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O sandık, er ya da geç gelecek.
O sandık gelecek ve milletimizin
herkes ferasetini görecek.
Biz, “Mevlâm neyler, neylerse
güzel eyler.” diyenleriz.
Biz, işte o güzelliğe talibiz.
Biz, milletimizin iradesine teslim,
emrine amade olanlarız.
Çünkü bizim yolumuz, hak yoludur.
Bizim yolumuz, hakikat yoludur.
Bizim yolumuz, millet yoludur.
Bu kutlu yolda, Allah yar ve
yardımcımız olsun.
Meral AKŞENER

Satuk Buğra KAVUNCU
İyi Parti İstanbul İl Başkanı

Değerli İstanbullular,
İçinde bulunduğumuz her fırsat ve ortamda, İYİ Partimizin
iktidara gelmek için büyük bir mücadele verdiğini, sahada
olduğunu ve her daim sizlerle bir araya gelmek için efor sarf
ettiğini söylüyoruz. Bu iddiamızın en güçlü kanıtı, 18-19 ve
25-26 Haziran boyunca gerçekleştirdiğimiz program oldu.
Siyasi partilere dikkat ettiğinizde, yalnızca seçim sürecinde sahaya çıktıklarını ve vatandaşın oylarını isteyip bir
sonraki seçimlere kadar ortalarda gözükmediğine dikkat
edersiniz. Hele ki pandemiden itibaren sokağa çıkıp vatandaşla bir araya gelmeye yüzü olmayan partilerin varlığını hep birlikte biliyoruz. Fakat İYİ Partimiz, her konuda olduğu gibi bu konuda da bir öncü oldu ve ilki gerçekleştirdi.
Yalnızca Ocak ayından bu yana, Genel Başkanımız Sayın
Meral Akşener tam 151 noktada vatandaşlarımızla bir araya gelerek dert ve öneri dinledi.
Genel Başkanımızın ayakkabıları eskittiği bir yerde, bizim
de oturmamız elbette söz konusu olmaz. Haftanın iki veya
üç gününü değişik ilçelerde vatandaşlarımızla bir arada
geçirdikten sonra, İYİ Partimizin genel merkez yöneticileri ve milletvekillerini de İstanbul’da ağırladık. İstanbulumuzun 39 ilçesine yayılan programda, İYİ Parti’nin bütün
kadroları İstanbul’a çıkarma yaptı ve vatandaşlarımızın
dertlerini dinledi.
Vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek elbette çözüm
değil. Bunu toparlamak, raporlamak ve her mecrada
duyurmak en temel görevimiz. Partimizin sorunları dile
getirmesinden hemen sonra çözülmesine alıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları üzerinden siyasi rant elde etme
isteğinde değiliz. Bizim için en önemlisi, vatandaşlarımızın
sorunlarının çözülmesi.

Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de buna özellikle çabaladık. Her ilçenin özel ve İstanbul’un genel sorunları teker teker tespit edildi. Ana problemler ise beş başlıkta toplandı:
İmar ve kentsel dönüşüm, otopark ve trafik, uyuşturucunun yaygınlığı, okul ve sosyal faaliyet alanlarının yetersizliği ve son olarak ekonomik problemler.
Vatandaşlarımızı dinledikten sonra şikâyetleri ve önerileri
kulak ardı etmedik. Hepsini tek tek not aldık ve bu sorunların çözümü için neler yapabileceğimize çalışıyoruz.
Kıymetli İstanbullular,
İYİ Parti, Türkiye’de dersini çalışan tek partidir.
İYİ Parti, Türkiye’nin 84 milyonunu birbirinden ayırt etmeden, yalnızca hizmet ve sorunların çözümü noktasında
hareket eden, bunu yaparken de yalnızca vatandaşın sorununun çözümüne odaklanan ve siyasi rant peşinde olmayan tek partidir.
İYİ Parti, vatandaşların sorunlarını göstermelik bir şekilde
dinleyip, yalnızca seçim zamanı kendini gösteren bir parti
değildir.
Biz artık “ne olmadığımızı” anlatma faslını geçtik.
Artık “ne olduğumuzu”, vatandaşlarımıza ne sunabileceğimizi göstermeye başladık.
İYİ Parti, millete hizmet yolunda; demokrat, kalkınmacı ve
milliyetçi çizgisini bünyesinde daha da güçlendirerek iktidara gelecek.
Türkiye’nin iyiliği için, sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

Nitekim Tahtakale’de sorunlarını dinlediğimiz vatandaşların sıkıntıları, ertesi hafta TBMM kürsüsünde doğrudan dile
getirildi. Bizler, İstanbul’un bütün sorunlarını semt semt
tespit edip, bunların çözümü için gerekli her türlü mecraya
başvurmaya hazırız.

Saygılarımla,
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İYİ Parti Kurucusu ve G.İ.K Üyesi, Mimar Emine KÜÇÜKALİ ile
SAMİMİ VE ŞEFFAF BİR SOHBET…

Çok kıymetli Başkanım okurlarımıza biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Bu soruda çok zorlanıyorum ama Yine de 51 yılımı şöyle kısaca özetleyeyim.
1969 yılında babaannemin memleketi Ağrı’da doğdum.5
yaşıma kadar Ağrı’da, daha sonra da ailece dedemin memleketi Trabzon’da yaşadım. Trabzon’un Sürmene İlçesinde
İlkokulu okudum.
1979 yılında ailece İstanbul’a yerleştik. Ortaokulu Davut
Paşa Lisesinde Liseyi 50.yıl Küçükyalı Lisesinde Üniversiteyi
de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde okudum.
Hayalim hep kendi işimi yapmaktı. Öyle de yaptım ve 29 yıldır bilfiil iş hayatının içinde olan bir iş insanıyım.
Evliyim, 17 ve 27 yaşlarında iki oğlum var.
Karşılığı sevgi saygı ve kamu yararı olan, hassasiyetlerimle
örtüşen her çalışma benim için çok değerli olduğundan, bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşlarında canı gönülden çalıştım.
İnsan, iş hayatında,sivil toplum kuruluşlarında aslında bire
bir hayatın içinde kendi ayakları üzerinde durmaya gayret
ederken öyle çok aksayan öyle çok tıkanan noktalar görüyor ki bazen çaresizliklere şahit oluyorsun. Ülkede yolunda
gitmeyen bir şeyler var görüyorsun ama müdahale edemiyorsun.
Yıllarca sorumluluk sahibi bir vatandaş olmuşsun zamanı
geldiğinde oy kullanmışsın fakat yetmiyor. işte tam da böyle
düşündüğüm dönemde bir sistem değişikliği için Ülkemde
halk oylaması yapılacağı kararı çıkınca siyasette aktif olarak
var olmak istedim.
2017de referandumla halka sunulan sistemin doğru bir sistem olmadığına inanıyordum. Sistemin doğru bir sistem olmadığını söyleyen ve bunun için il il gezen Meral Akşener’den
güç alarak, dilim döndüğünce etrafımda tanıdığım tanıma-
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dım herkese anlattım ne yazık ki yetmedi. Referandum‘dan
bir şekilde çıkarılan evet sonucu ile bugün yaşananlardan
da görüldüğü üzere neden hayır dediğimiz sistemin olmaması gerektiği geç de olsa anlaşıldı.
Haklıydık ve çizgisini örnek aldığım Meral Akşener’e güveniyordum. Bir parti kurması gerektiğine inanıyordum ve parti
kurduğunda da o partide yer almaya kararlıydım .
Nihayet 25 Ekim 2017 de Genel Başkanımız Meral Akşener’in
önderliğinde insanların ağzını açmaya korktuğu dönemde
büyük bir cesaret ile “Medeniyetin taşlarını cesurlar döşer “
diyerek kurduğu iyi partinin kurucularından biri oldum.
Türk siyasi tarihinde cesur ve çizgisi net bir kadın Genel Başkan ile yer almış olmanın onurunu yaşıyorum. Halen İyi partide Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyorum.
Bugünlerde siyasette çok alışık olunmayan bir çalışma yapıyorsunuz. Henüz muhalefette iken Marmara
Bölgesinde beklenen İstanbul’un ağır hasar alacağı bilimsel gerçek olan deprem konusunda bir çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışmanın detaylarını anlatır mısınız?
Az önce de bahsettiğim gibi Mimarlık eğitimi aldım. Partime
mesleğimle ilgili nasıl katkı verebileceğimi düşündüm. İnsanların şimdiden yani iktidarı hedeflediğimiz ancak sandığı
beklediğimiz şu günlerde Mimarinin odak noktasında insan
vardır. Biz yapıları, insanların bedenine ve ruhuna uygun yaşayabilmeleri için tasarlıyoruz.
Yani her yaptığımız yapıyı insanların güven ve huzur içinde
yaşaması için yapıyoruz.
Genel Başkanımızın kararı, İl Başkanımızın desteği, Üsküdar
ilçe Başkanlığı ve teşkilatın çalışmaları ile pilot bölge olarak
Üsküdar İlçemizden başladık.
Bu projeyi, bilim insanlarının dehşet içinde yaptıkları uyarılardan yola çıkarak tamamen insanların can güvenliği için
bir adım atabilmek üzere hazırladım.

