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SABAH
İsrail’in yaptığı bir soykırımdır

çekiyoruz. Ben bu insanlık dramını, bu
soykırımı hangi taraftan olursa olsun ister
Amerika ister İsrail, lanetliyorum. Buna sessiz
kalanları da kusura bakmayın, onları da
lanetliyorum.
Zira herhangi bir yerde bu tür hadiseler
olduğu zaman veyahut da ülkemize ziyarete
gelenler bizlerle görüştükleri zaman,
teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle
teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba

Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan
edildiğini, Washington ve Tel
Avivbüyükelçilerinin Ankara’ya
çağrıldığını belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan: Bu bir soykırımdır. İsrail bir
terör devletidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün
Londra'da düşünce kuruluşu Chatham
House'da "Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel
Vizyonu" başlıklı bir konuşma yaptı.
İngiltere'de burslu olarak eğitim gören
öğrencilerle de bir araya gelen Erdoğan,
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e
taşımasına ve İsrail'in Gazze'deki
katliamlarına sert tepki gösterdi:
İsrail terörüne kurban verdiğimiz
Gazzeli, Filistinli şehitlerimize yüce Mevla'dan
rahmet niyaz ediyorum. Aynı saldırıda
yaralanan Filistinli kardeşlerime acil şifalar
temenni ediyorum. Bu yaralılar arasında
yoğun bakımda olanlar da bulunuyor. Ne yazık
ki onlara ilaç ulaştırmada bile sıkıntı

çekenler şu anda kendi topraklarını işgal
edenlere karşı en ufak ses çıkarmadılar. Şu
anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail
bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak
da şu anda attığı adımlarla bunu
ispatlamaktadır. Ne yazık ki PYD-YPG ile
DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek,
nasıl işbirliği yapıyorsa işte burada ne yazık ki
İsrail ile acımasız şekilde işbirliğine girmiştir.
İsrail'in yaptığı bir soykırımdır ve bu
soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Ta
1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam
etmektedir. Küçüle küçüle Filistin bugünkü bir
avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atmanın
gayreti içindeler. Gayri meşru bir karara karşı
sadece demokratik hakkını kullanan sivillere
yönelik bu saldırılar bir kez daha İsrail'in
çirkin yüzünü ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Galler
Prensi Charles ile bir araya geldi.
Clarence House'dabasına kapalı
gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika
sürdü.
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ÜÇ GÜN MİLLİ YAS
Sayın Başbakan ve diğer arkadaşlarımla
görüşmeler yaptık. İstişarelerimiz neticesinde
Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi

Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere
Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi
Türkiye'ye çağırıyoruz.
Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın

ortaya koymak için bazı kararlar aldık.

dayanışma günüdür. Bugün sağduyu sahibi

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için

Hıristiyan, Musevi ve diğer inanç

ülkemizde yarından başlamak üzere üç gün

mensuplarından herkesi bu haksızlığa karşı

milli yas ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını

seslerini yükseltemeye çağırıyoruz. Bugünün

yürüttüğümüz İİT'yi de olağanüstü toplantıya

İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz

çağırıyoruz. Cuma günü sabahtan öğleye kadar

bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.

olağanüstü toplantımızı yapacağız, öğlenden

Shakespeare bugün hayatta olsa ve 'Hamlet' i

sonra da Yenikapı Meydanı'nda dev

tekrar yazsaydı Prens Hamlet'e yine 'Dünyanın

buluşmamızı zulme karşı inşallah

çivisi çıkmış' dedirtirdi. Suriye'de yıllardır

gerçekleştireceğiz.

gözlerinin önünde çocukları katledilen

BM Genel Kurulu'nu da acil olarak

annelere, ebeveynlerinin ölümünü izleyen

toplanmaya davet ediyoruz. İnşallah yarın

çocuklara bakıp da başka bir şey

(bugün) TBMM de özel gündemle toplanacak.

söyleyebilmek mümkün değil. Filistin'de son

Ayrıca Filistinli kardeşlerimizle

bir kaç haftada yaklaşık 50 kişi keskin

dayanışmamızı göstermek için cuma günü

nişancılar tarafından öldürüldü. Zulümden

atacağımız adımı İstanbul'da yaparken, pazar

kaçmak zorunda kalan, bir gün evlerine

günü de Diyarbakır'da mitingler

dönebilme ümidiyle yaşayan 3,5 milyonunu da

düzenleyeceğiz.

