanı,
sanayici, yatırım yapmaz,
yapamaz.
Meral AKŞENER

Uluslararası Af Örgütü Toplantısı
Uluslararası İlişkiler Başkanlığı’nın organize ettiği toplantıya katılım sağlayarak, “İnsan Hakları İhlalleri” konusunda
bilgi alışverişinde bulunuldu. Kurumun üst düzey yöneticileri ile tanışılarak, 2021 için ortak çalışılabilecek projeler
konusunda görüş alışverişi yapıldı.
Cumhuriyet Köyü Sevgi Evi Çocuk Hakları Şenliği
Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya
üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel
sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.
Çocuk hakları, bir insan hakları meselesi olmasıyla birlikte
ülkemiz ve dünyada gittikçe büyüyen ve çözümlenmesi
imkansız bir sorun haline gelmiştir.

Hukuk Politikaları Başkanlığı Aylık Toplantısı
Hukuk Politikaları Başkanlığı olarak İlçe Başkan Yardımcımız ve il Yöneticilerimizle birlikte aylık toplantılar yaparak
plan projelerimizi, yol haritamızı ve parti mensuplarımız ile
ilçelerimizin içerisinde bulunduğu hukuki problemlerin istişarelerini yaptık. Her ilçemizde avukat sayısının artırılması
ile vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilmesi, gelecek seçimlerde aktif görev almalarının sağlanması ile ilgili
çalışmalara başlattık.
BİMEKS İşçileri Hareketi Desteği
2016 yılında maaşlarını alamamaya başlayan teknoloji
devi BİMEKS’in 1500 çalışanı, 2018 yılında BİMEKS’in yönetiminin dağıtılması ile tazminat ve maaşları ödenmeden
ortada bırakıldılar.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul
edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı
gündür. Hukuk Politikları Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu olarak, Cumhuriyet Köyü Sevgi Evleri’nde korunma altına alınmış, 8-13 yaş arası kız çocuklarımıza güzel bir gün
yaşatmaya çalıştık.

İnsan Hakları Komisyonu yanı sıra İYİ Parti İstanbul İş Dünyası Komisyonu’nun da katkıları ile, ihtiyaç listesinde olan
2 adet çamaşır makinası, 2 adet bulaşık makinası, 1 adet
kurutma makinası, 9 adet güvenlik kamerası ve sistemleri bağışı, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, kitaplar
hediye edildi. Bunlara ek olarak 110 kişilik özel menü servisi
yapıldı. Ayrıca pandemi nedeniyle tüm hazırlıkları tamamlanmış olan, müzik, palyaço, animasyon, lunapark ve kukla
gösterisini içeren bahçe şenliğimizi daha ileri bir tarihe ertelemek üzere planlandı.
Kadın Adayları Destekleme Derneği toplantısı
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, 5
Aralık 1934’te Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmasını
sağlayarak “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınmasını sağladı. 86 yıl önce yürürlüğe giren bu kanun ile
birlikte kadınlar demokratik haklarına kavuştu.

Türkiye’nin her yerinden 1500 aileye mağdur eden bu duruma karşı, işçiler “Bimeks Direnişçileri” adıyla bir organizasyon kurup, hak savaşı veriyorlar. Grubun yöneticilerinden Sayın Betül Celep ile görüşüp, İYİ Parti İstanbul Hukuk
Politikaları Başkanlığı olarak ne tür destekler verebileceğimizi tartıştık. Gelişmeler yakından takip ederek, hukuki açıdan desteklerimizi esirgemeyeceğiz.
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Erkek egemenliğinin önde olduğu Türki siyasi hayatında
Genel Başkanı kadın olan ve Parti İç Tüzüğünde kadın
kotası bulunan, kadının önemini her daim vurgulayan İYİ
Parti ve bünyeleri olarak bu özel gün için siyasete kadın
katılımını arttırmak için çalışan KA-DER Kadın Adayları
Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuray
Karaoğlu ile çevrimiçi platformda bir araya geldik. Ülkemizdeki demokrasinin kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gerekenleri konuştuk.

SİYASET AKADEMİSİ VE
EĞİTİM POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Bunlar 18 yıldır; aklı yalan, bilimi
dedikodu, akademisyeni yandaş,
üniversiteleri de bina sandılar.
Meral AKŞENER
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İYİ PARTİ’de
EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına bağlı Siyaset Akademisi
ve Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak teşkilat içi eğitim
faaliyetlerine başladık.