Hepimiz izliyoruz okuyoruz ve bu aralar ülkemizin birçok bölgesinde de yaşıyoruz depremi.
Tüm bilim insanları yaptıkları çalışmaların sonucu olarak yıllardır şöyle uyarıyor,.
Marmara bölgesinde büyük ölçekli bir deprem bekleniyor ve İstanbul bu depremden 7.5 büyüklüğünde etkilenecek. Mevcut yapı stokumuzun da yaklaşık
200 bine yakını ağır hasar alacak. Çok sayıda can kaybı ve çok sayıda insanımız
yaralanacak.
Kaldı ki İstanbul’un yaşayacağı bu kaos, ülkenin ekonomik bağımsızlığını tehdit
edecek boyutta olacak.
Biz vatandaşlar bu endişeleri yıllardır dinliyoruz.
İyi parti olarak da bu konuda iktidar oluncaya kadar ki sürede üzerimize düşen
depreme hazırlanma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme tarafını sahiplenerek vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzu şimdiden yerine getirmek
üzere yaygın teşkilat yapımızla yürütebilmek için bir sosyal sorumluluk projesi
ürettim.
Projemiz sayesinde her kapıyı tıklatarak, depreme nasıl hazırlanılacağı ve paniğimizi nasıl azaltacağımızı, deprem sonrası ilk 6 saatte komşularımızla nasıl
yardımlaşacağımızı anlatacağız ve sokak komşularımızla toplanma alanlarımızı birlikte tanıyacağız.
Bilgilendirmeye dair ürettiğim Projemizi, aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kendisinin de ikamet ettiği, 1919 sokağı olan Üsküdar ilçemizden 19 Mayıs tarihi itibarı ile “SALLANMADAN İYİ HAZIRLAN DEPREME DAYAN” sloganı ile Üsküdarlılarla buluşturduk.
İyi parti olarak biz bilime inanıyoruz ve Bilim insanlarından şunu iyi öğrendik ki
deprem öncesi ve deprem anında ne yapacağımızı bilirsek, deprem sonrası
doğru organize olabilmişsek depreme dayanabileceğiz ve hayatta kalabileceğiz.
Üsküdar ilçemizde başlayan bu projemize herkesi katılmak üzere bekliyoruz. Sosyal medyadan ve www.depremedayan.com web sayfamızdan ayrıntılı bilgi edip
bize katılabilirler.
Bir Mimar olarak İstanbul’daki yapılaşmayı ve çarpık kentleşmeyi nasıl
değerlendirirsiniz?
Mesleki olarak baktığımda, vatandaşının güvenli barınmasını sağlamakla sorumlu olan hükümetin, güvenli yapı stoku üretiminde yetersiz kaldığını görüyorum.
Deprem gibi büyük bir afet ile ilgili halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunu da gerektiği kadar önemsemediğini görüyorum.
Sadece ben mesleğimden dolayı bunu gözlemlemiyorum. Hepimiz, Kentsel
dönüşümün yapılması gereken yerlerde değil, haksız kazancın olduğu yerlerde
kentsel dönüşüm yapıldığına, mahalle halkını, komşusu ve yerel yönetimlerle
kavgalı hale getirdiğine, haksız kazanca yol açan çözümsüzlükler ürettiğine şahit oluyoruz.
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Hükümetin benimsediği kentsel dönüşümle, sitelere hapsedilen bir mahalle nüfusu kadar insanın, birbirini tanımamasından, birbirinin derdini dert edinen komşuluk ilişkilerinin
kaybolmasından endişeliyiz. Mahalle kültürünün yok olmasından endişeliyiz. Çünkü mahalle kültürü yok olduğunda
insanlar yaşadıkları yere yabancı kalıyor. Bakkalların yerini,
mahalleliyi hiç tanımayan zincir marketlerin bakkal versiyonları alıyor.
Mahallelinin birbirini koruyup kolladığı günlerimizin yerini de
güvenlik görevlisi olan siteler alıyor. Bunun adına da değişen
dünyaya ayak uydurmak deniliyor.
Ne yazıktır ki bizim çocukluğumuzda ki samimiyetler bir kenara, evde limon kalmamışsa arabaya binip markete yada
telefon açıp marketten temin ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizi diğer milletlerden ayıran özelliklerimizi kaybediyoruz. “Fatma teyze bizde kalmamış annem bir bardak
yoğurt istedi” cümleleri tarihe karışıyor.
Öyle bir hale geldik ki kendi memleketimize iki yıl gitmesek
ikinci yılın sonunda neredeyse yolları kaybediyor ve çocukluğumuzun geçtiği, bizi insan yapan anılarımızın olduğu hiçbir
yeri, yerinde bulamıyoruz. Cadde ve Sokak isimleri değişiyor.
Yurt dışına gittiğimizde 10 yıl önce oraya giden bir arkadaşımızın bahsettiği küçük kitap dükkanını bile bulabilirken, ben
memleketim Trabzon’a gittiğimde bırakın bir dükkan bulmayı, okuduğum okulun yolunu bulamıyorum.
Böylelikle anılarımız kaybolmuş hafızamız silinmiş oluyor.
Romanlar, hikayeler, türküler ve dahası edebiyatın, sanatın
aşıkların beslendiği, duygusal zekamızı besleyen ne var ne
yok kayboluyor.
Biz İyi parti olarak bu hassasiyetlerle, iktidar olmak ve bugüne kadar yapılan yanlışları düzeltmek, gençlerimize yaşanılabilir, güvenli yapılar, KENDİNE YETEN, KİMLİKLİ bir ülke
miras bırakmak üzere çalışıyoruz. Tarihi eserleri ile ormanı
ile ırmağı ile iklimi ile , eko sistemi ile bir mirası devretmek istiyoruz. Irmağının akışına ölürüz dediğimiz Türkiye’mizi aynı
duygu ile gençlere miras bırakmak istiyoruz.
Biz İYİ Parti olarak güvenli olmayan yapı stokumuzun yenilenmesi konusunda ,hükümetin ilgili birimlerini sık sık uyarıyoruz. Yapılacak çözümlerin mahalle kültürümüzü ön plana
çıkarabilecek çözümler olması gerektiğinin önemini sık sık
dile getiriyoruz.
Yurt dışındaki şehirlerde yapılaşma ve şehir planlamasını nasıl buluyorsunuz?
Aslında soruda cevap aşikar. Bir kitabın anlatacağı her şey 3
kelime ile anlatılıyor.
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Şehir, plan, yapı.
Bugün evden bile çıkarken bir iş planı yaparak çıkıyoruz. Nereye gideceğiz, öncelik hangi işe verilecek, trafik saatine yakalanmamak için plan yapıyoruz.
Yaptığımız her iş plan dahilinde olduğuna göre şehirler
plansız olabilir mi?
İnsanların barınması, karnını doyurması, eğitimi, sağlığı,
ulaşımı, güvenliği özetle insanların birada yaşarken ihtiyaç
duyabileceği her şeyin planlı bir şekilde yapılması.
Yurt dışında gelişmiş şehir planları 50 yıllık 100 yıllık yapılıyor.
Aslında yıllar sonra ki ticaretini, turizmini, ulaşımını, nüfusunu, tarımını, ithalatını, ihracatını planlamış oluyor.
Biz ise halen parselin sahibine göre yapılaşma şartları belirleyen bir yönetim anlayışına sahibiz.
Şöyle örneklendireyim bizim ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili, son derece verimli topraklara sahip, 4 mevsimi doya
doya yaşayan, özel coğrafyası olan bir ülke fakat Denizcilik
Bakanlığı yok. Denizlerin kapladığı alan kara parçamızdan
fazla oysa ki.
Denizlerimiz yok olurken konuya dahil olan bakanlık çevre ve
şehircilik bakanlığı.
Tarihi eser yapılarımız içler acısı durumda . Artık öyle bir hale
geldim ki tarihi eser bir yapının restorasyonunun yapılacağını duysam “eyvah keşke ellemeseler“ diyorum.
İnanın, İstanbul’daki tarihi eser yapılar bir başka ülkede olsa,
öyle özenle korunur ve sergilenirdi ki eminim tüm Türkiye
ekonomisi için büyük kazanç kaynağı oluştururdu.

Öyle ülkeler var ki yüzlerce yıl önce binalarında kullanılan
rengi dahi koruyarak asla dışına çıkmayarak turizm kaynağı
yaratıyor.
Bizde ne yapılıyor peki.
Öyle yapılmaması gereken işler yapılmış ki İstanbul’da mesela Beyoğlu’nda 486 yıllık hamam, bir otelin özel hamamı
yapılmış. Bu da yetmemiş, hamamın kubbelerinden birini
kesmiş ve havuz yapmışlar. Buna da kimse sesini çıkarmamış.
Galata Kulesi ile Kız Kulesine bakıyorum mesela. Ve düşünüyorum ki Galata Kulesi kıskanıyordur Kız Kulesinin yalnızlığını.
Şayet Kız Kulesi denizde değil de karada olsaydı böylesine
görünür olur muydu?
Yoksa Galata Kulesi gibi etrafı kimliksiz yapılar mı çevrilirdi?
Sayfalar yetmez anlatmaya Özetle Şehrin planlaması, konutundan okuluna, pazar yerinden üniversitesine, tarihi
eserinden köprüsüne ırmağına, geleneğinden göreneğine
yani milleti millet yapan kültürüne kadar planlanır.
İYİ PARTİ’mizin kurucularındansınız. Kurduğunuz günden bu yana şöyle bir baktığınızda aklınıza ilk ne geliyor? Neler hissediyorsunuz?
İlk aklıma “Cesaret” geliyor. Bunu en güzel genel başkanımız ifade ediyor.
Hani diyor ya “gözlerinizi kapatın ve hayal edin; iyi parti
kurulmasaydı ne olurdu?”
İşte sorunuzun cevabı, herkesin gözünü kapatıp dürüstçe
kendine vereceği cevapta.
İstanbul İl Başkanlığımızı nasıl değerlendirirsiniz?
Partiler genel merkezleri dışında il temsilinde zorlanır. Ancak İYİ Parti İl Başkanlıklarımızın, Partimizi temsil konusunda
doğru seçimler olduğunu düşünüyorum. İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu’nun da, Parti hassasiyetlerimizi çok
doğru temsil ettiğine, İstanbullulara doğru aktarabildiğine
inanıyorum. Birlik beraberliği sağlamak üzere gösterdiği
gayreti, ulaşılabilir olmasını, partimizi iyi temsil ettiğini görüyorum. İstanbul’a çok yakışıyor.
Bir Anne ve eşsiniz. Özel hayat parti kimliğinizi nasıl bir
denge tutturuyorsunuz?
Böyle bir ayrım yapmıyorum. Ben İyi Parti çatısı altında siyaset yapma kararımı da eşim ve çocuklarımla birlikte aldım.
Ülkemizdeki sorunları iyi takip ettikleri için tam desteklerini
alarak başladım.

Benim bir mücadelem var. Gözlerinde umut olduğumuzu
gördüğüm insanların yaşadığı adaletsizliklerin düzelmesi için, mücadeleme inancı olan bir çevrem var. Dolayısıyla
parti kimliğim ve özel hayatım birbiri ile oldukça uyumlu. Dolayısıyla, özel hayat ve Parti kimliğimi dengede tutmak gibi
özel bir gayretim yok.
Trabzonspor Divan Üyesisiniz spora bakış açınızı öğrenmek isteriz.
Aslında aramızda kalsın ben futboldan çok anlamam. Ancak Trabzonspor’un, Anadolu’dan çıkıp Dünya liglerindeki
takımlarla yarışabiliyor olmasına hayranım.
Benim iki oğlum var ve şampiyonluk göremeden karşılıksız
bir sevda gibi tutkunlar Trabzonspor’a, ben de öyle. Maç
günleri tüm ailenin erkekleri bende toplanır ve ev, stadyuma
döner. Dediğim gibi bu başka bir tutku. Genel olarak spora
gelince de spor medeniyettir. Sporcu yanlış yapmaz bana
göre. İş prensibi olur, düzenli olur, ekip çalışması yapabilir,
kötü alışkanlıklar edinmez. Tam anlamıyla bedeni ve ruhu
sağlıklı olur. Ülkemde küçük yaşta iyi sporcular yetiştirerek
dünyada söz sahibi olmamız ve hükümetlerinde ciddi olarak bunu planlaması gerekirken ne yazık ki sporcuya ve spor
tesislerine gerekli yatırımın yapılmadığını görüyoruz.
Bu konuda kıyı kentlerimiz için özellikle su sporları konusunda, iyi sporcular yetiştirmeliyiz gibi bir hayalim var.
Son dilek ve temenniler….
Bir gün hayata veda ettiğimizde,arkamızda iyi işler bırakalım. Mirasımız da alın terimiz, sevgimiz ve merhametimiz
olsun.
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TEŞKİLAT
BAŞKANLIKLARI
15 aydır geziyorum bu gezmenin içinde
partime dair kendime dair bir tek kelime
yok, sadece insanlarımızın derdini
dinleyip muhalefetin başarabileceğini
anlatmaya alışıyoruz.
Meral AKŞENER

8

İYİ’lerin
İstanbul Çıkartması

“İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” şiarının farkındayız.
İYİ Parti Başkanlık Divanımız, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Milletvekillerimiz ve İl Teşkilatımız
olarak, İstanbul çıkarmamız öncesinde sabah toplantısında bir araya geldik. Toplantımızda
İstanbul İl Teşkilatı faaliyetleri ve İstanbul nezdinde değerlendirme yapan İl Başkanımız
Sayın Buğra Kavuncu “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” sözünün altını çizdi. İki hafta boyunca
vatandaşımızın dertlerini dinleyip çözüm bulmak üzere 39 ilçemizde gezilmedik yer,
girilmedik dükkan bırakmadık.