ülkemizde misafir ettiğimiz mültecilerin

İİT olarak Ramazan boyunca üye ülkelerde
Filistinli kardeşlerimiz için yardım
kampanyası düzenleyeceğiz. Mektuplarımı

trajedilerine bakıp da "Dünyanın çivisi çıkmış"
demekten başka ne söz edilebilir.
Her seçim öncesi Türkiye, yurtdışı merkezli

yazdım, imzalar atıldı, bu mektuplar da

manipülasyonlara maruz kalıyor. Son

liderlere gönderiliyor.

zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha

Kızılayımız Gazze'de bugün 100 bin dolarlık
acil alım yaparak Gazze'deki hastanelere bu

çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı.
Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlığı

yardımları ulaştırmaya başladı. AFAD ve

görev addeden bir sürü mankurt tipleri de

Genelkurmay Başkanlığımızın

üzüntüyle takip ediyoruz.

koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların

Efendisine karşı ezik, kendi insanına karşı

tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

küstah bu karakterlerin tek bir vazifesi vardır,
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o da tetikçiliktir, taşeronluktur. İçinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel

bulundukları haletiruhiye ise vatansızlık

piyasalarda söz sahibi 25 yatırımcı

sendromudur.
Abbas'la telefonda görüştü: Dünya bu
zulme seyirci kalmamalı

ile Londra’da bir araya geldi. Erdoğan,
18 trilyon $’ı yöneten banka, fon ve
şirketlere “Türkiye’ye yatırım yapın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet

çağrısında bulundu

Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan, Londra'da küresel piyasalara yön

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'nin

veren 18 trilyon doları yöneten dev

Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve

yatırımcılarla bir araya geldi. Bloomberg

İsrail'in Gazze sınırındaki katliamları

merkezindeki yuvarlak masa toplantısına

görüşmenin ana konusu oldu. ABD'nin

aralarında Citigroup, Credit Suisse, Deutsche

bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan

Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan

büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve

Stanley, Rabobank, BlackRock International,

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını

Bluebay Asset Management, Fidelity

kınayan Erdoğan, hayatlarını kaybedenlere

International'ın da olduğu 25 firma ve fonu

Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

temsil eden üst düzey yönetici katıldı. Yemekli

Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında

toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet

neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde

Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve

bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci

Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut da hazır

kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

bulundu.
SORULARI YANITLADI

SABAH
18 trilyon $’lık buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg TV'nin
sunucusu Guy Johnson ile röportaj yaparken,
15-20 dakikalık konuşmanın ardından yabancı
yatırımcıların sorularına geçildi. Soru-cevap
kısmını da Guy Johnson yönetti. Yatırımcılar
Erdoğan'a hem dış politika hem de ekonomiye
yönelik sorular yöneltti. Türkiye'nin küresel
sahnedeki konumu, ABD ve Rusya başta
olmak üzere diğer ülkelerle ilişkileri, jeopolitik
gelişmeler, bölgesel risklerin yanı sıra
ekonomik büyüme, reformlar ve makro
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göstergeler ile kur-faiz-enflasyon ve vergiler