Bu büyük millet yutkunmayı
değil konuşmayı, yokluğu değil
mutluluğu hak ediyor.
Meral AKŞENER

Kurumsallaşma yolunda teşkilatlarımızı saha da daha
güçlü kılmak, eksiklerini gidermek, bilgilerini tazelemek, bilmediklerini öğretmek ve bölge ilçe teşkilatı yönetim kuru-
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lu arkadaşlarımızın tanışmasını, kaynaşmasını sağlamak
için İstanbul İli teşkilat içi “EĞİTİM SEFERBERLİĞİ” ne 39
İlçemizde aynı anda başladık.

İstanbul’un 3 bölgesindeki 7 AYRI eğitim noktasında yürütülen eğitim faaliyetlerimizi pandemi koşullarının yarattığı
etkiyi de göz önünde bulundurarak YÜZ YÜZE ve SANAL
platformlarda gerçekleştirdik. Siyaset Akademisi ve Eğitim Politikaları Başkanlığı olarak programımızı 3 ana başlık
altında planladık ve her ders sonunda yapılan online anketler ile %95 başarı yakaladık.

2. Kişisel Gelişimleri (Teşkilatçılık Nedir? Teşkilatların, Mahalle Başkanlıklarının ve STK’lar ile aktif çalışma yöntemleri, Teşkilatlarda kriz yönetimi, güven verme, Protokol
kuralları, Potansiyel Üyelere yaklaşım ve İkna yöntemleri,
Siyasal İletişim, Hitabet ve Beden dili, Seçmen Eğilimleri,
Propaganda Teknikleri, Görsel Algı, Görsel ve Sosyal Medya Analizi, Seçim İşleri, Deprem ve Farkındalık)

1. İYİ Parti Misyon, Vizyon, Tüzük ve Programının özümsenmesi

3. İYİ Parti Politikaları (Eğitim, Ekonomi, Adalet ve Hukuk,
Kadın, Gençlik. )
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ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BAŞKANLIĞI
Türk dış politikasını egona
meze yapmaktan artık vazgeç.
Yabancı ülkelerin ergen tavırlı
liderlerine, hak ettikleri cevabı
aynı ergen tavırla değil, devlet
adamlığı ile ver.

Meral AKŞENER
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Hollanda Başkonsolosluğu

İsveç Başkonsolosluğu

Günümüzde küreselleşen dünyaya hâkim olmanın tek yolu uluslararası ilişkileri anlamaktır. Ve bu alanda yaşanan olayları analiz edebilmek adına gün geçtikçe değeri artan bir disiplindir. Uluslararası sistemdeki sürecin tarihi, uluslararası
hukukta geçerliliği, ekonomik yapısı, devlet ve devlet-dışı aktörlerin ilişkilerini göz önünde bulundurarak Partimizin tanıtımı adına çalışmalarımız devam etmektedir. Dünya kültürlerinin ve bakış açılarının anlaşılıp paylaşılmasının benimsendiği başkanlığımızda diğer kültürleri tanımanın önemine bağlılık ile karşılıklı çalışmalar tavsiye edilir.
Amacımız; uluslararası ülkelerin temsilcilerine yaptığımız ziyaretlerde partimizin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini
anlatıp, yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri açıklayarak Partimizi tanıtmaktır. Ülkemizin ve tüm insanlığın refah ve mutluluğunu artıracak her çalışmanın başlanması, korunması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüp geliştirilmesine öncülük edilir. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun, devletin, sanayinin ve sivil toplum kuruluşlarının çözüm
ortağı olmak hedeflenir. Vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını tespit edip detaylı analiz etmek için yapılan
çalışmaların bir diğer amacı devletimizin Parti iktidarında temsilini güçlendirmek ve Türk Dünyası Devletleri ile mevcut
ilişkilerin bağlarını güçlendirmektir.

BAŞKONSOLOSLUK ZİYARETLERİ
Amacımız; Uluslararası ülkelerin temsilcilerine partimizin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini anlatıp, yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri açıklayarak partimizi tanıtmaktır.
Azerbaycan Başkonsolosluk Etkinliği
Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol
açan Ermenistan Devletinin saldırısı başlayan çatışmalarda, Türk milletinin her daim Azerbaycan’ın yanında olduğunu göstermek amacıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı
olarak düzenlediğimiz ve 500 kişi katılımını ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda 2000 adet gönüllünün destek
dilekçelerini teslim ettik. Konsolosluk önünde basın bildirisi yapan İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu Türkiye var
olduğu sürece Azerbaycan da var olacağını açıklayarak
Azerbaycan’ın her daim yanında olacağımızı bildirdi. Akabinde Mehman Hacıyev’i makamında ziyaret ettik. Nazik karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunduk.
KKTC Başkonsolosluğu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu ile KKTC
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar makamında ziyarette
bulunduk. Bağımsızlık günleri kutlayarak, yeni hükümete
de başarı dileklerimizi ilettik. Pandemi süresince Kıbrıs me-