İstanbul’umuzdaki bu önemli ziyaretlerimizi Milletvekillerimiz ve Genel İdare Kurulu Üyelerimiz
ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek; İstanbul’un ana problemlerini başlıklar altında
toparlayıp değerlendirdik. Vatandaşın bizlere aktardığı problemler ışığında nasıl bir çözüm
haritası oluşturulacağı konusunda istişarelerde bulunduk.
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İstanbul 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı olarak;
Mahalle temelli teşkilatlanmanın iktidara giden yolda önemli bir adım
olduğunu düşünen Teşkilat Başkanlığımız tüm gücünü ve birikimini güçlü
mahalle teşkilatlanmasına ayırmaktadır. Bu hususları dikkate alarak Mahalle
Başkanlıklarımızı inşa etmekteyiz. Ayrıca üye sayımızın ve İstanbul genelinde oy
oranlarımızın artırılması için yoğun çaba sarf etmekteyiz.
ÜSKÜDAR
Tam kapanmanın ardından, toplum olarak en
önemli hasletlerimizden
biri olan dayanışma kültürünü yaşatan ve bu sayede gönüllü bağışçılardan
gelen ihtiyaç fazlası kıyafetleri yeni sahipleri ile buluşturan Üsküdar İYİ Çarşı Salı ve Cuma günleri 12.00-17.00
arası faaliyetlerine devam ediyor.
SANCAKTEPE
İYİ Parti Genel Başkan
Yardımcımız ve İstanbul
Milletvekilimiz Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından
mahalle başkanlarımıza
sertifikalarını taktim ettik.
KARTAL
İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı pandemi süresince dahi esnaf ziyaretlerini hiç aksatmadı. Kartal E5 altı mahallerinden başlayan esnaf gezileri, E5 üstü mahalleleri ile devam
ettirildi. Mahalle Başkanlarının yönlendirmesinde gerçekleşen ziyaretlerde, esnafların birçoğu “Ekonomi kötü,
siftah yapamıyoruz, kepenkleri indireceğiz” şeklinde
ifadeler kullandı. “Pandemi başlamadan önce ekonomik
olarak kötü günler geçiriyorduk, Pandemi ile kapanma
aşamasına geldik. Ne yapacağımızı, ne kadar daha
böyle devam edecek bilmiyoruz ama artık ayakta duracak dermanımız kalmadı!” feryatlarıyla geçirdikleri zor
günlerden bahseden esnafları dinleyen İlçe Teşkilatımız,
esnafları teselli etme çabası içerisinde “Her şeyin sizin
için İYİ olmasını istiyoruz ve bunun içinde sizleri dinliyoruz.” açıklaması getirerek sahadan aldıkları sorunları İYİ
Parti İstanbul İl Başkanlığımıza raporladı.
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KADIKÖY
Isparta Milletvekilimiz Sayın Aylin Cesur, İl Yöneticilerimiz
ve İlçe Teşkilatımız
ile STK ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.
Türkiye Denizcilik Vakıf Başkanlığı ziyareti ile Müsilaj Deniz
Salyası, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanın Özelleştirilme
konuları hakkında detaylı bilgi aldık.
ADALAR
İYİ Parti Adalar İlçe
ve Gençlik Kolları ‘Şehitler Haftası’ anısına
Türk Kızılay’ı ile ortak
‘Kan Bağışı’ etkinliği
organize ettik.
ATAŞEHİR
27 Mayıs Ülkücü
Şehitleri Anma ve
Gün Sazak ölüm yıl
dönümü sebebiyeti
ile esnafa ve halka
2000 adet helva
dağıtımı yapıldı.

BEYKOZ
Karavanda yoğun üyelik istekleri olmasından ötürü gelemeyen vatandaşların üyelik hizmetleri de karavan da gerçekleştiriliyor. Halkın bize teveccühü çok fazla. Sizin de bildiğiniz gibi her zaman sahada halkın sorunlarını dinleyerek
onlara çözüm önerileri getiren umut olan bir partiyiz. Pandemi dolayısıyla etkinliklerimize kısa bir süre ara vermek
durumunda
kalmıştık. Şimdi
ise kaldığımız
yerden devam
ediyoruz. Vatandaşımızın
bizi gördüğünde yüzlerindeki
tebessüm
ülkeye güneş
doğduğunun
göstergesidir.

ÇEKMEKÖY
İlçemizde bulunan Eğitim ve Rehabilitasyon okulunun
hazırlamış olduğu programa İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı olarak katılım sağladık. Bu program neticesinde
ilçemizdeki iki çocuğumuza eğitim ve annesine psikolojik
destek verilmesini sağladık. Okulun ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amaçlı materyaller hediye ettik. Çekmeköy
İlçe Teşkilatı olarak her zaman eğitime verilecek emeğin
yanında olduğumuzu çok değerli eğitmenlerimize ilettik.

PENDİK
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu ile beraber Gara‘da şehit edilen Jandarma Uz.Çavuş Mevlüt
Kahveci’nin annesi Ayşe Güler’e ve ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.

ŞİLE

Denizli Milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk,
Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Enez Kaplan, Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Dursun Çolak, Kurucular Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa
Çakıroğlu, İl Yöneticilerimiz ve İlçe Teşkilatımız ile esnaf ziyaretinde bulunduk.

MALTEPE

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu, İYİ
Parti Siyaset Akademisi Başkanımız Sayın Mehmet
Akalın, Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Murat Karaman, Kurucular Kurulu Üyemiz Sayın Nazlı Aspay Cebeci Şener, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Gürel
Durmuş, Edirne İl Başkanımız Sayın Ekrem Demir, İl ve
İlçe Teşkilat mensuplarımız ile birlikte esnaf ziyareti
gerçekleştirdik. Teveccüh ile karşılaştığımız ziyaret
programımızda üye olmak isteyen Maltepeliler ile birlikte olduk.

SULTANBEYLİ
İYİ Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak Ramazan ayında
Sultanbeyli Kent Meydanında ihtiyaç sahibi ailelere 8.500
adet ramazan pidesi dağıtımı yaptık.

ÜMRANİYE

Muğla Milletvekilimiz ve İYİ Parti Yerel Yönetimler
Başkanımız Sayın Metin Ergun, Samsun Milletvekilimiz ve Ekonomi Politikaları Başkanımız Sayın Erhan
TUZLA
Usta, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyemiz Sayın Yücel
Bugün her zaman ki gibi, esnafımızın yanında olaCoşkun, İl ve İlçe Teşkilat mensuplarımız ile Ihlabilmek adına Tuzla Semt Pazarındaydık. Esnafımız
murkuyu Muhtarımız Sayın Kemandar Yılmaz’ı ziyaret
artık bizi görünce tek umudumuz ve yüzümüzün güledip ardından işleri durma noktasına gelmiş olan
mesine sebep olan sizsiniz diyorlar.
Ümraniye esnafları ile buluştuk.
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İstanbul İYİ Parti 2. Bölge Teşkilat başkanlığı olarak;
İl Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda,
Genel Merkezimizin politikalarına uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi
gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda Teşkilat Başkanlığı olarak görev bölümü,
tavır ve ahenk birlikteliğinin önemini biliyoruz. İYİ Partinin hedefine yönelik, İlçe
Başkanlarımız ile koordineli çalışma programı yürütmekteyiz. Bu kapsamda mahalle
teşkilatlarının belirlenmesi ve yeni üyelik çalışmalarına devam etmekteyiz.
BAYRAMPAŞA
İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı olarak Meclis Üyelerimiz
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Bayrampaşa esnafının sorunlarını dinledik. Vatandaşın ve esnafın geçim
sıkıntısı her geçen gün daha da arttığını gözlemledik. Sözde büyüyen ekonomi pastasından nedense bir türlü millete pay düşmüyor... Allah Aziz Milletimizin yardımcısı olsun.

BEŞİKTAŞ
İYİ Gençlik Beşiktaş olarak Beşiktaş Kızılay’ı ziyaret ettik. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza kumanya dağıttık.

BEYOĞLU
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla, İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu çalışmalarımızda, Beyoğlu’nda Esnaf Sivil Toplum Kuruluşları ve
Muhtarlık ziyaretlerini Ankara Milletvekilimiz Sayın Durmuş
Yılmaz, Erzurum Milletvekilimiz Sayın Naci Cinisli, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu, İl yöneticilerimiz, İlçe Teşkilatımız ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyemiz ile gerçekleştirdik.

ESENLER
İlçe Başkanlığımız ve Teşkilat Üyelerimizle 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılım sağladık.

EYÜPSULTAN
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Başkan Yardımcısı Av. Metehan Kutlu, İl Yöneticilerimiz ve İlçe Teşkilatımız ile birlikte; Şoförler Odası
Başkanlığına, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına,
Yeşilpınar Muhtarlığına, Üsküp Brezalılar Derneğine, Kastamonu Daday’a ziyarette bulunduk.

Türkiye 83 milyon vatandaşını,
bolluk içinde yaşatabilecek bir
ülke. Biz bu gerçeği biliyoruz.
Buna inanıyoruz.
Ve görüyoruz ki, milletimiz de
bize inanıyor.
Milletimizin bize olan sevgisi,
partimize olan ilgisi her geçen
gün artıyor. İktidarın her türlü
cambazlığına rağmen, Millet
Bizi Çağırıyor!

Meral AKŞENER
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FATİH
İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu ve İl
Yöneticilerimizin katılımıyla Ayasofya ve Küçük Ayasofya
da bulunan Muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ziyarette bulunduk.

Ünal madalyasını Kaymakamımızın elinden aldı.
Herkesi Kızılay’a kan bağışında bulunmaya
davet ediyoruz.

GAZİOSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı olarak 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılım sağladık.

SULTANGAZİ
Ankara Milletvekilimiz Ayhan Altıntaş, Genel İdare kurulu
Üyemiz Halil Aydoğdu, İstanbul İl Yöneticilerimiz Meclis
Üyelerimiz ve ilçe Yönetimimizin katılımıyla ilçemizde bulunan muhtarları, esnafları ve dernekleri yerinde ziyaret
ettik. Mahallelerin ve esnafın sorunları dinlenip, çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

KAĞITHANE
İlçemizin Vatan Mahallesinde yapılan muhtarlık seçiminde tüm sandıklara temsilcilerimiz ve yönetimimiz nezdinde katılımı eksiksiz sağladık.

SARIYER
İYİ Parti Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz, Grup Başkanvekilimiz Musavvat Dervişoğlu, İl Yöneticilerimiz, İlçe Teşkilat
mensuplarımızın katılımıyla ilçemizde kamu kurumları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yaptık. Esnaf ve
STK’ların sorunları dinleyip, sorunların çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

ŞİŞLİ
İlçe Teşkilatımız ve Şişli Kaymakamımız Sayın Ali Fuat Türker ile birlikte Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına
katıldık. Bugüne kadar 30 ünite bağışında bulunarak madalyaya layık görülen İlçe Başkanımız sayın Ahmet

ZEYTİNBURNU
İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan, İstanbul İl Yöneticilerimiz, İlçe Teşkilatımız ile birlikte Ermeni Hastanesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bedros
Şirinoğlu’nu ziyaret ettik. Hemen akabinde Merkezefendi
Üsküp Mahallesi ve 58 Bulvar Caddesinde bulunan esnafımız ile bir araya gelerek sorunlarını dinledik
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İstanbul İYİ Parti 3. Bölge Teşkilat başkanlığı olarak;
İlçe Başkanları ile programlı toplantılar düzenleyerek üye sayısı artımı,
Mahalle Teşkilat yapılarının oluşturulması, kurumsallaşma ve esnaf
ziyaretleri başta olmak üzere diğer konuları değerlendiriyoruz.
Her konuda hedeflerler belirleyerek uygun stratejiler geliştiriyoruz. Hedeflere
ulaşmada takip edilecek yol haritalarını, teşkilatlarımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz
derinlemesine istişareler sonucu belirlemekteyiz.
ARNAVUTKÖY
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıyı temizlik işçilerini ziyaret
edip Karaburun sahilindeki çalışmalarını yerinde izledik.

AVCILAR
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İl Yöneticilerimiz, İlçe Teşkilatımızın katılımlarıyla; Tahtakale Mahallesi Muhtarının, STK
Başkan ve Yöneticilerin iştirak ettiği “imar konulu” toplantı
gerçekleştirdik. Senelerdir mahalle halkının kanayan yarası olan imar problemi ile alakalı derinlemesine istişarelerde bulunduk. Mahallemizin imar sorununa ilişkin TBMM de
soru önergesi verilmesi konusunda mutabık kaldık.

BAĞCILAR
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Arslan Kabukçuoğlu,
Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın İsmet Koçak, İl Yöneticilerimiz, İlçe Teşkilat Mensuplarımız ve Meclis Üyelerimiz ile
birlikte ilçemizde bulunan esnafımızı ziyarette bulunduk.