3. ÜLKELERDE ORTAKLIK YAPALIM

bağlamında kısa ve özellikle seçim sonrası
uzun vadeli planlarını sordular.
YATIRIM ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye'de 3 binden fazla İngiliz şirketinin
faaliyet gösterdiğini belirterek, yabancı
yatırımcılar için önemli teşvikler sağladıklarını
anlattı. Yeni teşvik programları için hazırlık
yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcı arasında
hiçbir ayrım yapmadıklarını vurguladı.
TİCARET HACMİNİ 20 MİLYAR $'A
ÇIKARALIM
İngılız işadamlarına Türkiye'de yatırım çağrısı
yapan Erdoğan, katma değeri fazla ve yüksek
teknoloji içeren ürünleri iki ülke firmalarının
birlikte üretebileceği mesajını verdi. Erdoğan,
iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde kazankazan ilkesi çerçevesinde ortaklıklar
yapabileceğini belirtti. Birleşik Krallık ve
Türkiye arasındaki ticaret hacmini 20 milyar
dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten
Erdoğan, iki ülke arasında serbest ticaret
anlaşması imzalanmasının ticari ilişkilere
katkı yapacağını belirtti. Erdoğan, şirket
yöneticilerinin Türkiye'nin ekonomisi, mali
politikalar, yatırımcıların Türkiye'ye bakışı,
ekonomik büyümeyle ilgili sorularını da
yanıtladı.

Londra'da düzenlenen "Üçüncü Ülkelerde
Altyapı Alanında Türkiye-Birleşik Krallık
İşbirliği" panelinde konuşan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci de Türk ve Birleşik Krallık
müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde
başarılı ortak projeler gerçekleştirmesinin, iki
ülke arasında diğer konulardaki işbirliğini
daha da geliştiren önemli bir katalizör
olacağını bildirdi. Türk firmalarının en
rekabetçi olduğu sektörlerden birinin
müteahhitlik olduğunu vurgulayan Zeybekci,
şöyle konuştu: "Firmalarımız ve ülkelerimiz
farklı özelliklerini birleştirerek önemli bir
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sinerji yaratabilir. Son yıllarda dünyada artan

cevap kısmını da Guy Johnson yönetti.

rekabet şartlarına her iki ülke firmalarının

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

birlikte uyum sağlaması, Birleşik Krallık'ın

yatırımcıların sorularını yanıtladı.

müteahhitlik sektöründeki finansal imkânları
ile Türkiye'nin iş yaptığı başta Rusya, Orta
Asya ve Ortadoğu olmak üzere Kuzey ve
Sahraaltı Afrika pazarlarındaki bağlantıları,
kalifiye işgücü ve tecrübesinden birlikte
yararlanabilir."
İNSANSIZ TEKNOLOJİ İÇİN İMZA

STAR
Kılıçdaroğlu'nun 60 bin lira ödeme
sözü verip parayı yatırmayan
vekilleri liste dışı bıraktığı ortaya
çıktı

ATTILAR
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Türk
ve İngiliz firmaları, ileri teknoloji insansız kara
araçları platformu geliştirerek pazarlamak için
işbirliği yapacak. İşbirliği anlaşmasının
imzaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katılımıyla Londra'da toplanan
Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda atıldı.
Organizasyon kapsamında Katmerciler ve
İngiliz Mira firması, diğer paydaşlar Savronik
ve Delta Ltd. ile insansız kara araçları alanında

Kılıçdaroğlu'nun CHP'de parti
disiplinine uymayan, kendisine muhalif
olan ve 60 bin lira ödeme sözü verip
yatırmayan vekilleri liste dışı bıraktığı
ortaya çıktı

uluslararası stratejik işbirliğini öngören bir
anlaşmayı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail
Demir eşliğinde imzaladı. Anlaşmaya göre, her
iki ülkenin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji
insansız kara araçları platformu, ortak çabayla
geliştirilerek İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra
tüm dünyaya ortak pazarlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Bloomberg'te yatırımcılarla buluşmasından
önce TV sunucusu Guy Johnson ile röportaj
yaptı. 15-20 dakikalık konuşmanın ardından
yabancı yatırımcıların sorularına geçildi. Soru-

Cumhurbaşkanı adayının ancak 10 günde
belirleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
milletvekili listelerinin hazırlarken kriterleri
belirledi. 2 bin 319 aday adayıyla mülakat
yapan CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin
Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem
Erkek ve Çetin Osman Budak’tan oluşan 5’li
komisyon üyeleriyle önceki gün bir araya gelen
Kılıçdaroğlu’nun bazı kararlar aldığı öğrenildi.
AKŞAM o kararlara ulaştı.
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İSTİFANIN BEDELİ: VEKİLLİK