selesinin derince konuşulduğu görüşmede uluslararası
alanda yaşadıkları sorunlar tarafımıza aktarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve ekonomik ambargonun kaldırılması için desteğimizi ilettik. Karşılıklı iş birliği ve
destek mesajlarının verildiği ziyaretin sonunda nazik karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunduk.
Hollanda Başkonsolosluğu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu ile Hollanda
Başkonsolosu Bart van Bolhuis makamında ziyaret ettik.
Başkonsolos Bolhuis, İstanbul da yürütülen AB projelerinden bahsettiler. Projelerin günümüzde doğa ve insanın
şehirlerde bir arada nasıl yaşatılacağı ve akıllı şehir konseptlerin faydaları ve uygulanan şehirler üzerine konuştuk.
Çağımız da değişen alışkınlıklarımız ve devam eden küresel ısınma için yürütülen projelerden Hollanda’dan örnekler verildiler. Konsolosluğun Hollanda’nın dünya da en eski
Hollanda toprağı olduğu belirttiler. Kendilerine güzel karşılamadan dolayı teşekkür ettik.

ULUSLARARASI VE TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ VAKIF – DERNEK ZİYARETLERİ
Türk Dünyası dernek ve vakıfları ile yakın temas içinde olan
partimizin ziyaretlerini sürdürülebilir bir şekilde devam
ettirdik. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözümlemek için yapılan ziyaretlerde hala en büyük sorunun “vatandaşlık” olduğunu tespit ettik.
Kazak Türkleri Vakfı Ziyareti
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanlığı ile Kazak Türkleri
Vakfı’na ziyarette bulunduk. 20.000 kişilik üyesi olan derneğin her türlü kültürel faaliyetleri (düğün, milli bayramlar,
nevruz, cenaze vb.) bünyesinde gerçekleştirdiği ve Kazak

Türkleri Tarihi hakkında kısaca bilgiler edindik. Nazik karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunduk.
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Kazak Türkleri Vakfı Eğitim ve Araştırma Derneği Ziyareti
İYİ Parti İl Başkanlığı olarak Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği’ne ziyarette bulunduk. Türkistan ruhunun yaşatılması, Türk dillerinin öğretilmesi, Türk Dünyasına mensup
herkesin bir çatı altında olması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin öneminin bir kez daha altını çizdik. Uzaktan
eğitim alan öğrenciler için yaptıkları “tablet” kampanyasına
katkıda bulunduk.
Azerbaycan Kültür Evi Ziyareti
İstanbul İL STK Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı ile Azerbaycan Kültür Evi ziyaret gerçekleştirdik. Ermenistan ile devam eden çatışma sürecinde Azerbaycan
Kültür Evi Başkanına nazik karşılamalarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik.
Bosna Sancak Derneği Ziyareti

Bultürk Ziyareti

Greenpeace Ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak Greenpeace genel
merkezi ziyaret ettik. Türkiye’ye gelen çöpler, Türkiye’deki nükleer enerji ve Kanal İstanbul gibi gündemi oluşturan
önemli konular hakkında istişarelerde bulunduk.

DOĞU TÜRKİSTAN

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak Doğu Türkistan’da, Çin Hükümeti tarafından soydaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen
insanlık dışı uygulamaların, yıllardır vazgeçilmeyen soykırım politikasının kınadığımıza ilişkin ve kamuoyu bilinçlendirme
amacıyla çalışmalar başlattık.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Doğu Türkistan bilinçlendirme kampanyası
Doğu Türkistan’da, Çin Hükümeti tarafından suçsuz yere toplama ve çalışma kamplarına gönderilen milyonlarca soydaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı politikaların kınandığı ve kamuoyu bilinçlendirme amacıyla konu ile ilgili
webinar, video, insan hakları beyannamesi basımı ve dağıtımı yapıldı.
Sürgündeki Doğu Türkistanlılardan Buğra Kavuncu’ya
Teşekkür Ziyareti

Onlar bilsinler ki bu öksüz
Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz.
Meral AKŞENER