BAKIRKÖY
İYİ Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın A. Ahat Andican, Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Burcu Akçaru, İl Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ve İlçe Teşkilatımız olarak Bakırköy STK
ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan Bakırköy
İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek, pandemi koşullarında iş adamlarının yaşadıkları zorluklar üzerine istişarelerde bulunduk.

BAŞAKŞEHİR
İYİ Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ümit Beyaz, Genel
İdare Kurulu Üyemiz Sayın Cumali Durmuş, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve İlçe Teşkilatımız ile beraber; Başakşehir
Velibaba Cem ve Kültür evini ziyaret ederek Alevi Canlara
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in selamlarını ilettik.

Bizi onlarla karıştırmayın. Biz, önce
millet, önce memleket diyenleriz.
İşte o nedenle, memleketi
aslanlar gibi yönetir, İyileştirilmiş
ve Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem’le, Türkiye’yi düze çıkartırız.
Meral AKŞENER
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BEYLİKDÜZÜ
Pandemi döneminde zor şartlarda faaliyetlerini devam
ettiren özel okulların yaşadığı sorunları kendilerinden dinlemek üzere Partimizi davet eden ilçemizde faaliyet gösteren okullarımızdan birine ziyaret gerçekleştirdik. Okul
Kurucusu Eğitimci Sayın Yunus Çiftçi ve İletişim Direktörü
Eğitimci Sayın Didem Karataş ve okul öğretmenleriyle yapılan kahvaltı toplantısında; Pandemi döneminde yaklaşık
690.000 öğrencinin özel okullardan devlet okullarına nakil
olduğunun altını çizen eğitimciler, öğrenci başına verilen
devlet desteğinin kaldırılmasının da yaşanan sorunları artırdığını ve pandemi sürecinde bir çok özel eğitim kurumu
faaliyetlerini yürütmekte bile zorluk yaşadıklarını belirttiler.

BÜYÜKÇEKMECE
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Akalın,
Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Burhanettin Kocamaz, İl
Yöneticilerimiz ve İlçe Teşkilat mensuplarımız ile beraber
ilçemizde bulunan yelken ve sörf kulüplerini ziyarette bulunduk. Sporcularımızla müsilajın oluşturabileceği sorunlar hakkında istişarelerde bulunduk.

ESENYURT
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ilçemizde ikamet eden çocuklarımıza okuma kitapları
dağıttık.

GÜNGÖREN
“TOZKOPARAN MAHALLE SAKİNLERİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR!” İYİ Parti Kayseri Milletvekilimiz
Sayın Dursun Ataş, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ve İlçe Teşkilat mensuplarımız ile beraber kentsel
dönüşüm adı altında “rantsal” dönüşüme konu olan Tozkoparanlı mahalle sakinlerimizle istişarelerde bulunduk.

KÜÇÜKÇEKMECE
“Hayvanlara Karşı Acımasız Olan İYİ Bir İnsan Olamaz”
İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığımız ve yine İlçe sınırlarımız içerisinde faaliyetlerde bulunan Gerçek Sevgi
derneği ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Küçükçekmece ilçemizde bulunan terkedilmiş sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi
ve beslenmelerinin sağlaması adına bu konular ile alakalı
Meclis Üyelerimiz tarafında Küçükçekmece Belediyesine
önerge verilmiştir.

SİLİVRİ
Çevre, insanlığın ve dünyanın geleceğidir. Çevrecilik; milliyetçiliktir, vatanseverliktir. Çevre günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak amacı ile İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı olarak
Genel Merkez Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığımızın
Tüm il ilçelerimizde eş zamanlı düzenlemiş olduğu “TEMİZLİYORUZ“ Etkinliğimizi Silivri Kumluk Mevkiinde çevre
temizlik faaliyeti yaparak gerçekleştirdik.
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GENÇLİK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Gençlerimizi, iş bulup, mutlu, huzurlu bir
hayat kurabilmek için, daha dünün Demir
Perde ülkelerine gitmek zorunda bırakmak
kadar, utanç verici bir şey olabilir mi?
Ama ne yazık ki durum bu.
Meral AKŞENER
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Esenyurt İlçe Teşkilatımızı ziyarette bulunarak aramıza yeni
katılan genç arkadaşlarımızın
rozet takma törenini gerçekleştirdik.

“Özgürlük önce zihinde başlar”
diyerek; Felsefe Tarihi’ne, düşüncenin tarihteki seyrine anlamlı bir
yolculuk gerçekleştiriyoruz...

Gelişim Atölyemizde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Köseoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Genel
Ekonomi” hakkında oturum gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulu üyemiz Erkan
Aykurt’ un bizlere özel hazırladığı
egzersiz programları ve beslenme önerilerini dinlemek için buluştuk.

İYİ Gençlik İstanbul Üniversiteler
Komisyonu önce İl Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komisyon
toplantısından sonra İlçe Başkan
Yardımcıları ve üniversiteli arkadaşlarımızla durum değerlendirme toplantısında bulunduk.

Kültür Sanat Komisyonumuzun düzenlemiş olduğu kitap
söyleşimizde Murat AĞIREL’i ağırladık. “Parsel Parsel” adlı
kitabı hakkında hoş sohbette bulunduk ve ardından imza
törenimizi gerçekleştirdik. Kendisine değerli vaktini bizlere
ayırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bayramın ikinci gününde İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız
Sn. Buğra Kavuncu ile tüm İYİ Gençlik İstanbul Teşkilatı olarak sanal platform üzerinden bir araya gelip bayramlaştık.

Beylikdüzü Teşkilatımızın düzenlediği,
“Sokakları
Değil
İnsanları Aydınlatalım” adlı etkinliğe
katıldık.
Çin Büyükelçiliği’nin Twitter
hesabından Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER’i
Hedef gösteren hadsiz paylaşıma karşı hazırladığımız
basın açıklamamız.
İYİ Gençlik İstanbul Kültür Sanat
Komisyonu olarak İstanbul Sinema Müzesine ziyaret gerçekleştirdik. Yeşilçam’ın unutulmaz
karakterlerini bir kez daha hatırlamış olduk.

Saadet Partisi ev
sahipliğinde CHP,
Hüdapar, Deva ve
Gelecek Partilerimizin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlarıyla bayramlaşmak
için bir araya geldik.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen, Taksim Meydanı’ndaki çelenk
koyma törenine İYİ Gençlik İstanbul olarak katılım sağlayarak çelengimizi Atamızın huzuruna takdim ettik.
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Sevgili gençler;
Ülkemizdeki ve dünyadaki gelir
adaletsizliğinden dolayı,
geleceğe karamsar
yaklaşmanız normal.
Bir de üstüne “gençler iş
beğenmiyor.” diyerek,
sorunun sizde olduğunu ima
eden yöneticiler yüzünden,
kendinizi çaresiz hissediyor
olmanız da normal.
Asıl normal olmayan, Ak Parti
iktidarının bu yönetim anlayışı

Büyükçekmece Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu
kahvaltı programına İl Başkan Yardımcımız ile birlikte İYİ
Gençlik İstanbul Yönetim Kurulu ve 3. Bölge Gençlik Kolları
İlçe Teşkilatlarımız ile katıldık. Gençlik teşkilatımıza davetleri için teşekkür ederiz.

Meral AKŞENER

İYİ Gençlik İstanbul Teşkilat Başkanlığı olarak Bahçelievler
İlçe Gençlik Kolları Teşkilatımız ve Beylikdüzü İlçe Gençlik
Kolları Teşkilatımızı ziyaret edip aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla hoş sohbette bulunduk.

İYİ Gençlik İstanbul Medya, Tanıtım ve Bilişim Komisyon
Başkanı İrem Yırtmaç ile komisyonumuz olarak, 2. Bölge
MTB toplantısını gerçekleştirdik.
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İYİ Gençlik İstanbul yönetim kurulu üyelerimiz, 2. ve 3. bölge teşkilatlarımıza Kanal İstanbul’un Politik, Hukuki ve Çevresel Değerlendirmeleri konulu seminer düzenledik.

İYİ Gençlik İstanbul ailesine yeni katılan arkadaşlarımızla
çevrimiçi platform üzerinden toplantı gerçekleştirdik. İYİ
Gençlik İstanbul ailesi her geçen gün büyümeye devam
ediyor.

KADIN
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Anayasa Mahkemesi’nin, anayasayı
uygulatması yasak. Kadına yönelik
şiddetin her türlüsü, tartışmaya açık ama,
İstanbul Sözleşmesi yasak.
Meral AKŞENER
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İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bilgi kirliliğinin önlenmesi ve
teşkilatların doğru bilgilendirilmesi amaçlı, Hukuk Politikaları Başkanlığı ile birlikte tüm İstanbul Teşkilatına yönelik Türkiye’nin ilk “Kadın Hakları Hukuku” Uzmanı Prof.
Nazan Moroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “İstanbul
Sözleşmesi Nedir, Ne Değildir” konulu eğitim/bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Hazır olun.
İYİ Parti iktidarı yaklaşıyor.
Gittiğimiz her yerde, çaldığımız
her kapıda görüyoruz ki;
Millet Bizi Çağırıyor!
Milletimize borcumuz var, çalışacağız.
Gençlerimize sözümüz var,
yılmayacağız.
Kadınlara yeminimiz var,
yıkılmayacağız.
Mutlaka, ama mutlaka, başaracağız!”
Meral AKŞENER

Pendik İlçemizin düzenlediği ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayşe Sibel Yanıkömeroğu’nun teşrif ettiği, Esnaf Ziyareti ve Kadın
Temsilcilerinin sertifika törenine katılım sağladık.

Sarıyer İlçemiz tarafından düzenlenen, üye katılım ve kadın mahalle temsilcilerimizin sertifika törenine iştirak ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü ile İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı bir araya gelerek, ortak sorunlara çözüm
yollarının tartışıldığı “Yerelden Genele” çalıştayına Kadın
Politikaları Başkanlığı olarak katılım sağladık.
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İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu önderliğinde, Çin
Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı üzerinden Genel Başkanımızı hedef alan, tehditkar mesajlarını protesto etmek ve
Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek adına, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın
açıklaması programına katılım sağladık.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığımızın, pandemi süreci ve sonrasında faaliyetleri ve koordinasyonu sağlayabilmek adına komisyon toplantılarımızı sıklıkla gerçekleştirdik.

Anneler Günü Etkinlikleri kapsamında, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatımızın,
Sivil Toplum Kuruluşlarının ve toplumun çeşitli kesimlerinden olan
annelerimizin katılımı ile “Türkiye’de
Anne Olmak” konulu çevrimiçi toplantı gerçekletirdik.
Neredeyse imkansızı başarmış, büyük meşakkatlerle
boğuşmuş annelerimiz ile sorunları bir kez daha tespit
ederek, çözüm yollarını aradık.

Ulusal platformda yer
alan televizyon kanalında canlı yayına katılarak, Partimizin Kadın
Politikalarına ilişkin görüşlerimizi anlattık.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu önderliğinde düzenlenen, KOREV Genel Başkanı
Sayın Ülkü Aydeniz’in panelist
olduğu ve Koruyucu Aile müessesesinin etraflıca anlatıldığı
“Can Bağı ile Anne Olmak” konulu panele katılım sağladık.

İYİ Parti İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanlığı
olarak, Komisyonumuz, İlçe Kadın Politikaları Başkanlarımız ve tüm Kadın Teşkilatımızın hazır bulunduğu online bir toplantı ile Ramazan Bayramı
kutlaması gerçekleştirdik.

İYİ Parti İstanbul İl Seçim İşleri Başkanlığınca koordine edilen seçim hazırlık ve üyelik çalışmalarına katılım sağladık.

İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu önderliğinde Taksim
Meydanı’nda, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarına katılarak Atatürk
Anıtına çelenk koyduk.

İYİ Parti İstanbul Kadın Politikaları
Başkanlığı olarak İl Başkanımız
Sayın Buğra Kavuncu’yu ziyaret
edip, istişarelerde bulunduk.