üzerine konuşmasını kesti. Oysa ki birkaç önce

Hülleyle CHP’den istifa ederek İP’ye geçen 15

Halk TV’de Uğur Dündar’ın konuğu olan İnce,

vekil yeniden aday yapılacak. Mevcut

‘Ezan sırasında konuşulabilir’ demişti.

milletvekillerinden Dursun Çiçek hariç hepsi

KILIÇDAROĞLU İSTEDİ, FETÖ

aday olunca genel bir kriter belirlendi. Buna

HÜKÜMLÜSÜ ADAY OLDU!

göre geçtiğimiz dönem aday olurken 60 bin

FETÖ’nün medya yapılanması davasında

lira sözü verip de yatırmayan 60’a yakın isim

tutuklanarak cezaevine konulan ardından

ile muhaliflerin üzeri çizildi. İnce’nin

serbest kalan Gazeteci Murat Aksoy, CHP’den

ekibinden 20 vekil merak konusu!

milletvekili aday adayı oldu. Mahkeme,

TEKİN’İN ÜZERİ ÇİZİLECEK Mİ?

FETÖ’nün medya yapılanması davasında

Belediye başkanlığı isteyip de vekil adayı

yargılanan Aksoy’a 2 yıl 1 ay hapis cezası

olanların tamamı liste dışı kaldı. İBB Başkan

vermişti. Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine

adaylığı için Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşen

milletvekili aday adayı olduğu öğrenilen

Gürsel Tekin’in başvuru yapması kafaları

Aksoy’un Halk TV’de Fuat Avni takma isimli

karıştırdı.

FETÖ’cü Said Sefa ile birlikte programlar

İKİNCİ GENELGE

yapıyordu. Aksoy daha önce Kılıçdaroğlu’nun

81 ilin başkanına ikinci bir genelge gönderildi:

başdanışmanlığını yapmıştı. Murat Aksoy, 15

“Sandık kurmayın. Listelerinizi kapalı zarfla

Temmuz’dan 9 ay önce darbenin sinyallerini

gönderin!”

vermiş ve “Şu an Ankara’da bazı şeylerde

HALK TV’DE BAŞKA HALKIN

darbe seçeneği bile konuşuluyor” açıklamasını

ÖNÜNDE BAŞKA!

yapmıştı.

Konya’da miting düzenleyen CHP’nin
cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, halktan
biriyim mesajı verebilmek adına çocukluk
anılarından bahsetti, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın onun gibi traktör

STAR
Yeni sistemle, Türkiye
yatırımın adresi olacak

global

kullanamayacağından bahsetti. İnce, “Bir
köylü, bir çiftçi traktörü römorkla geri geri
yanaştırırsa o gerçekten köylüdür değil mi?
Ben traktörü römorkla geri geri yanaştırırım.
Çünkü 11 yaşında traktörün direksiyonuna
oturttu bizi” dedi. Geçlere burs vaadinde
bulunan İnce, o sırada ezanın okunması
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16 yılda 190 milyar $’lık sermaye girişi

izinlerinin kolaylaşmasına kadar birçok

sağlayan hükümet, 24 Haziran sonrası

başlıkta yatırımcının elini güçlendirdi. İş

için yatırımcıya özel yasa hazırlıyor.

yapma kolaylığı endeksinde 20'nci sıraya

Yatırımcının hukuki açıdan endişesini

yükselmek için tüm imkânları seferber eden

giderecek yeni sistemle, Türkiye global

hükümet, hukuk alanında da güvence isteyen

yatırımın adresi olacak.

sermayenin kaygılarını gidermek için kolları
sıvadı. Başkanlık sistemi günlük yaşam,

Türkiye, 24 Haziran seçimleri sonrası ekonomi

ticaret, ekonomide olduğu gibi yatırımlarda da

ve yatırım alanında tarihi hamlelere sahne

hissedilecek.