Dünya Uygur Kurultayı ile toplantı
Dolkun Isa tarafından soydaşlarımızın yaşanılan sorunları
baştan sona kadar kısaca özetlendi. Türkiye’de doğru bilgiye ulaşmanın zor olduğunu ve kamuoyunun yeterince
bilinçli olmadığı ve bu hassas konuda karşılıklı çalışma yapılabilirse faydalı olabileceğini dile getirdiler. Soydaşlarımızın yaşadığı sorunları ve zorlukları kamuoyu ile paylaşabilmek ve siyasi girişimlerde bulunabilmek adına raporlar
ile alakalı gerekli araştırmaları başlattık.
UHRP (Uyghur Human Rights Project) Washington
Şubesi Zoom Toplantısı
UHRP (Uyghur Human Rights Project) Zoom Toplantısı İYİ
Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler Başkanlığı ile online olarak görüşme gerçekleştirildi. Ömer Kanat önderliğinde,
yıllardır devam eden insan hakları ihlalleri ve asimilasyon
politikasının, detaylı bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Doğu
Türkistan yaşananları birinci ağızdan dinlendiği ilçe başkan yardımcıların katılımı ile bir webinar organize edildi.
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Çin konsolosluğu önü destek
8 gündür Çin Konsolosluğu önünde nöbet tutan soydaşlarımızla birlikteydik. Dertlerini dinleyip seslerini duyurmak
için değerli basın mensupları katılımları ile röportajlar
yapıldı. İade anlaşmasının meclisten geçmemesi için ve
Uygur Türklerinin seslerini duyurmak için ne gerekiyorsa
yapacağız!

SEÇİM İŞLERİ VE
ORGANİZASYON
BAŞKANLIĞI
Bize; içeriden dışarıdan, tepeden
aşağıdan nereden saldırırsanız saldırın,
elinizden geleni ardınıza koymayın.
Saldırmazsanız gönlüm kalır. Millet
yolundan dönmeyeceğiz.”
Meral AKŞENER
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Artık İYİ PARTİ Var !
25 yılın sonunda yeni bir dönemin başladığı 31 Mart-23 Haziran seçimlerin de İYİ PARTİ İstanbul İl Başkanlığı bünyesindeki Seçim İşleri Başkanlığı, uzman kadrosu 39 İlçesiyle çok iyi koordine olarak İstanbul seçimlerinin kaderini
değiştiren en büyük unsur olmuştur. Bu seçimlerde İl ve İlçe Başkanlıklarımızın üstün başarı, çaba ve özverisi ile
artık kimsenin seçimlerde kendi istediği gibi, emrettiği gibi hareket ederek sonucu değiştiremeyeceğini göstermiştir.
Bu başarı Halkımıza da artık kimsenin sandık sonuçlarını
değiştiremeyeceği güvenini de vermiştir. Bu en büyük kazanımlarımızdan birisidir.
Uzmanlığımıza 31 Mart-23 Haziran seçimlerinden edindiğimiz büyük tecrübe ve bilgileri de katarak önümüzdeki
seçimler her an olacakmış gibi 39 ilçemizle hazırlanmaya
başladık.
İlçelerimizde bu konuyla ilgili uzman, geniş ve cesur ekipler
hazırlıyoruz. Bu paralelde seçim kanunları, usulleri, sandık güvenliği, saha yapılanması, takım çalışması ve daha
birçok konuda detaylı eğitimler veriyoruz. Oluşacak tüm

Onlar istedikleri kadar gürültü
yapsın, Millet Bizi Çağırıyor!
Meral AKŞENER
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usulsüzlük ve hileler konusunda karşı planlar geliştiriyoruz. Seçim gününde daha büyük daha güçlü olabilmek
için müsait olan tüm Halkımızı seçim sandıklarında görev
almaya çağırıyoruz. Bunun için bulunduğunuz ilçenin İYİ
PARTİ ilçe başkanlığı yada İl Başkanlığımıza başvurabilirsiniz. Unutmayalım ki hiçbir irade Halkımızdan daha büyük
değildir.
Bir an gözlerinizi kapatın ve İYİ PARTİ nin olmadığı dönemlerdeki seçimleri hatırlayın. Halkımız şuna inanmalıdır ki,
artık İYİ PARTİ var ve sanık sonuçlarında halkın iradesi ne
ise o çıkacak !

Seçim komisyonu aynı zamanda partimize yeni katılacak
üyelerimizin de planlaması konusunda çalışmakta ve bu
konudaki çalışmalara katkı sunmaktadır. Sizde bize +1 üye
getirerek bu cesurlar hareketinin büyümesine bir tuğla koyabilirsiniz.