İYİ Parti İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanlığı olarak, Genel Başkanımızın Karabük, Safranbolu, Yenice esnaf ziyaretlerine
iştirak ettik.

İstanbul Sözleşmesinin imzalanmasının 10. Yılında, hazırladığımız bir görsel ile İstanbul Kadın
Politikaları Teşkilatı olarak sosyal
medyada tag çalışması gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde, İstanbul Milletvekillerimiz, İl
Yöneticilerimiz, İlçe Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimizin hazır bulunduğu
online bir toplantı ile Ramazan Bayramı kutlaması gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Halk Tv’ de canlı
yayın programında kendisine eşlik ettik.

21

STK İLİŞKİLERİ
BAŞKANLIĞI
Emeklilikte de çalışırken de 3600 için
dezavantaj. Sayın Erdoğan söz verdi
ama yapmadı. 3600 meselesine el
sürülmedi. Biz bunu takip etmeye
devam edeceğiz yapmadıkları
takdirde biz gelince yapacağız.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu ve İl STK Başkanlığımız olarak birlikte Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu’nu da ziyaret
ederek kendilerinin nezdinde tüm işçilerimizin 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ettik.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra
Kavuncu, İl STK Başkanlığımız ile birlikte
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu 1. Bölge Temsilcisi Sayın Adnan
Uyar’ı ziyaret ederek bütün işçilerimizin bayramını kutladık.
İstanbul İL STK Başkanlığı olarak; il Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu önderliğinde, İstanbul 3. bölge Şehir Komisyonumuzun mesleği mimar olan üyeleri ile birlikte TMMOB ‘u
ziyaret ettik. İKK Başkanı Sayın Cevahir Efe’nin Ev sahipliğinde Kanal İstanbul projesini değerlendirdik. Bu projenin
İstanbul’a verebileceği zararlar hakkında ve uygulanması
halinde çevrede oluşabilecek hem ekolojik hem ekonomik
geri dönüşümü imkansız hasarların neler olabileceğini
masaya yatırdık.

İYİ Parti İstanbul İl STK ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı
olarak Marmara Grubu
Vakfı Genel Başkanı Sayın
Dr.Akkan Suver’e ziyaretimiz siyaset üstü nitelikteydi. Duayen, barış ve
kültürlerarası diyalog çalışmalarıyla dünyada kabul gören aynı zamanda
Sivil Toplum Önderi olan
Suver, siyasi görüş ve fikirlerini ve Türkiye’deki politik
gidişata dair yol haritasını
bizimle paylaştı.

Biz Türkler için ağaç kutsaldır.
Ağacına, ormanına, denizine
sahip çıkmayan, Türk’üm
diye gezemez.
Memleketin dört bir yanında,
cennet doğamız, cennet
kalsın diye mücadele veren,
o koca yürekli insanlarımıza
selam olsun!
Meral AKŞENER

İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı olarak, Kalkınma Politikaları Başkanlığımızın ile BASS Başkanı Sayın Turgut Yılmaz’ı
ziyaret ettik. Banka emekçileri ve iş hayatı hakkında sohbet ettik.

İyi Parti İstanbul STK Başkanlığı olarak İnanç Komisyonumuzun çalışmaları kapsamında; Eriklibaba Eğitim ve
Kültür Vakfını ziyaret ettik. Cem Evi Dedesi Binali Doğan,
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Metin ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile sohbet edip hizmet ve ihtiyaçları üzeri hakkında
bilgi aldık.

İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı ve Kalkınma Politikaları
Başkanlığı olarak, Komisyon Üyelerimiz ve Tuzla İlçe Teşkilatımızla birlikte İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge
Başkanlığını ziyaret ettik. Toplantımızda İDOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Celal Kopuz ve Bölge Müdürü Erdem
Düzel bizlere Sanayi Bölgesindeki sorunlar ve yapılması
gerekenler hususunda hem ekonomi, hem çevre, hem de
istihdam odaklı bilgiler verdiler.
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İYİ Parti İstanbul STK ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak Türkiye Otelciler Birliği TÜROB ziyaretimizi Kalkınma Politikaları Başkanlığımız ile
gerçekleştirdik. TÜROB Başkanı Sayın Müberra
Eresin, Başkan Yardımcısı Taner Yalagöz, Genel
Sekreter İsmail Taşdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Topaloğlu, turizmin bel kemiğini oluşturan otelcilik sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik taleplerini ve
yorumlarını aldık.

İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığımızın TOLEYİS Türkiye
Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası ziyaretimiz de; Genel Başkan Sayın Cemail Bakındı ile 40.000’in
üzerinde üyesi olan sendikalarının çalışmaları hakkında
bilgi alarak, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılara dair görüşlerimizi değerlendirdik.

İYİ Parti İstanbul İl STK ve İl Kalkınma Politikaları Başkanlıkları olarak İBB Basın Yayın Halkla ilişkiler ve Muhtarlıklar
Daire Başkanı Sayın Taner Çetin Beyefendi’nin misafiri olduk. Son derece faydalı geçen görüşmemiz neticesinde
ortak projeler ve çözümler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduk.
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İYİ Parti İstanbul İl STK Başkanlığı olarak; DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nı ziyaret ettik. Ziyaretimizde Sendika Genel Başkanı Sayın Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreter Özkan Atar bizleri misafir ettiler.

İstanbul İl STK Başkanlığı olarak Esnaf Odası Komisyonumuzun organizasyonu ile Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın Erkan Kaya’yı ziyaretimizde projeleri hakkında bilgi aldık. Yerel seçimde Millet
İttifakı adayımız olan Sn. Erkan Kaya‘nın Gaziosmanpaşa
İlçesindeki imar sorunları, işsizlik ve mülteciler sebebi ile
yaşadıkları sıkıntılara yönelik projelerini dinletik. Geçtiğimiz
yerel seçim sonuçlarını ve bundan sonra yapılabilecekleri
değerlendirdik.

EKONOMİ
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Merkez Bankası Başkanı çıkıyor,
tam da bu ucube sisteme layık
bir yöntemle, 128 milyar doların
bozdurulduğunu itiraf ediyor.
Meral AKŞENER
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Ülkemizde işsizlik rekorları, enflasyon rekorları kırılırken,
iktidar Kanal İstanbul derdinde. Merkez Bankasında eriyen 128 milyar doların hesabı daha verilemeden, çılgın
proje ötesinde deli bir projeyle birlikte hazineye yük olarak gelecekte hesap verilemeyecek hasarlar açılacaktır.

Milletimiz bu büyümeyi
hissedebilmiş mi?
Hayır.
Mesela, yüzde 7 büyümeye
rağmen, esnafımız, çiftçimiz
neden hala perişan?
Kem küm.
Mesela, son bir yılda işsiz
sayımız, neden 2 buçuk milyon
kişi artarak, 10 milyona ulaşmış?
Cevap yok.
Meral AKŞENER

İl Yönetim Kurulu, Ekonomi Politikaları komisyonumuz ile
gündemi ve yeni çalışma yol haritamızı belirledik.
İlçe Başkan Yardımcıları ve İl Komisyon toplantımızda çalışmalarımızı değerlendirdik. İlçelerimizdeki esnaf ziyaretlerini
ve gelen talepleri gündemimize aldık.

Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener, Türkiye’mizin her köşesinde milletin sesi olmaya devam ederken, İYİ Parti milletin çaresi haline gelmiştir. Halkın ekonomi sıkıntılarını görmezden gelmeyen, geçim derdine çözüm önerilerini her
fırsatta sunan İYİ Parti’miz, iktidara geldiğinde Merkez Bankası rezervlerini eritmeyen, milletin parasını çarçur etmeyen, 5 müteahhiti zengin etmek için halkını fakirleştirmeyen
bir ekonomi yönetimini oluşturacaktır.
İstanbul Ekonomi Politikaları çalışmalarımızla, halkımıza,
ülkenin gerçek ekonomi durumunu anlatmaya ve gözler
önüne sermeye devam ediyoruz. 39 ilçemiz ile birlikte unutturulmaya çalışılan ekonomi gündemi üzerine soru havuzlarımızı oluşturarak esnaflarımıza ulaşıyoruz. İşsiz gençlerimize ulaşıyoruz. Milyonlarca gencimiz işsiz iken, saray
yandaşlarının aynı anda 4-5 yerden maaş almaları, gençlerimizin umutlarını tüketiyor. Çareyi ilk fırsatta ülkeyi terk
etmekte buluyorlar. Buna rağmen Cumhurbaşkanı ‘millet
açsa muhalefet doyursun’ diyebiliyor. Halkımıza, genç işsizlerimize, emeklilerimize, esnafımıza anlatıyoruz, soruyoruz
ve sorgulatıyoruz.
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Metro istasyonlarında soru ilanlarımızı dağıttık. Muhalefetin sorularından rahatsız olan iktidar, soru afişlerini sökerek,
pankartları indirerek; toz pembe hayaller içerisinde, anlatılan gerçek dışı ekonomi gündemine, TÜİK’in ayarlanmış rakamlarına inanmamızı bekliyor.

İl Başkanımız Buğra Kavuncu öncülünde Merkez Bankasında eritilen “128 Milyar Dolar Nerede?” sorulu maskelerimiz
ile sahada çalışmalarımıza devam ettik.
Ramazan ayı içerisinde kapalı olan kafe- restoranların sırtında kira ve vergi gibi yükler, SSK primlerinin yapılandırma
ödemeleri işletmecileri zor duruma soktu. Aylardır dükkanları kapalı olan işletmeler yapılandırmaları hangi kaynaklar
ile ödeyecek. Bunların ertelenmesi, ötelenmesi, sektörün
nefes alması adına faizsiz destekler sağlanamadı. Kapanma ve açılma ile sektöre karşı güven kaybının hat safhaya
çıktığı bir dönemde, açıklanan destek işletmelerin yüzünü
güldüremedi. Yüksek maliyetler, kira, vergi giderleri, gibi giderleri var. Ancak maalesef bunların hiçbirine el atılmadı.
Zaten esnafın sırtında büyük bir yük var. Ramazan ayında
bu yük daha da arttı.

Bakın, 2023 vizyonu, hala
Ak Parti’nin internet sitesinde
duruyor.
Orada da durum aynı.
Gerçekleşen tek bir vaatleri yok.
2023 vizyonunda ne yazıyorsa, tersini
yapmışlar.
Kişi başı milli gelir, 25 bin dolar diyor.
10 bin doları bulsak dua edeceğiz.
İlk 10 ekonomi arasına gireceğiz diyor, ilk
20 ekonominin dışına çıktık.
Bir milyon işsize iş diyor,
İşsizler kervanına, her yıl bir milyon işsiz
daha katılıyor.
2023 vizyonunda, “esnafa destek ve
kolaylık” yazıyor.
Esnafın üzerindeki vergi yükünü
azaltacağız yazıyor.
Resim olarak da bir esnaf lokantasının
resmini kullanmışlar.
Çok ilginçtir, o resmini kullandıkları
lokanta bile, bugün can çekişiyor.
2023 vizyonunda ne yazıyorsa tersi oldu.
Meral AKŞENER

Sormaya ve sorgulamaya, milletimizin sesi olmaya, esnafımızın yanında olmaya, genç işsizlerimizin umutları olmaya,
gerçek gündemi unutturmamaya devam edeceğiz. Muhalefetin sorularına karşılık, iktidarın sosyal medyada yayınladığı video çalışmaları da son zamanlarda komedi filmlerini
aratmadı. Buna karşılık, ekonominin algı ile yönetildiğini
gözler önüne seren görsel çalışmalarımızı da sosyal medya
hesaplarımızda yayınladık.
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TOPLUMSAL
POLİTİKALAR
BAŞKANLIĞI
5 maaşlı danışmanların Ak Parti’si varsa, işsiz
gençlerin, atanamayan öğretmenin, EYT’linin
İYİ Parti’si var. Milletin parasıyla sefa sürenlerin,
5 müteahhidin, Tayyip Abi’si varsa, esnafın,
çiftçinin, emekçinin Meral Abla’sı var.
Haydi görelim bakalım,
el mi yaman,
bey mi yaman?
Meral AKŞENER
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Şehitler Haftası’nda; Dragos Görme Engelli Gaziler
Derneğini İYİ Parti İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak ziyarette bulunduk. Dernek başkanı Ahmet Kayaoğlu ve yönetiminden sorun ve isteklerini
dinleyip; ayrıca tüm illerimizde mevcut görme engelli gazilerimizin isim ve adres bilgileri temin edilerek;
İkameti İstanbul’da olan 8 gazimize, ikameti diğer illerimizde de bulunan 36 gazimize toplam 44 Baston dağıtımında
bulunduk. Bastonlar Gazilerimizin ikameti bulunan illere
göre İl Başkanlıklarına kargo ile ulaştırdık. İl Başkanlıklarımız da İlçe Başkanlarımızın da bulunduğu bir heyetle bastonu takdim etmiş ve tanışma imkanı sağlamış olduk.

