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Erdoğan tal�mat verd�: AKP'de seç�m hazırlıkları
başladı

2023 seç�mler�ne b�r yıldan daha az b�r süre kaldı. Dün genel
merkezde yapılan olağanüstü toplantı �le AKP'de de hazırlıklar

resmen başladı. AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan
kurmaylarına seç�m beyannames�n�n hazırlanması tal�matı verd�.
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AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan başkanlığında yapılan

�lk olağanüstü toplantı �le AKP seç�m hazırlıklarına resmen başladı.

Bu kapsamda seç�m beyannames� ve seç�m man�festosunun �çer�ğ�

üzer�nde çalışmalar yapılacak.

NTV'n�n aktardığı b�lg�ye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071

v�zyonları olacak. 20 yıllık AKP �kt�darında yapılanlara d�kkat çek�lerek,

yen� vaatler sıralanacak. Ekonom�den dış pol�t�kaya, sağlıktan eğ�t�me

hang� alanda neler yapılacağı anlatılacak.

Seç�m çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm b�r�mler

kend� alanlarına �l�şk�n atılması gereken adımları tesp�t edecek.

Teşk�lat Başkanlığı yapılacak m�t�ng programları ve teşk�latların saha

çalışmalarına �l�şk�n program hazırlayacak.

Seç�m İşler� Başkanlığı da sandık müşah�tler� ve görevl�ler�n�n tesp�t�

ve bunların eğ�t�m� �ç�n hazırlıklarını yapacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seç�m sloganları, müz�kler ve görsel

�çer�kler üzer�ne çalışma yapacak.

Mecl�s'te hang� yasal düzenlemelere öncel�k ver�leceğ� de

değerlend�r�len konular arasında.

AKP ve MHP'n�n ayrı ayrı hazırlayacağı seç�m beyannemeler�n�n

ardından Cumhur �tt�fakının ortak seç�m stratej�s� de ortaya çıkacak.
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İlg�l� Haberler

'Olağanüstü toplantının' ardından AKP Sözcüsü Çel�k'ten açıklama: 'Erken seç�m'
�dd�alarına yanıt verd�
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�dd�alarına yanıt verd�
(/1972978)

Yöneylem Araştırma Koord�natörü Kömürcü, yorumladı: 2015
seç�mler�n� örnek verd�, 'AKP azınlık hale geld�'

(/1971788)

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı seç�m�n� b�r�nc� turda alırız
(/1971317)
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Erdoğan'dan verg� tal�matı: 'Mecl�s'�n yen�
dönem�nde yasal düzenleme yapılacak'

AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan 'Yurt Dışı
Müteahh�tl�k H�zmetler� Ödül Tören�'nde konuştu. Erdoğan
açıklamasında, "Verg� konusuyla �lg�l� olarak Haz�ne ve Mal�ye
Bakanımız, bakanlık nezd�nde süratle adımı atacaktır" ded�.
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AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Ankara'da düzenlenen

'Yurt Dışı Müteahh�tl�k H�zmetler� Ödül Tören�'nde açıklamalarda

bulundu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�ne göre b�le yüzde 79.60

olarak açıklanan en�asyon �le Avrupa ülkeler�ndek� en�asyonu

kıyaslayan Erdoğan, bu en�asyon oranlarının ekonom�ye olan

etk�ler�n�n aynı olmadığını �dd�a ett�.

Erdoğan, "'Onlarda (Avrupa ülkeler�) en�asyon yüzde 9 b�zde yüzde

80’e dayandı' d�yorlar. Onlardak� en�asyon �le b�zdek� en�asyonun

etk�ler� aynı değ�l k�. Ne bütçe d�s�pl�n�nden tav�z verd�k ne f�nansal

araçları hoyratça kullandık" �fadeler�n� kullandı.

Yüksek fa�z ve dolar-Euro kurundak� dalgalanmaya değ�nen Erdoğan,

"Fa�z, kur d�ye b�r mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak

Türk�ye'ye yazık eder�z" şekl�nde konuştu.
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Türk�ye ye yazık eder�z  şekl�nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şek�lde:

"B�l�nd�ğ� g�b� ülkem�z dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahh�t

l�stes�nde 48 f�rmasıyla �ft�har ver�c� b�r yerde bulunuyor. Aynı şek�lde

dünyanın en büyük 225 uluslararası tekn�k müşav�rler l�stes�nde de 7

f�rma �le tems�l ed�l�yoruz. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım

dönem�nde bu sayıların nasıl g�derek arttığını, f�rmalarımızın

dünyanın dört b�r yanındak� çalışmalarına b�zzat şah�t olarak da tak�p

ett�m.

Uluslararası müteahh�tl�k h�zmetler�n�n büyüklüğünün 2030'larda 750

m�lyar dolar sev�yes�ne çıkacağı öngörülmekted�r. Ülkem�z�n bu

büyük pastadan aldığı payı �lk etapta yüzde 10'a yan� 75 m�lyar dolara

çıkarmayı beraberce hede�emel�y�z.

Bu yatırımların yarısından fazlasını ülkem�z�n merkez�nde bulunduğu

Avrupa-Asya coğrafyasında gerçekleşt�r�l�yor olması da b�ze avantaj

sağlıyor. Uluslararası müteahh�tl�k h�zmetler�n� tüm �mkânlarımızla

desteklemey� sürdüreceğ�z. Ülkem�ze gelen m�saf�rler�m�zle

yaptığımız görüşmeler�n gündem�ne s�zler�n orada b�r meseles� varsa

çözümü yolunda gereken �radey� ortaya koyuyoruz. S�zlerden de daha

büyük ölçekl� projelerde yer almanızı bekl�yoruz.