Üyelik karavanlarımızın tüm İstanbul da mahalle ziyaretlerini, organizasyonlar yapılmasını, partimizi halkımıza anlatabilmesini ilçe teşkilatları ile beraber organize etmektedir.
Halkımızı dinlediğimiz, dertlerimizi paylaştığımız karavanlarımıza sizleri de bir çayımızı içmeye sohbet etmeye bekleriz.
Halkımıza saygılarımızla..
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KALKINMA
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
“Türk Ekonomisi’nin sigortası,
gözbebeğimiz’’ dediğimiz
turizm, salgın sürecinde
müteahhitlerin gördüğü kadar
bile destek göremedi.
Meral AKŞENER
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Kalkınma Politikaları Başkanlığı , İYİ Parti’nin kuruluş
felsefesinden biri olan “Kalkınmacı Politikalar”
üretmekle görevli komisyonları içeren başkanlıktır.
Başkanlığımız bünyesinde 6
Adet komisyon bulunmaktadır.
• Tarım
• Turizm
• Ticaret

• Sanayi
• Digital Dönüşüm
• Arge ve Yeni Projeler

Mevcut komisyonlarımızda, İlimizde bulunan sektörler ve temsilciliklere yönelik, Parti politikalarımız çerçevesinde sorun
tespitleri yapılmakta ve sektörlere yönelik çözüm önerilerimiz belirlenip söylemler geliştirilmektedir.
Komisyonlarımız da görev yapan İl Yöneticisi ve Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın her biri sektörlerinde uzman ve sektör sorunlarına ve çözümlerine vakıf olan kişilerdir. Komisyonlarımızda yeni projeler üretilmekte ve bu projelerin Partimizin ve teşkilatımızın kullanabileceği siyasi söylemlerle kamuoyuna açıklanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Faaliyetlerimiz

İYİ Bülten
Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak içeriğini ve hazırlığını Komisyonlarda görev yapan arkadaşlarımızın
oluşturduğu “İYİ Bülten” isimli dergimizi her ay düzenli olarak çıkartmaktayız. Aylık sektör bilgilerini, sektörlerin yaşadığı olumsuzlukları, ekonomik verileri ve tüm
bunlara yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu bülten
çalışmamız Kasım ayı itibarıyla yayınlanmaya başlamıştır.
Bültenler İlçe teşkilatlarına gönderilmekte ve teşkilatlar
kanalıyla sokak aktivitelerinde, esnaf ve şirket ziyaretlerinde etkin olarak dağıtılmaktadır. Aynı şekilde İl Başkanlığımızı ziyaret edenlere ve İl Başkan Yardımcılarımızın dış ziyaretlerinde bültenlerimiz dağıtılmaktadır.

İlçe Başkan yardımcılarımız ile
Kalkınma politikaları öncelikli
İl Binamızda ve çevrimiçi platformlar
üzerinden eğitim ve söyleşi toplantıları
yaptık.
Hayaller, doğalgaz ile zengin
olmuş Türkiye, gerçekler
askıda ekmek kampanyası.
Meral AKŞENER
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İlçe Başkanlıkları ziyaretleri
yapılarak “Kalkınma” ile
ilgili söyleşiler ve toplantılar
yaptık.

Üyelik aktivitilerine katılım sağladık.

İl başkanlığımızın düzenlemiş olduğu aktivitelere katılım sağladık.

İlçe Başkanlıklarının düzenlemiş olduğu
aktivitelere katılıp Kalkınma politikaları ile ilgili
görüşlerimizi anlattık.

Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdik.

Turizmde dünyanın
1 numarası
olamıyorsak, sen
kendine milliyetçi
diyemezsin.
Meral AKŞENER

Sektörlerinde öncü olan Sanayi kuruluşlarına, ilçe özelinde
ağırlığı bulunan esnaf ve temsilcilerine, Organize Sanayi
bölgelerinde bulunan kuruluşlara ve temsilciliklere düzenli
olarak ziyaretler gerçekleştirip, sektör sorunları ve talepleri
hususlarında görüş alışverişlerinde bulunduk ve Kalkınma
Politikalarını içeren çözümlerle ilgili fikirlerimizi paylaştık.

46

MALİ İŞLER
BAŞKANLIĞI
Döviz kurları artarken, fiyat istikrarı
sağlayamazsınız. Döviz kurları
artarken, enflasyonu durduramazsınız.
Bunun için daha kaç iş yerinin batması
gerekiyor? Bunu anlamanız için daha
kaç kişinin işsiz kalması gerekiyor.
Meral AKŞENER
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Mali İşler Başkanlığı
olarak teknoloji çağının
gerekliliğini yerine getirdik
ve tüm verilerimizi dijital
platforma taşıdık!
İŞ DÜNYASI KOMİSYONU
AMAÇ KAPSAM
Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Siyasi Partiler Kanununda belirtilen düzenlemeler ile Parti Tüzük ve Programında yer alan
ilkeler doğrultusunda, Partinin iş dünyası ile ilgili politikalarını hazırlamak, geliştirmek ve tanıtmak; ekonomik yapı
ve ilişkiler sistemini sektörler bazında, makro ve mikro seviyelerde, konjonktürel ve yapısal gelişmeler çerçevesinde
izlemek ve değerlendirmek, Partinin bu konulardaki görüşlerini oluşturmak ve alternatif politikalar üretmek,