Bu öyle bir zihniyet ki;
Yaprak döken memleketi, bahar
bahçe zannedecek kadar şuursuz!
Evine ekmek götüremediği
için, canına kıyan insanlarımızı
görmeyip, onun hakkını,
yağmacılara tıkır tıkır ödeyecek
kadar vicdansız!
Bunca haramın ortasında, bir de
utanmadan milletinden helallik
isteyecek kadar yüzsüz!
Meral AKŞENER

18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma Günü için; ‘’Vatan
Size Minnettar’’ yazan stickerlar basılarak maskelere yapıştırılıp dağıtılmak üzere tüm İlçelerimize ulaştırıldı ve
halka dağıtıldı. Karavanlara verilip yeni üyelerimize hediye
edildi.
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Yaşlılarımıza gereken önem ve özeni göstermek adına;
Avrupa ve Anadolu yakasında mevcut Darülaceze Yönetimi ve müdürleri Sayın Oktay Özten’i ziyaret ederek karşılıklı
neler yapılabileceği görüştük.

İstanbul İlçelerimiz kapsamında, İYİ Parti İstanbul Toplumsal Politikalar İlçe Başkan Yardımcılarımızdan oluşturduğumuz grubumuzla İl Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi
Canan ÇAKIR ile “İŞARET DİLİ” eğitimine 14 Mart itibari ile
başladık. Haftanın 3 günü akşamı derslerimiz devam etti.
9 Mayıs’a kadar süren eğitimimiz İstiklal Marşı’nın işaret dili
ile öğretilmesiyle son bulmuştur. Derslere katılım sağlayan
başkanlarımıza sertifika programı düzenlenecektir.
Otizm Farkındalık Günü’nde İl Komisyonu olarak; İl sınırlarımız içinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret ettik. Kurucu Müdür Sayın Hürriyet BABA
ve Kurum Müdürü Sayın Güneş SARIKAYA’nın sıcak ilgisi
ve çocuklarla birlikte vakit geçirdik. S.S.Tomurcuk Eğitim
Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi ziyaret edilerek
Müdür Sayın Yasemin Güler ile eksiklikler, talepler, sorunlar hakkında görüşülüp, Down sendromlu kardeşlerimizle
sohbetler ettik.
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Ramazan Bayramı; İYİ Parti İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı ve İlçe Başkanlıklarımız olarak Ramazan
Bayramı’nda ziyaret edilecek ve yardım zarfları dağıtılacak Engelli, Şehit ve Gazi aileleri tespit ettik. Bayramın 3.
Günü başta İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu ve İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığının katılımıyla Şehit
anne babaları ziyaret edilmiş; Engelli, Şehit ve Gazi ihtiyaç
sahipleri vatandaşlarımızdan 206 ailemize yardımlarımız
ulaştırılmıştır.

HUKUK
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların
sebebi olan bu ucube sisteme son
vereceğiz. Hukuksuzluğu, adaletsizliğe
dur diyerek milletimizin huzuru,
gençlerimizin refahı için İyileştirilmiş ve
Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistemi milletimizle birlikte
inşa edeceğiz.
Meral AKŞENER
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Milletin Yönetim Sistemi:
İYİLEŞTİRİLMİŞ ve GÜÇLENDİRİLMİŞ
PARLAMENTER SİSTEM
12 Eylül Darbesi ve devamında kabul edilen 1982 Anayasası sonrası, yüksek bir seçim barajı öngören seçim kanunlarının da çarpıklığı neticesinde, iktidar partilerinin aldıkları oy oranıyla çoğu zaman orantısız biçimde TBMM’de
milletvekili sayısı elde ederek ülkeyi yönettikleri bir sistem
oluşmuştur.
Hain FETÖ Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016’daki “kanlı
darbe girişimi” ve sonrasında ilan edilen OHAL döneminde, darbe girişimiyle mücadele psikolojisi altında 16 Nisan
2017 tarihinde yapılan referandumla, Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemine geçilmiştir.
Yapılan tüm uyarılara rağmen, OHAL döneminde, eşit olmayan propaganda şartları altında tartışılmış gibi yapılarak propagandist söylemlerle getirilen Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemi, bu şartlar altında bile ancak %51 oyla
kabul edilebilmiştir.
Kaldı ki birçok ülkenin kanunlarına göre OHAL zamanında Anayasa değişikliği yapmak yasakken Türkiye
Cumhuriyeti’nin idari yapısı, OHAL şartları altında yapılan
bir referandumla değiştirilmekten imtina edilmemiştir.
%50+1’i sağlamak amacıyla siyaset, seçmeni ve dolayısıyla milleti kutuplaştırmıştır. Gelenek görenek, örf ve adetlerle harmanlanmış milletimizin üstün hasletleri ve dayanışma kültürü yerini, kutuplaşmaya, birbirinden uzaklaşmaya,
gündelik diyaloglarda bile hakaret dilinin kullanıldığı bir iklime bırakmıştır. Bunların neticesinde bugün içinde bulunduğumuz sistem ve diyalog krizi ortaya çıkmıştır.
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Yukarıda saydığımız şartlar altında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin; demokrasi ve cumhuriyet
tarihimizin kazanımlarına, devletimizin kadim yönetim
anlayışına, kurum ve kuruluşların işleyişine uygun olmadığı, nitekim âdeta bir sistem krizinin ortaya çıktığı artık açık
ve net olarak görülmektedir. Bunun doğal sonucu olarak
milletimizin gündelik yaşamını özgürleştirecek, ekonomik
refahını ve toplumsal huzurunu sağlayacak, demokratik
ilkeleri temel alan yeni iyileştirilmiş bir sistem ihtiyacı göz
ardı edilemez bir açıklıkta kendini hissettirmektedir. Milletin
sesi olmak ilkesiyle siyasi hayata adım atan İYİ PARTİ, bu
ihtiyacı karşılayabilmek ve bu konuda da “milletinin sesi”
olmak için çalışmalarını hızlandırmıştır.
Güçlü bir toplumsal mutabakat ile kabul edileceğine inandığımız ‘İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM’, İYİ PARTİ’nin yüce Türk Devletine ve
milletimize armağanı ve iktidar olmamızla birlikte yerine
getireceğimiz sözümüzdür.
Neden İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMi önerdiğimiz sorusunun cevabı içinde
tarihsel bir anlam da vardır. Bu dönüşüm ihtiyacı; ’Tanzimat Dönemi’, ‘Cumhuriyetimizin Kuruluş Dönemi’ süreçlerinde olduğu gibi Türk milletinin ilerleme ülküsünün ve
kalkınma azminin kritik bir göstergesi niteliğindedir. Bu yönüyle tarihsel bir tutarlılığa hizmet etmektedir. Sistem önerimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Gazi Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde başlayan ilerleme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak, yeniden ve güçlü bir biçimde teşkil etmenin, Türkiye’nin ve milletimizin gelişimindeki
önemli bir eşik olarak, çağdaş uygarlıklar düzeyinde, eko-

nomik açıdan zengin ve sosyal bir refah devleti ülküsüne
sıçrama idealinin adıdır.
İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER
SİSTEM ile siyasal kutuplaşmaların ve çatışmaların geride bırakılması, bir hukuk devleti olmanın getireceği güven
içerisinde gündemi kalkınma, zenginleşme ve bölüşme
olan bir zamana, devlet ve millet olarak dâhil olma azmi
ve kararlılığı ifade edilmektedir. Gözden kaçırılmamalıdır
ki, İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER
SİSTEM, basit bir siyasal sistem tasarımı tartışmasından
öte, çok daha geniş anlamda, evrensel demokrasi ve hukuk devleti standartlarına uygun, birey haklarına öncelik
tanıyan ve sağlam güvenceler getiren gerçek bir demokratik hukuk devletini, yansız ve adil bir mali sistemi, rekabetçi ve kalkınmacı bir ekonomi modelini, fırsat eşitliğini,
yoksul grupların sosyal devlet şemsiyesi altına alınmasını
sağlayan ve zamanın ruhunu yakalayan, milletimiz için yirmi birinci yüzyıl ülküsünün adıdır.
Türkiye’de bugün yaşanan ağır ekonomik kriz, gerçekte
ülkemizin uzun zamandan beri içinde bulunduğu ağır hukuk krizinin neticesidir. Ülkede adalet bozuldukça milletin
huzuru da bozulmuş, her gün daha da artan bir ekonomik
krizle karşı karşıya kalınmıştır. Unutulmamalıdır ki ülkede
siyasi, hukuki ve ekonomik istikrar bulunmadığı müddetçe,
ülkeye ne yerli sermayenin ve müteşebbisin yatırım yapması ne de yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir.
Hukukta, siyasette ve ekonomide birbirini besleyen ve derinleştiren kriz durumu, aslında devletin içinde bulunduğu
krizin bir parçası ve sonucudur.
İYİ PARTİ olarak kimin Cumhurbaşkanı, kimin Başbakan
olacağını ya da Cumhurbaşkanı veya Başbakanın nasıl
bir sisteme ihtiyacı olacağını değil, milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen ve milletin nasıl bir sisteme ihtiyacı olduğu
üzerinden yola çıkarak hazırladığımız bu sistem çalışması,
Türk siyasetine sunulan kapsamlı bir öneri niteliğindedir.
İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER
SİSTEM, rövanşist bir düşünce ve amaçla hazırlanmamıştır. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin muasır medeniyetler seviyesinde hak ettiği yere kavuşabilmesi için parti
siyaseti gütmeksizin, toplumun her kesimince kucaklanacağına duyduğumuz inanç ile hazırlanmıştır.
Anayasa ve kanunlar, İYİ PARTİ iktidarında, milletimize
söz verdiğimiz bu adil sistemin uygulanması için gerekli
birer hukuk aracıdır. İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM’in ilkeleri, lafzıyla ve ruhuyla,
güçler ayrılığına dayanan bir parlamenter demokrasinin
oluşmasına ve sarsılmaz biçimde yerleşmesine hizmet
edecektir.
İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER
SİSTEM, Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif dahi edilemez hükümleri ve ilkelerine bağlı ve saygılı