VERGİ TALİMATI

Özell�kle de �şç�ler�n yurtdışındak� sorunlarıyla alakalı olarak bazı

avukatlık f�rmalarının alavere dalavere yapmak suret�yle onların güya

haklarını alıp �ade edeceklerm�ş g�b� oradan kend�ler�ne �mkân

yaratma çabaları noktasında bakanlarıma söylüyorum; h�ç

gec�kmeden Mecl�s’�n yen� dönem�nde yasal düzenleme yapmak

suret�yle bu adımı atacağız. Verg� noktasında da Haz�ne ve Mal�ye

Bakanımız h�ç gec�kmeden bakanlık nezd�nde süratle adımı atıp

bunun çıkışını da sağlaması gerek�r.

'TÜRKİYE KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEDE EN BAŞARILI ÜLKEDİR'
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TÜRKİYE KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEDE EN BAŞARILI ÜLKEDİR

B�z bu çalışmaları yürütürken k�msen�n mezheb�yle �lg�lenm�yoruz.

Baktığımız tek husus yaptığınız katkılardır. Önümüzde öyle büyük b�r

hedef var k� h�çb�r b�reysel s�yas� bunun önüne geçemez. Türk�ye'y�

dünyanın en büyük 10 ekonom�s� arasında sokmaktan, Türk m�llet�n�

muasır meden�yet sev�yes�ne çıkarmaktan daha büyük b�r onur

olab�l�r m�?

S�zlerden b�r �tt�faka b�r part�ye değ�l bu büyük v�zyona, hedefe

destek vermen�z� �st�yorum. K�m� zaman sosyal fay hatları harekete

geç�r�lerek k�m� zaman darbelerle m�ll� �rade ç�ğnenerek oynanan

oyunların amacı hep aynıdır. Mesele s�yas� rekabet değ�l ülken�n

bekası meseles�d�r. Her ne kadar b�r�ler� felaket tellallığı yaparak

m�llet�m�z�n moral�n� bozsa da Türk�ye kr�z� fırsata çev�rmede en

başarılı ülked�r. Fa�z, kur d�ye b�r mesele yok mu? Elbette var.

El�m�zdek� fırsatlar öyle büyük k�, bunlara takılıp kalırsak bunlara yazık

eder�z.

'AVRUPA'DA İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

Onlarda (Avrupa ülkeler�) en�asyon yüzde 9 b�zde yüzde 80’e dayandı

d�yorlar. Onlardak� en�asyon �le b�zdek� en�asyonun etk�ler� aynı değ�l

k�. B�z �şç�den memura her kes�mden vatandaşın gel�r kaybını

en�asyonun üzer�nde artışlarla telaf� ederek en�asyonun sosyal

etk�ler�n� sınırlandırdık. Ne bütçe d�s�pl�n�nden tav�z verd�k ne f�nansal

araçları hoyratça kullandık. Avrupa'dak� gıda f�yatlarındak� artışla

ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var �nsanlar sokaklara

dökülmeye başladı.

Ş�md� b�r�ler� d�yor k� 'Türk�ye'de üret�m b�tt�. İşç�s�nden ç�ftç�s�ne

herkes per�şan' Gerçek öyle m�? Tarımda rekolte elde ett�ğ�m�z, alım

f�yatlarıyla üret�c�ler�n yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz.

Tur�zmde başarılı sezon geç�r�yoruz. Enerj�de Avrupa'nın m�de

krampları geç�rerek g�receğe kışa b�z gayet �y� şek�lde hazırlanıyoruz.
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Gem�ler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yet�şem�yor. İhracatta

rekor üstüne rekor kırıyoruz. 31 m�lyon �st�hdamla tüm tar�h�m�z�n en

yüksek sev�yes�ne ulaşmış durumdayız.

'UMUTLARIMIZI GÜÇLENDİREN BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR'

Son dönemde banka kred�ler� konusunda yaşanan kr�z�n kaynağı

ekonom�k problemlerden değ�l yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en

kısa şek�lde kapsamlı b�r uzlaşmaya dönüşeceğ�ne �nanıyorum. Bakış

açımızı gen�şlett�ğ�m�zde b�ze ısrarla dayattığı moral bozukluğu

yer�ne umutlarımızı güçlend�ren b�r tablo ortaya çıkıyor.

Yen� projeler gel�şt�rerek ülkem�z� önce 2023’e ulaştıracak ardından

da 2053’e uzanan yola hep beraber varacağız. Dünya ekonom�s�nde

de ülkem�zde de ölçekler çok değ�şm�şt�r. Dün çok büyük er�ş�lmez

gözüken rakamlar bugün ulaşılab�l�r sev�yeler hal�ne gelm�şt�r.

Gençler�m�ze dünyadak� ve ülkem�zdek� bu değ�ş�m� anlatmak kolay

olmuyor. Gençler�m�z�n gayretler�yle yakın b�r gelecekte ülkem�z�

dünyanın en büyük uluslararası müteahh�tler� l�stes�nde

göreceğ�m�ze �nanıyorum."
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