MİSYONUMUZ
Ülkemizin ve toplumumuzun, ticari, sanayi, ekonomik
alanlarda gelişmesine katkı sağlayarak sermaye, teknoloji, fikir alış verişi ve koordinasyonu yürütülmesiyle daha
yüksek refah seviyesine ulaşmasına yardımcı olacak çalışmalarda bulunmak.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
• Ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek,
değerlendirmek ve bu konuda iş dünyasına, İl Başkanını ve
ilgili Parti organlarını bilgilendirmek, raporlar hazırlamak ve
öneriler sunmak.
• Partimizin politikalarının ve hedeflerinin iş insanlarımıza
aktarmak, panel, seminer ve çalıştay’lar organize etmek.
• Yerli, yabancı, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile görüş
alışverişinde bulunarak, iş birliği ortamı oluşturmak.
• Avrupa Birliği ile müzakere aşamasının, mevcut ve daha
sonraki ilişkilerin iş dünyasına etkilerini öngörmek.
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VİZYONUMUZ
Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek
çalışmalar oluşturan; İstanbul iş dünyasındaki insanların
çağdaş ve örgütlü toplum anlayışı ile çalışan, kararlara
ortak ve yönetime destek olan sivil girişimi geliştiren, nicelikten ziyade nitelikli dernek faaliyetlerini öncelikli tutan,
takip etmeyi değil yol göstermeyi, desteklemeyi savunan,
çağdaş bilimi, teknolojiyi, vazgeçilmez insani ve ahlaki değerleri benimseyen örnek bir kurum olmaktır.

ÇALIŞMALARIMIZ
İYİ Parti’ye gönül veren iş insanlarını bir araya getirerek
Sanayici İş İnsanları Derneği ile “İYİ TİCARET PORTALI
İYİ BUSİNESS NETWORK“ kurulması için gerekli altyapı
çalışmaları yapttık. İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde olan ilk
tanıtım toplantımızı Parti yöneticilerimiz ile gerçekleştirdik.
Pandemi kısıtlamalarının kalkması ile iş dünyasının geniş
katılımı ile oluşturacağı “İYİ TİCARET PORTALI“ tanıtımını
gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

İş İnsanları, Sanayi ve Ekonomi ile ilgili toplantı ve ziyaretlerde bulunmak,.
İş insanları derneklerine, sektörel derneklere, küçük ve orta
ölçekli kobiler ile organize sanayi bölgelerindeki iş insanlarına ziyaretler gerçekleştirdik. Partimizin iş dünyasına bakışını ve Parti ekonomik politikalarımızı anlattık.
Düzenli olarak komisyon üyelerimiz ile toplantı düzenleyerek bölge iş insanlarının sorunlarına çözüm üretmekteyiz.

2021 yılı içerisinde web tabanlı ticaret portalı hayata geçirmeyi planlamaktayız.
İş Adamları-Sanayi ve Ekonomi komisyon üyelerinin, gerçekleştirecekleri ziyaretlerde her ay belirli yeni üye kazanımını sağlamak.

MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
İstanbul İl Başkanlığımız olarak, özel bir yazılım ile İl ve ilçe
mali kayıtlarını dijital ortama taşıyarak uzaktan erişim imkanı sağladık.
İl Başkanlığı toplantı salonunda çevrimiçi platformlar üzerinden İlçe Mali İşler Başkanlarımıza düzenli eğitim vererek
yazılım programını çok kısa sürede verimli hale getirdik.
Şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir İl ve İlçe Mali İşler Başkanlıklarını oluşturduk.
İlçe Mali İşler Başkanlarımız ile düzenli toplantılar yaptık.