olacak. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde

SIFIRA YAKIN MALİYET

hayata geçen yeni sistemde yatırım ve

Yeni hükümet sistemiyle yabancı

yatırımcıların hukuk karşısında güvencesini

yatırımcıların Türkiye algısı güçlenecek. Bu

artırmak için özel bir yasa hazırlanıyor. Buna

kapsamda sıfıra yakın maliyetle yatırım

göre yerli ve yabancı yatırımcının hukuki

imkânı sunan teşvikler bölgesel, stratejik

açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Yeni

yatırımlar dikkate alınarak güçlendirilecek.

sistem, Türkiye'ye gelecek sermayenin de

Mevcut teşvik sisteminde 10 yıla kadar sigorta

güvencesi olacak.

primi işveren hissesi desteği veriliyor. Gümrük

TEŞVİK KAPSAMI GENİŞLİYOR

vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl gelir

Yatırımcının elini rahatlatmak için bugüne

vergisi stopajı desteği sağlanıyor. Yatırımın

kadar 135 milyar lira yatırım çeken süper

finansmanında kullanılan yatırım kredisi için

teşviklerin kapsamı da ihtiyaca göre

10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da

genişletilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal,

hibe veriliyor.

"Yeni sistem yepyeni fırsatlar sunuyor.

KÜRESEL ALGI GÜÇLENECEK

Yatırımcıları koruyan bir çerçevede kanun

Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran sonrası

çalışması yapılacak. Türkiye'ye gelecek

hayata geçecek yeni sistemin ekonomiye

sermaye akımlarına da önemli katkı

kazanımlarını anlatırken, "Bu dönüşüm

sağlayacak" dedi. AK Parti iktidarı döneminde

sırasında devletin daha çok yönlendirici

Türkiye'ye yaklaşık 190 milyar dolarlık

olduğu, piyasada taraflar açısından hukuk

sermaye girişi yaşanırken, ocak ayında

sisteminin tam olarak işlerlik kazandığı yeni

açıklanan 93 maddelik reform paketiyle de

bir çerçeve oluşturulacak. Yatırım ve

tarihi bir adım atıldı. İnşaat izinlerinden

yatırımcıları koruyacak, hukuk karşısında

sermaye blokajındaki kolaylığa, şirketlerin

güvencelerinin artırılmasına dönük bir kanun

yoklama çilesinin sona ermesinden altyapı

çalışması yapılacak. Bu Türkiye'ye gelecek
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sermaye akımlarına önemli bir katkı

gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle

sağlayacak" dedi. Yeni sistemin sunduğu

dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla

fırsatlara dikkat çeken Ağbal, kamu

anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan

harcamalarının rasyonelleşeceğinin altını

edilmesine karar verilmiştir." dedi.

çizdi.

Bozdağ, İsrail askerlerinin Filistinlilere
yönelik saldırılarının ardından Bakanlar

HÜRRİYET
Bekir Bozdağ: 3 gün süreyle ulusal
yas ilan edildi

Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.
Kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile de istişare edilerek alındığını
belirten Bozdağ, şunları söyledi:
"Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar
sonrası meydana gelen katliam nedeniyle
Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak,
şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün
süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet
Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in
Kudüs’teki saldırılarında hayatını

Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını
cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma
kararı almıştır.

kaybeden Filistinliler için üç gün

Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi

süreyle ulusal yas ilan edildiğini

istişare maksadıyla Ankara'ya çağırmıştır.

açıkladı. Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv

Yarın TBMM'de Kudüs hakkında özel

ve Washington büyükelçilerinin istişare

gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele

amacıyla Ankara'ya çağrıldığını

alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili

bildirdi. Bozdağ, "Yarın TBMM'de

TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri

Kudüs konusu hakkında özel gündemle

Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş

bir oturum yapılacak." açıklamasında

Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından

bulundu.

toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet
Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kudüs'te yaşanan

atma ve uygulama kararını hükümetimiz
vermiştir."

saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana
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Bozdağ, Gazze'de Filistinlilerin şehit

Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul

edilmesine ilişkin, "Bugünkü olaylar artık

ediyoruz."

göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında

'İSRAİL KUDÜS'Ü TERK ETMEK

ABD'nin de eli vardır." dedi.

ZORUNDA KALACAK'

'BUGÜN TARİHE KANLI PAZARTESİ

Bozdağ, "Terörist İsrail devleti ve bu terörist

OLARAK GEÇECEKTİR'

devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu

olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda

Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün

kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir.

