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nabilir noktasında ise, Başbakanımızın talimatlarıyla bakanlar
dan oluşturulan bir komisyon, istanbul Büyükşehir Belediye
Başkanıyla birlikte, karşılıklı olarak çalışmalarını yoğunlaştırarak
devam ettiriyorlar. AK Parti iktidarı olarak yurt sathında ve istan
bul özelinde yoğunlaşan trafik, deprem ve güvenlik problemleri
nin çözümü için çok yoğun çalışmalarımız devam etmektedir.
Türkiye,de İstanbul'un ayrıcalıklı bir yeri vardır.
O nedenle sporda bile İstanbul takımları, Anado
lu takımları ayrımı yapılır. Siz de İstanbul mil
letvekilisiniz. İstanbul milletvekili olmak hissi
olarak bir farklılık duygusu yaşatıyor mu?

"1968yılından itibaren fasılalarla yaşadığını
İstanbul, oturmaya devam ettiğim bir dünya
şehri. Yani farklı kültürlerin mozaiğinin Türkiye
adına, Türk milleti adına ortaya konduğu bir
şehir olması dolayısıyla İstanbul'un yeri bende
bambaşka. Hatta nerelisin diye sorduklarında
İstanbul'un Trabzon 'undanım diyorum."
çok yoğun çalışmalarımız, gayretlerimiz devam etmektedir. Bu
meyanda yolsuzluklarla ilgili, usulsüzlüklerle ilgili bu neviden
olaylar varsa, bunların da üzerine kararlı bir şekilde gitmeye de
vam ediyoruz. Bilgi ve belgeye dayalı tespitlerimiz ışığında, Baş
bakanımızla yaptığımız görüşmelerden son derece olumlu so
nuçlar aldık. Komisyon çalışmalarımız sırasında ve sonrasındaki
destekleri için Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN'a te
şekkürü bir borç biliyorum.

İstanbul: Farklılıkların Saygı Gördüğü Şehir
Siz İstanbul milletvekilisiniz. İstanbul, çok deği
şik konularla toplumsal olarak gündeme geliyor.
Bunların başında trafik, suç olayları ve bir de
deprem konusu geliyor. İstanbul'un bu üç konuyla
Türkiye gündemine gelmeyeceği yılları ya da
günleri Türkiye görebilecek mi?
Bir defa istanbul'da artan nüfusun çok üstünde araç sayısı artı
yor. Yani hareket alanı sınırlı olmasına karşılık, araç sayısı nü
fustan da hızlı artıyor. Buna çözüm bulabilmek için istanbul Büyükşehir Belediyemiz, merkezi hükümetimizin de destekleriyle
kavşaktı, değişik geçitlerdi çok yoğun
bir çalışma yürütüyor. Ama kalıcı çö
züm, daha dinamik çözüm nasıl bulu-

Ben aslen Trabzonluyum ve bu ülkenin her karış toprağını, bu
milletin her ferdini seviyorum. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, gü
neylisi, içanadolulusu, lazı, kürdü, çerkezi, boşnağı ... 73 mil
yon insanımızın hepsini seviyorum. 0 kadar farklı kültürleri, din
leri, medeniyetleri bağrında barındırmaktadır ki bu ülke; bu me
deniyeti bize bırakanları şükranla, takdirle ve duayla yad ediyo
rum. 1968 yılından itibaren fasılalarla yaşadığım istanbul, otur
maya devam ettiğim bir dünya şehri. Yani farklı kültürlerin moza
iğinin Türkiye adına, Türk milleti adına ortaya konduğu bir şehir
olması dolayısıyla istanbul'un yeri bende bambaşka. Hatta nere
lisin diye sorduklarında istanbul'un Trabzon'undanım diyorum.
Bu anlamda ülkemin her tarafını seviyorum, insanlarıyla birlikte
seviyorum. Bütün medeniyetlere beşiklik yapmış olmasından
ötürü istanbul'un çok özel bir yeri var gönlümde. Zaten, farklılık
ların birbirini tamamladığını, birbirini zenginleştirdiğini, birbirini
saygıyla karşıladığını islam coğrafyasından başka bir yerde kolay
kolay göremezsiniz.

Anadolu Basın
Birliği'nden Ziyaret
Meclis Bülteni- Anadolu Basın Birliği Genel Başka
nı Halil Zor ve yönetim kurulu üyeleri, 13 Şubat'ta
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa
Milletvekili Yahya AkmanT ziyaret etti. Akman, gö
rüşme sırasında, Anadolu'daki basın mensupları
nın maddi imkansızlıklar içinde ve kısıtlı teknolojik
olanaklarla görev yaptıklarını söyledi. Kısıtlı im
kanlarla vatandaşın sesi olmaya çalışan basın men
suplarım kutlamak gerektiğini belirten Akman,
"Devlet olarak kendilerine sahip çıkmamız gerekir.
Basının olmadığı yerde şeffaflık yoktur, karanlık
vardır. 'Perde arkası işler, yanlış işler vardır' anla
mını çok rahatlıkla çıkarabiliriz" dedi. Yahya Ak
man, ülkedeki işlerde iyiye gidiş varsa, bunda ba
sın mensuplarının katkısı olduğunu da ifade ede.
rek, Anadolu basınının sorunla
rının çözülmesine yardımcı ol
maya çalışacaklarını belirtti.