2021 yılı bütçesi, Partili
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin
iflasının bütçesidir.
Meral AKŞENER
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YEREL
YÖNETİMLER
BAŞKANLIĞI
Türkiye’nin kaynakları var. Yeter ki,
çarçur edilmesin. Yeter ki, ranta
kurban edilmesin.Yeter ki, eşi dostu
zengin etmek için değil, milleti zengin
etmek için harcansın. İlk iş israfa ve
rant düzenine son vereceğiz.
Meral AKŞENER
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İYİ PARTİ İstanbul Yerel Yönetimler,
Çevre, Şehircilik ve Doğa
Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda ikamet eden yerel
halkın ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan, karar
organları yerel halk veya bölgede ikamet eden vatandaşlarca
seçilen, görev ve yetkileri yasalarla saptanan, özel gelirleri ve
bütçesi bulunan ve kendine özgü teşkilat yapısına ve personele sahip kamu tüzel kişilikleridir.
Yerel yönetimler şeması oluşturarak, parti organlarımızda
ve yerel meclislerde görev alan yetkililerin, yetki ve sorumluluklarını tanımladık.
İyiler hareketinin İstanbul’daki neferleri olarak bizlerin görevi, partimizin iktidar hedefleri doğrultusunda yerelde
merkezi politikayla eşgüdümlü olarak hareket ederek , Genel Merkezimizin yerel yönetim ve kentleşme politikalarına
ilişkin görüşlerinin teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamaktır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere iktidar hedefi olan
her partinin yerel yönetimler yapılanmasının niteliği çok
önemlidir. Yerel yönetim yapılanmasındaki başarı, partinin
yerelde varoluşunun temel taşıdır.
Bu amaçla parti içi kurumsal yapının oluşturulması amacıyla hiyerarşik yapının oluşturulması ve bu hiyerarşik yapının sağlıklı çalıştırılması gereklidir.
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Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcıları ve
Meclis Üyeleri ile istişarelerde bulunarak ilçelerinin sorunları ve çözüm önerilerinin rapor haline getirilmesini sağladık.
İlçelerdeki sorunlara hakim olmak, o sorunları ortadan
kaldırabilmenin başlangıç noktasıdır. Bunu yaparken, partimizdeki insan kaynaklarını iyi yönetebilmek en önemli kriterdir. Bu amaçla meclis üyelerimizi ve teşkilatlardaki yerel
yönetimlerden sorumlu dava arkadaşlarımızı daha yakından tanımak açısından bir özgeçmiş havuzu oluşturmayı
planlıyoruz.
Önümüzdeki mahalli idareler seçiminde başarılı olabilmenin anahtarı, doğru adayları tespit edebilmektir. Yarın
seçim olacakmış gibi, yerel yönetici adaylarımızı önceden
belirlemek bizim öncelikli hedefimizdir.
Çevre ve şehircilik alanında, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık için öngörülen kentsel dönüşüm sorunlarının çözümleri, deprem toplanma alanlarının oluşturulması, Kanal İstanbul gibi çevresel felaketlere sebebiyet
verecek hayali projelerle ilgili çalışmalar yapıp, ilgili birimlere raporlar hazırlıyoruz.
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Devlet, vatandaşının sırtındaki
yükü alır. Devlet, zor günler için
topladığı deprem vergilerini
saçıp savurmaz.
Meral AKŞENER

KÜLTÜR, SANAT,
SAĞLIK VE SPOR
BAŞKANLIĞI
Kimisini duymak istemediler, kimisini yapmak
istemediler, kimisini de yaptılar ama maalesef
geç, eksik ve acemice yaptılar. Maalesef gördük
ki, iktidarın bir pandemi senaryosu bile yokmuş.
Gördük ki iktidar, akıldan da, devlet ciddiyetinden
de çoktan kopmuş. Ülkeyi de, krizi de
yönetemez olmuş. Siyasi hesaplar,
vatandaşın sağlığının önüne geçmiş
Meral AKŞENER
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İstanbul İl Kültür Sanat Sağlık ve Spor Başkanlığı olarak İstanbul İl Başkanlığı altında
kültürel ve sanatsal değerlerin tanıtımına,
korunmasına destek olacak faaliyetlerde
bulunmak için çalışma programları düzenlendik. Tüm kadro olarak kültür sanat
alanında, meslek erbaplarının, sanatçıların, eğitimcilerin, İYİ Parti mensuplarının
sorun ve görüşleri ile ilgilenmek ve bu talepleri Genel Merkeze ulaştırabilmek adına
nasıl bir yol izleyeceklerini uygulamaya koyup, ekip halinde organize olduk.
Aynı zamanda ülke bazında eğitim, kültür
sanat alanında karşılaşılan güçlüklerin çözümü noktasında projeler üreterek, hazırlanan raporları ve geliştirilen projeleri pandemi
sürecinde takip ederek, önümüzdeki süreç için daha aktif çalışabilecek bir kadro oluşturmayı hedefledik.
COVİD PANELİ
İstanbul İl Kültür Sanat Sağlık Spor Başkanlığı iş yerinde
sağlıklı yaşam tedbirleri alma hususunda; ilçelerimizi bilgilendirmek ve gerekli önlemleri bütün teşkilatımızın uygulayabilmesi amacı ile “COVİD PANELİ” düzenledik. Düzenlenen panelde İstanbul dahilinde 39 İlçe Kültür Sanat
Sağlık ve Spor Başkanları’na yazılı ve görsel olarak eğitim
vererek, steril çalışma ortamı sağlamak adına bir ağ oluşturduk.
Parti programında yer alan teşkilat mensuplarının ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına uygulanan
etkinliğin sunumunu Dr. Suat Sarp gerçekleştirdi.
COVİD SÜRECİNDE EVDE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ZOOM
ÜZERİNDEN SPOR
İSTANBUL İl Kültür Sağlık Spor Başkanlığı 39 İlçe Başkan
Yardımcıları ile spor eğitmeni Gökçen Arıkan eşliğinde; be-