“Yolsuzlukla mücadele
edeceğiz.” dediler, yolsuzluğu
denetleyen kurumların,
Sayıştay’ın, Danıştay’ın
içini boşalttılar. Araştıran,
sorgulayan gazetecileri hapse
attılar. Yolsuzluğa karşı sesini
çıkaranı kovdular. Namusuyla
çalışanın üzerine çöktüler.
Meral AKŞENER

bir siyasal sistem öngörür. Bu çerçevede “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay
yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.” Anayasamızın ilk üç maddesinde ifadesini
bulan bu hükümler, milletimiz ve İYİ PARTİ açısından hiçbir
şekilde müzakere edilmeyecek, tartışmaya açılmayacak
kadar kesin ve üstün bir değere sahiptir. İYİLEŞTİRİLMİŞ
VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM önerisini
milletimizin takdir ve onayına sunan İYİ PARTİ, anılan değişmez esas ve ilkelere bağlılık ve saygı gösterilmesi konusunda sarsılmaz bir iradeye sahiptir.
İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER
SİSTEM ilkeleri olarak belirlediğimiz ilkeler, ülkece güçlü bir
Devlet sistemini kurmamıza hizmet edecek olan, Anayasa
ve kanunlarımızın her maddesinin lafzında ve ruhunda bulunması gerektiğine inandığımız İYİ PARTİ için vazgeçilmez
olan ilkelerdir.
İYİLEŞTİRİLMİŞ-GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ kurarken temel alınacak olan İYİ PARTİ’nin önerdiği
ilkeler Demokratik Hukuk Devleti idealinin temel hedefleri
olan Özgür Birey – Güçlü Sivil Toplum Kuruluşları – Güçlü
Devletin kurulmasını ve bunlarla birlikte Güçlü Ekonominin
inşasını sağlayacaktır.
İYİLEŞTİRİLMİŞ - GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ile, demokratik rejimi ve hukuk devletini içselleştirmiş
devlet organları arasında, denge ve denetleme araçları
tesis edilerek kuvvetlendirilmiş, karar süreçlerinde ortaya
çıkan tıkanmaları siyasal krize dönüşmeden çözen formüllere sahip olan bir sistem hayata geçirilecektir.
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SİYASET AKADEMİSİ VE
EĞİTİM POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
Eğitim ordumuz da, tıpkı
sağlıkçılarımız gibi çile çekiyor.
Kadrolu, sözleşmeli, ücretli
gibi, başka başka öğretmen
kadroları uydurdular, her bir
öğretmenimizi, ek iş yapmak
zorunda bıraktılar.
Meral AKŞENER
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MAHALLE TEŞKİLAT
BAŞKANLIKLARI EĞİTİMİ
965 Mahallemizin Eğitimleri Tamamlanmıştır.
İyi Parti Vizyon, Misyon ve Teşkilat Yapısı
İYİ Parti’nin Milliyetçi, Demokratik ve Kalkınmacı Misyonu,
Teşkilatçılık, Teşkilat ve Mahalle Başkanlarının görevleri,
koordinasyonlu ve aktif çalışma yöntemleri; Parti politikalarını Parti programında belirlenen temel hedef ve ilkeler
çerçevesinde seçmenlere doğru aktarımını sağlamak,
parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının düzenledikleri organizasyonlara (toplantı, şölen, festival vb.) katılım sağlamak, mahalle yönetimini oluşturmak, kadın ve
genç oranını önemsemek, mahalle muhtarı ile sürekli etkileşim halinde bulunarak mahallenin temel problemlerini
tespit etmek.

Siyasi Ahlak ve Siyasal İletişim Teknikleri Sosyal Medya
Kullanımı
Temel iletişim kavramı, iletişimin günlük hayatımızda ki betimlenmesi, 7 - 38 - 55 Teorisi, iletişimin hayatımıza etkileri, iletişimde yaptığımız hatalar, iletişimde dikkat etmemiz
gereken hususlar, siyasal iletişim kavramı ve stratejileri, kurumsal dil bütünlüğünün önemi, siyasal iletişim kanalları,
seçimde etkili olan toplumsal güçler, siyasi partilerde misyon - vizyon - değerler ve hedefler, ikna ve ikna teknikleri,
beden dilimizi kullanırken yapmamız gerekenler, teşkilat içi
iletişimimizde dikkat etmemiz gereken hususlardır.

İYİ

Parti Sosyal Politikalar Seçim İşleri ve Seçime Hazırlık
Süreci
Mahallemi tanıyorum (Emlakçı, Berber, Market vs.), Mahalle sosyal yapısını, sorunlarını, beklentilerini içeren raporlar
hazırlamak, mahalle sakinleri arasında yardıma muhtaç
olan (yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, engelliler vb.) her bireyi
tespit etmek, mahalledeki üyelik başvurularını takip etmek,
mahalle sandık sayısını bilmek, seçmen listelerini almak ve
üzerinde çalışmak, okul sayısı, okul müdürleri hakkında rapor hazırlamak.

Vatan toprağına, arazi
gözüyle bakan Ak Parti
zihniyeti,
eğitim kurumlarına
ve üniversitelere
de, dikilecek bina
gözüyle baktığı için,
yüksek öğrenim
kurumlarımız, yeni
dönemin ihtiyaçlarını
karşılamaktan giderek
uzaklaşıyor.
Meral AKŞENER
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Genel Merkez Siyaset Akademisi İstanbul Teşkilat Eğitimi, Genel Merkez
Eğitmenleri tarafından İyi Parti ve Politikaları, İletişim ve
Seçmen Profili konularında toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Mahalle Teşkilatları Eğitim Programı:
Siyaset Akademisi ve Eğitim Politikalar Başkanlığı olarak
Bugün İl Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’nun katılımıyla 39
ilçemizin 965 Mahalle Başkanına verilecek olan EĞİTİM
bilgilendirme toplantı düzenlendi. Toplantımızı İYİ Parti
TBMM Grup Başkanımız Bursa Millet Vekilimiz Sn. Prof. Dr.
İsmail Tatlıoğlu,Ekonomi Politikaları Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Sn. Erhan Usta ve Kalkınma Politikaları
Başkanımız Sn.Ümit Özlale katılımları ile onurlandırmıştır.
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İstanbul’da Eğitim Rüzgarları Esmeye Devam Ediyor…
Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisi Eğitimleri, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmayı
hedefleyen, katılımcıların; ekonomi, dış politika, eğitim vb.
alanlarda uzman kişiler tarafından bilgilendirildiği ve Partimizle bağını kuvvetlendirmek amacıyla 39 ilçemizde teşkilatlarımız aracılığı ile organize ettiğimiz eğitim faaliyetimiz
devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı:
Siyaset Akademisi ve Eğitim politikaları başkanlığımızın
organizasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı vesilesi ile teşkilat yöneticilerimizin çocukları İstanbul İl Başkanımız Sn.Buğra Kavuncu ile buluştu. Şiirler,
şarkılar söylediler. Ne mutlu büyüdükçe çocuk kalabilen biz
büyüklere! Ne mutlu içindeki çocuğu hiç kaybetmeyenlere!
Ne mutlu ki bize ATAM, İzindeyiz ve böyle bir Bayramın sahibiyiz!...

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BAŞKANLIĞI
Dün kürsüden insanlık nutukları atan
Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı,
Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını
bile açamamıştı.
Meral AKŞENER
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Avrupalı Türklerin Geleceği
1960’lı yıllarda başlayan büyük göçten sonra günümüzde Türkiye ve Avrupa
topluluklarını birbirine bağlayan 5 milyondan fazla Türk, Avrupa’da yaşamaktadır.
Yaşanan büyük göç ve Avrupa’da artan Türk nüfusuyla birlikte göç, vatandaşlık,
entegrasyon, asimilasyon ve sosyal mübadele sorunları ortaya çıkmış ve bu tarz hassas
siyasi konular Avrupa’da, Türk diasporası oluşmasına sebep olmuştur.
Avrupa’da günümüzde de yükselişte olduğu bilinen
muhafazakâr ve aşırı sağ partiler çoğu zaman göçmen
topluluklar hakkında felaket senaryoları çizmekte ve ülkelerindeki vatandaşların demografik değişiklik hakkında endişelerini kullanarak siyaset yapmaktadır. Bunun yanı sıra
Türkiye ile pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ilişkilerinin
son yıllarda dramatik bir şekilde kötüleştiği bilinmektedir.
Gelecek nesillerin geleceği açısından bakıldığında Türk
etnik kimliklerinin korunması ve sahiplenilmesi konusunda endişe verici gelişmeler göze çarpmaktadır. İlerleyen
kuşaklar ve Avrupa’daki Türk göçmenlerinin geleceğinde,
ana dilin konuşulmaması, yeni kimlik algılamalarının yükselmesi ve entegrasyon süreçlerinin Türk kültüründen bağımsız gerçekleşmesi gibi sorunların çoğalacağı rahatlıkla
okunabilmektedir. Bu anlamda başta Türkiye Cumhuriyeti
kanun koyucularına, yani parlamentoya ve kanunların uygulayıcısı hükümete büyük bir görev düşmektedir.
Avrupa’da bulunan Türk göçmenlere yönelik acilen verimli, işlevsel ve geleceği dizayn edebilecek politikaların
üretilmesi, devletler seviyende temaslarla ilgili politika ve

uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türk
göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin politik uygulamalarının
tekelinde yaşamalarının engellenmesi ve Türk göçmenlerin kendi kaderlerine bırakılmasının önüne geçilmesi şarttır.

Dünya siyasetinde bir
değişim var.
Ergen tavırlı popülist liderler,
seçimleri birer birer kaybedip,
tarihin tozlu sayfaları arasına
karışıyor.
Ama her biri, giderayak bir
kriz üretmekten kendini
alamıyor.
Nitekim bunun son örneğini,
Filistin’de yaşıyoruz.
Gözümüzün önünde bir
insanlık dramı yaşanıyor.
Siviller, kadınlar ve çocuklar
insafsızca katlediliyor.
Meral AKŞENER
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Etkinlikler
• Kosova ve Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ziyareti
İYİ Parti İstanbul Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası Başkanılığı olarak; Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Suzan Novoberdaliu’yu ve Hindistan Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolos Vekili Sudhi Choudhary’i İstanbul’da makamlarında ziyaret ettik.

• Gagauz Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 14.
Yıl Etkinliği
Gagauz Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 14. Yıl Etkinliğine katılım sağladık. Etkinlikte Gagauz
Türkleri hakkında konuşmaları dinledik, teşekkür belgelerini kabul ettik ve etkinlik sonrasında gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendilerine Gagauz davası için verdikleri değerli
destekleri için teşekkür ettik.

• Barın Katliamı Anma Programı
Katliamın 31. yılında şehitler anıldı ve kamp mağdurları,
katliamı unutturmamak için İstanbul’da bir anma programı düzenlendi. İYİ Parti Türk Dünyası Başkan Yardımcısı
Servet Hali ve İstanbul Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası
Başkanlığı olarak katılım sağladığımız programda; Doğu
Türkistanlı soydaşlarımıza düzenledikleri anma etkinliğine
desteklerimizi ilettik. Programda İYİ Parti adına, Türk Dünyası Başkan Yardımcısı Servet Hali basın bildirisini okudu.
Bunu takiben Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğimizi ve uğradıkları zulme karşı sessiz kalmayacağımızı ilettik.

• 3 Mayıs Türkçülük Günü
Türk Milliyetçiliğinin bu topraklardaki varlığı
açısından 3 Mayıs Türkçülük Günü destanlaşan bir direnişin yakın tarihimizde yaşanmış
en mühim olayıdır. Böylesine mühim bir konuyu alanında her biri birbirinden kıymetli hocalarımızla hem
anmak hem de anlamak için düzenlediğimiz seminerimize yoğun ilgi gösterildi.

• Millet Nöbeti Eylemlerine Destek Ziyareti
Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın İstanbul’daki Çin Konsolosluğu önünde gerçekleştirdikleri “Millet Nöbeti” eylemlerinin 158. gününde kendilerine yönelik desteğimizi
yinelemek ve moral vermek amacıyla İYİ Parti İstanbul
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası Başkanlığı olarak bir
destek ziyareti gerçekleştirdik.