den farkındalığı, doğru duruş alışkanlığı, doğru nefes alış
veriş teknikleri, orta şiddetli bütün kasları çalıştıracak antrenman hareketlerini kapsayan egzersizleri uygulatarak,
karantina sürecinde sağlıklı kalabilme adına bir ilki başlattık. Spor yapabilmenin “çevrimiçi platform” üzerinden
gerçekleşebileceğini ve hareket etmemin sağlık için önemine dikkat çekmeyi hedefledik.

Oy verdiğiniz siyasi
partilerden hesap sorun.
“Bugün millet için ne yaptınız?”
diye hesap sorun.
Meral AKŞENER
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SANATÇILAR İYİ’LER KERVANINA KATILIYOR
Tophane-i Amire de bulunan “Karşılaşmalar” Karma Resim Sergisi ziyareti ile Memleketimizin yetiştirdiği ünlü ressamlardan Bahri Genç ve Engin Beyaz’ın eserlerini görme
ve kendileri ile sanat-siyaset üzerine sohbet etme imkanı
bulduk. Oldukça verimli geçen sohbet ardından değerli
sanatçılarımız İYİ Parti ailesinin bir üyesi olmak istediklerini bizlere dile getirdiler. İstanbul İl Başkanlığımıza gelerek
iade-i ziyarette bulunan sanatçılarımızın rozetlerini İl Başkanımız Sn Buğra Kavuncu’nun taktim ettiği görüşmede
Bahri Genç: Sanat adına hiç bir partinin çalışma yapmadığı, İYİ Parti’nin sanata ve sanatçıya destek olmaları sebebi
ile teşekkürlerini ilettiler.

GENÇLERE ÖRNEK SPOR FAALİYETİ
İstanbul İl Kültür Sağlık Spor Başkanlığı gençlerimizi spora heveslendirebilme ve onları spor yapmaya teşvik etme
amacı ile Eyüp Limanında Altınboynuz Spor Klübü’nde
kürek çekme etkinliği düzenledik. İstanbul İl Başkanı Sn.
Buğra Kavuncu’nun da kürek çektiği etkinlikte gençlerimizin kulübe üye olması teşvik ettik ve düzenli spor yapmaya
dair sözlerini aldık.

İlimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek olmak ve
sanatçılarımızı teşvik etmek adına kişisel resim sergilerine
de katılarak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının sanatın ve sanatçının yanında olduğunu gösterecek, halkında bu yöne
ağırlık ve önem verebilmesi hususunda çalışmalar yaptık.
Bunlardan biri de Beyoğlu Kuledibinde Asmalımecit Sanat Galerisinde ki “Kişisel Resim” sergisi ziyareti idi. Aynı
zamanda açılışını İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun
yaptığı Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşen “Atatürk Fotoğrafları” sergisine İYİ Parti adına katılım
sağladık.
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Türkiye’nin İYİ ve Cesur Evlatları!
Bizim derdimiz, Hakkı batıl edenlere karşı, insanımızı yaşatmak, mutlu etmektir!
Bizim derdimiz, Milletini çileye mahkum edenlere karşı, güler yüzlü bir memleket kurmaktır!
Bizim derdimiz, Yalanla, iftirayla, koltuklarını korumaya çalışanlara karşı,
hakikatin mücadelesini vermektir.
Bizim Hayalimiz Belli, Bizim Hedefimiz Belli
Kadınlarımızın, sokakta yürürken arkasına bakmak zorunda kalmadığı bir Türkiye.
Öğrencilerimizin, geri ödeyeceği KYK borcunu düşünmediği bir Türkiye.
Milletin iradesinin gasp edilmediği bir Türkiye.
Söz söyleyenin, Silivri’ye atılmadığı bir Türkiye.
Emeklilerimizin, ay sonundan korkmadığı bir Türkiye.
İşçimizin, emeğinin karşılığını, zamanında ve hakkıyla alabildiği bir Türkiye.
İşverenin, yatırım yapmaktan korkmadığı bir Türkiye.
Hakimlerin, iktidarın değil, vicdanlarının sesiyle hüküm verebildiği bir Türkiye.
Çocuklarımızın, ellerine, bedenlerinden büyük çekiçler almak zorunda kalmadığı bir Türkiye.
Gençlerimiz hayal kurduğu, o hayalleri geçekleştirebildiği bir Türkiye.
Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye!
Geleceğin
Türkiye’sinde
Sende Yerini Al
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