• Özbek Türkçesi Eğitimi
Özbekçe kursumuzun birinci aşamasını başarı ile tamamladık. Katkılarından dolayı Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğuna ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Yakında yeni dönem Özbekçe ve Kazakça kurslarımız başlayacaktır.
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SEÇİM İŞLERİ VE
ORGANİZASYON
BAŞKANLIĞI
Biz sandık yoluyla millet iradesiyle
yeneceğiz.
Meral AKŞENER
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İYİ PARTİ İstanbul Seçim işleri Başkanlığı olarak İstanbul’un
önemini biliyor ve üzerimizdeki ekstra sorumluluğun gereğini yapmak için bölgemizdeki en iyi sandık güvenliği planlarını uygulamaya hazırlanıyoruz. Her an seçim olacakmış
gibi çalışmalarımıza devam ediyor İYİ Parti İstanbul’u tüm
sandıklara sahip çıkacak şekilde seçimlere hazırlıyoruz. İstanbul İl ekibimizle olası seçim stratejileri, sandık ve saha
hakimiyeti, en hızlı dijital veri girişlerinin planlanması, lojistik, mobil ekiplerin stratejisi, seçim kanunlarının güncel ta-

kibi gibi tüm konularda periyodik toplantılarımıza devam
ediyoruz.
Her ilçemizin Seçim İşleri Başkanlıkları ve Mahalle Başkanlarımızla kendi ilçelerinde toplantılar yaparak o ilçenin
seçim günü planlamalarını yapıyoruz. Her ilçemizi kendi
dengeleri üzerinden kusursuz sandık güvenliği planlaması
için hazırlıyoruz.
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Kimse umutsuzluğa
kapılmasın.
Türkiye’nin çözülemeyecek
sorunu yok.
Biz buradayız.
Biz hazırız.
O sandık gelecek ve milletimiz
İYİ Parti diyecek.
İYİ Parti iktidarında milletimiz
nefes alacak, insanımızın
yeniden yüzü gülecek.
Biz geleceğiz ve Türkiye İYİ
OLACAK!
Meral AKŞENER

Olası bir seçimde İstanbul’un tüm seçim sandıklarına
görevli atayıp okul ve saha sorumlularını hazırlayarak
130.000 kişi ile tüm oylarımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı gelecek olan ilk Genel Seçimlerde de uygulayıp Genel Başkanımızı CUMHURBAŞKANI yapacağız.
Seçim İşleri Başkanlığı olarak ayrıca İstanbul’un üye istatistikleri ve planlamaları ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor, Halkımızın her geçen gün partimize olan teveccühünün arttığı bu dönemde daha fazla kişiye ulaşarak
partimizi anlatıp, katılımlarını sağlamak için planlar üretiyoruz.
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Buna paralel olarak sahada kullandığımız karavanlarımızı
Seçim İşleri olarak tüm ilçelerimizde organize ederek; mahalle, mahalle saha aksiyonları düzenleyip partimizi anlatıyoruz. 39 ilçemizin özveriyle çalıştığı bu aksiyonlarda tüm
il/ilçe teşkilatlarımıza ayrı, ayrı teşekkür ederiz.

KALKINMA
POLİTİKALARI
BAŞKANLIĞI
“Bereketli hilal” diye tabir edilen bu
coğrafyada, Ak Parti döneminde
izlenen tarım politikaları yüzünden,
bir yandan, dünyanın en yüksek gıda
enflasyonuyla boğuşuyoruz,
diğer yandan da, çiftçimizin
iflasın eşiğine getirilmesine
şahit oluyoruz.
Meral AKŞENER
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Ülkemizde bir çok sorun var. Bunların başında
Ekonomi ve Kalkınmaya yönelik sektörlerin
yaşadığı sorunlar ön plana çıkmakta.
Pandemi döneminde tüm ülkelerin farkına vardığı ve önem vererek üzerine yoğunlaştığı tek sektör
Tarım oldu. Ülkemizde ise ne yazık ki popülist söylemler ve önlemler harici sektöre yönelik hiçbir
gelişme ve katkı sağlanmadı.
İYİ Parti İstanbul İl Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak bu süreçte Tarıma yönelik planlama ve
çözümlere odaklandık. Genel merkez teşkilatımız ile ortaklaşa yönettiğimiz bir çok proje ve söylemi
vatandaşımıza sunduk.

Tarım sektörü ve yapılması gerekenleri paylaştığımız canlı yayın programlarına katıldık.

Türkiye’nin, farklı turizm alanlarındaki potansiyelini her yönüyle kullanacağız.
Bölgesel kimliklere ağırlık vereceğiz.
Bölgelerin kültürel, arkeolojik, tarihsel değerlerini ön plana çıkartıp,
Türkiye’nin tüm bölgelerinde topyekûn bir turizm hareketi başlatacağız.
Turizm denince artık akla, sadece sahillerimiz deniz, kum, güneş gelmeyecek.
Şehir ve kırsal turizmine de önem vereceğiz.
Turizmi çeşitlendirip, 12 aya yayacağız.
Meral AKŞENER
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Pandemi döneminde toplantılarımıza çevrimiçi platformlar üzerinden devam ettik.

Aynı zamanda yaklaşan Turizm sezonu ve alınması gereken acil önlemler bağlamında düzenlediğimiz çalışma ve
raporları kamuoyuna sunduk.

İstanbul merkez köylerinde muhtarlıklar ile birlikte ortak
projeler yapılması amacıyla ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz aksaklıkların giderilmesini
sağladık.

Her ay düzenli olarak çıkardığımız Bültenlerimizi yayınlamaya ve dağıtmaya devam ettik.
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YEREL
YÖNETİMLER
BAŞKANLIĞI
İktidar, Kanal İstanbul fantezileriyle
oylanırken, Müsilaj sorununu,
millet bahçeleriyle çözmeye
niyetlenirken, İktidarın beceriksiz
ellerinde, ülkemiz, hayati risklerle
karşı karşıya kalıyor.
Maalesef artık ülkemizin
önündeki en büyük
tehlikelerden biri de
susuzluk.
Meral AKŞENER
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İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetim Başkanlığı olarak göreve
başladığımız günden itibaren İl Yönetimi, İlçe Yönetimi ve
Meclis Üyeleri arasındaki koordinasyonun sağlıklı işleyişini
sağlayabilmek için düzenli toplantılar yaptık.
İyi bir Yerel Yönetim Politikası, Partimizin iktidara yürüyüşünün en önemli mihenk taşıdır. Bu düşünceden hareketle hiyerarşi şemasının oluşturulması ve bu hiyerarşiye
uyulmasının sağlanmasına önem verdik. Görev yetki ve
sorumluluklarının benimsenmesi ve bu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde politik faaliyetlerde bulunulması Partimizin halk nezdinde muteber bir noktada konumlanabilmesi için çok önemlidir. Bu konunun Meclis Üyelerimiz ve
İlçe Yöneticilerimizce benimsenmesi için gerekli toplantılar yaptık.
İlçelerimizde ziyaretlerde bulunarak, Yerel Yönetim Politikaları üzerine istişarelerde bulunduk. İlçe Meclis Toplanti-

lari öncesi Meclis Üyelerimizle toplantılar yaparak ilçe sorunlarının mecliste dile getirilmesi hususunda çalismalar
yaptık.
İBB Meclis ToplantIlarI öncesi Meclis Üyelerimizle istişarelerde bulunduk.
İBB Belediyesi’nin Millet İttifakına geçişinin ikinci yılında, 31
mart 2021 de düzenlenen Yerel Yönetimler Çaliştayina katılarak fikirlerimizi beyan ettik.
Komisyonlarımızca çevrimiçi platform üzerinden toplantılar yaparak , teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik.
Millet İttifakı olarak ortak bildirilerimizin İlçe Meclislerinde
okunmasını sağladık. Bu çalışmaların ittifak ruhunun pekiştirilmesi adına çok önemli buluyoruz.

İBB Meclis Toplantıları öncesi Meclis Üyelerimizle bir araya geldik.
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İBB Yerel Yönetimler Çalıştayına Partimiz adına katkı sunduk.

Yolsuzlukta Türkiye’yi bir dünya markası haline getirdiler.
“Dünyanın en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirketi” listesine,
Türkiye’den beş şirket girdi.
Bu şirketlerin aldığı ihalelerin toplamı, 200 milyar doları aşıyor.
Rakam o kadar büyük ki, böyle söyleyince pek anlaşılmıyor.
200 milyar dolar ne demek, biliyor musunuz?
Hane başına, 85.000 lira demek.
Yani, Türkiye’deki her ailenin cebinden, 85.000 lira çıkmış,
5 müteahhitin cebine girmiş demek.
Mesela, o paralarla Osmangazi Köprüsü yapıldı.
Maliyeti, 1 buçuk milyar dolar.
Ama devletin kasasından çıkacak para, 13 milyar dolar.
Bu köprü, dünyanın en büyük yolsuzluk eseridir.
Meral AKŞENER

Yerel Yönetimler ve Çevre ve Şehircilik Komisyon Üyeleriyle
beraber çevrimiçi platform üzerinden toplantılar düzenledik.
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Ümraniye İlçemizde meclis öncesi, Meclis Üyelerimizle fikir
alışverişinde bulunduk.

KÜLTÜR, SANAT,
SAĞLIK VE SPOR
BAŞKANLIĞI
Türkiye bu çarpık zihniyeti ve bu ucube sistemi,
artık taşıyamıyor. Hemen her alanda olduğu
gibi, pandemi sürecinin yönetiminde de,bunu
milletçe yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz.
Meral AKŞENER
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Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Bilge Şen ile “İYİ TANIYORUZ”
adlı canlı yayınlarımız kapsamında kültür sanat söyleşisi
gerçekleştirdik. Türkiye’nin kültür sanat politikalarını masaya yatırdık.

İstanbul Tabib Odasını Sağlık Komisyonumuz ve STK Başkanlığımız ile ziyaret ettik. Prof. Dr. Pınar Saip Başkanlığındaki Yönetim Kurulu nezdinde, hekimlerimizin özellikle
pandemi sürecinde yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında görüşlerini alarak bu meşakkatli süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik.
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İstanbul Eczacılar Odasını ziyaretimizde Başkan Zafer
Cenap Sarıalioğlu ve yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantı da; İstanbul Eczacılarının temel sorunlarını masaya
yatırdık ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantılar İstanbul’umuzun sağlık alanındaki sorunlarının belirlenmesinde ve ortak alınabilecek aksiyon
planlarının gerçekleştirilebilmesi adına çok büyük önem
taşımaktadır.

İstanbul Kültür Sanat Spor ve Sağlık Başkanlığı ve STK
Başkanlığı olarak Dünya Kalp Vakfı Federasyonunu ziyaret
ettik. Başkan Sayın Kenan Güven ile yapabileceğimiz ortak
çalışmalara değindik. Eylül Ayı için çok kapsamlı bir panel
yapmak konusunda ortak karar aldık.

İstanbul Kültür Sanat Spor ve Sağlık Başkanlığı, Türk Dünyası Komisyonu ile Taksim Metro İstasyonunda bulunan
ve 21 Mayıs tarihli Çerkez Sürgün ve Soykırımını konu alan
‘’157 Yıllık Sürgün Yolculuğu’’ adlı fotoğraf sergisini ziyaret ettik.

Kartal Kültür Sanat Spor ve Sağlıktan Sorumlu İlçe Başkan
Yardımcısı Sayın Muammer Nas tarafından düzenlenen
“Pandemi Günlerine Renk Katanlar” adlı resim sergisini
ziyaret ettik. Kartal Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen bu faaliyet, geniş kitlelere ulaşarak; sanat ile sanat
severleri bir araya getirdi.

Bize göre uygar ülkelerin,
en önemli güçlerinden biri
de sanattır.
O nedenle, sanata ve
sanatçımıza, sahip çıkmak
zorundayız.
Sanatçılarımızın çilesini
biliyoruz.
Dertlerinizin takipçisiyiz.
İktidar çözmezse, biz
geleceğiz biz çözeceğiz.
Hiç merak etmeyin.”
Meral AKŞENER
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“Korkma Sayın Erdoğan.
Biz kimseyle düşman değiliz.
Bizim derdimiz belli.
Çocuklarımız için, torunlarımız için, güçlü, zengin
ve mutlu bir Türkiye’yi, bir an önce tesis etmekten
başka bir hedefimiz yok.
Çünkü biz, sizin gibi sefa sürmeye değil,
milletimize hizmet etmeye geliyoruz.
Milletimizin dertlerini çözmeye geliyoruz.”

Geleceğin
Türkiye’sinde
Sende Yerini Al
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