'BM GÜVENLİK KONSEYİ DERHAL

Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından

HAREKETE GEÇMELİDİR'

kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir."

BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi

diye konuştu.

gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı

'KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİNİN

ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "BM Güvenlik

BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM

Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye,

EDECEKTİR'

bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Kudüs'ün tarihi

çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların

akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir.

olumlu bir neticeye dönüşmesini

Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan

desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu

sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti

haksız adım karşısında yekvücut olmalı,

olmaya devam edecektir. Biz, Filistin

birlikte hareket etmelidir." dedi.

davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da yılmaz bir savunucusu olmaya devam

Bozdağ, "Filistinliler barışçıl bir gösteri

edeceğiz." dedi.

yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl

Başbakan Yardımcısı Bozdağ,

gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek

açıklamasına şöyle devam etti:

mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun

"Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi

görülmesi lazım." şeklinde konuştu.

statüsü uluslararası toplumun teminatı

AF KONUSU

altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Hükümetimizin

Konseyi kararlarının ve uluslararası

gündeminde af söz konusu değildir." dedi.

anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır.

'ABD BİR KEZ DAHA YALNIZ

Bugün bütün bu teminatlar maalesef

KALMIŞTIR'

çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında
imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir.
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD bir kez daha

içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon

yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış

391 bin 328 seçmenin oy

konusunda arabuluculuk vasfını

kullanabileceğini bildirdi.

kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.
Güven, 24 Haziran'da yapılacak
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü

cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy

Bozdağ, "Bugünkü katliamların asli sorumlusu

pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için

hiç şüphesiz İsrail devletidir ama İsrail kadar

düzenlenen kura öncesinde açıklamalarda

bu katliamlardan sorumlu olan diğer bir ülke

bulundu.

ABD'dir, ABD yönetimidir." dedi.

Sadi Güven, açıklamasına Gazze'de şehit olan

'BMGK DA TOPLANTIYA

Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil

ÇAĞRILACAKTIR'

şifa dileyerek başladı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Yarın TBMM'de
Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir
oturum yapılacak. Dışişleri Bakanlığımızın
yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu Türkiye tarafından toplantıya
çağrılacaktır."

MİLLİYET
24 Haziran'da kaç milyon kişi oy
kullanacak? İşte o sayı

Seçmen sayısına ilişkin bilgi veren Güven, 14
Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon
342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65
olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328
seçmen bulunduğunu, tahmini sandık
sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi.
Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1
milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını
bildirdi.
Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte
sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı
seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36
gümrük kapısında oy kullanabileceğini
açıkladı.
Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı
temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi
Güven, 24 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem

Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen
sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası
süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy

Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy

"Seçimlerde, daha önce 5 seçimde olduğu gibi,

kullanma işlemini son güne bırakmamalarının

siyasi partililerce tutulan sandık sonuç

yoğunluk yaşanmaması için büyük önem

tutanaklarının yanı sıra sayım ve döküm

taşıdığını vurguladı.

cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu dile
getiren Güven, YSK'nin internet sitesinin
engelli erişimine tam anlamıyla uygun hale
getirildiğini anlattı.

taranarak erişime açılacaktır. Seçimlerde
yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler
olduğundan siyasi partilerin sandıklara sahip
çıkması önem arz etmektedir. Her parti
sandığa üyelerini eğitip göndermelidir. Bu

Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş

kapsamda YSK Milli Eğitim Bakanlığıyla

ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin,

yürütülen ortak çalışma neticesinde daha

aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899

önceki seçimlerde olduğu gibi halk eğitim

kişinin sandık alanlarının giriş katlarında

merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev

oylarını kullanacağını aktardı.

yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim

Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa

programı düzenlenmektedir. Bu eğitim seçim

yatağa bağımlı seçmenlerin oy

sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili

kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık

olacaktır. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin

kurulacağına dikkati çekti.

belirlenmesi veya görevlendirilmesinde anılan

"SEÇİMLER SİYASİ PARTİLER ELİYLE
ŞEFFAF OLARAK YAPILMAKTADIR"

kursa katılma ve sertifika zorunluluğu
bulunmamaktadır."

Seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak

SEÇİMİN MERAK EDİLEN 10

yapıldığının altını çizen Güven, oyların

SORUSUNA 10 CEVAP

kullanıldığı sandığın oluşumundan, oyların

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla

sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna

cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve

ulaşmasına ve oradan il ve yüksek seçim

milletvekili seçimi için aynı gün sandığa

kuruluna kadarki süreçte, yani zincirin tüm

gidilmesi gibi "ilklere" sahne olacak 24

halkalarında siyasi partilerin bulunduğunu

Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi

belirtti.

tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak

Güven, ilçelerde kaydedilen sandık sonuç

halkın oyunu isteyecek.

tutanaklarının taranarak YSK'ye geldiği anda
siyasi partilere elektronik ortamda
gönderileceğini bildirerek, şunları söyledi:
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YENİŞAFAK
Alçakça

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve
İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı
kınadı. Başbakan Yıldırım, “Bu bir
alçak katliamdır, açıkça bir tahriktir,
açıkça bir devleti yok saymaktır,
Filistin’i yok saymaktır, haklarını,
hukuklarını gasp etmektir. Amerika,
maalesef sivilleri katleden İsrail
yönetiminin yanında fütursuzca yer
almış ve bu insanlık suçuna ortak
olmuştur. İslam dünyası bu katliama
karşı tek ses olmalıdır” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve İsrail’in
Filistin’de yaptığı katliamı kınadı. Erzincan
dönüşü Esenboğa Havalimanı’nda
açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bu bir alçak
katliamdır, şiddete kınıyoruz. Bu açıkça bir
tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır,
Filistin’i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını
gasp etmektir” dedi.
ABD BU SUÇA ORTAK OLDU
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“Dünya barışını koruyacağım, arabuluculuk

dün olduğu gibi bugün de Filistinli

yapacağım diyen ABD’nin de bu katliamda

kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek

payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul

isterim” açıklamasını yaptı.

edilemez” diyen Yıldırım, “ABD’nin yaptığı
açıkça Filistin’i yok saymaktır. Amerika,
maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin
yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık
suçuna ortak olmuştur” şeklinde konuştu.

YENİAKİT
Karamollaoğlu'ndan
durdurun' çağrısı!

'yatırımları

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE
Yıldırım, ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliğini
Kudüs’e taşımasıyla ilgili, “Türkiye olarak bu
kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok
hükmünde sayıyoruz. Bu tahrik bölgedeki
sorunları daha büyütmektedir. İslam dünyası

Türkiye'nin mega projelerini

bu katliama karşı tek ses olmalıdır” ifadelerini

durdurmaya çalışanlar arasına Saadet

kullandı.

Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel
Karamollaoğlu da katıldı.

İNSANLIKLA ALAKASI YOK
Yıldırım, “Mübarek Ramazan ayına günler
kala burada kardeşlerimize yönelik büyük bir
orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın
gerçekleştirilmesini Türkiye ve İslam alemi

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda
yapımına başladığı mega projeler, ekonomiye
can verdi. Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi
projeler, İstanbullulara büyük kolaylıklar
sağladı.

olarak kabul edemeyiz. Büyükelçilik açılıyor,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

bir yerde eğlence, tören, diğer yanda hayatını

yakından takip ettiği 3. Havaalanı projesinde

kaybeden gençler. Bir tane İsrailli ölen var mı?

de sona gelinirken; Çanakkale Köprüsü ve

Yok. Bu gençler, sadece sesimizi dünya duysun

Kanal İstanbul için de çalışmalar sürüyor.

diye bir gayret içerisindeler. Bunu bir katliama

SADECE DIŞ ODAKLAR DEĞİL...

dönüştürmenin insanlık ile devlet olmak ile

Avrupa'da Türkiye'nin bu projeleri

alakası yoktur. Türk milletinin

gerçekleştirmemesi için lobi çalışmaları

dayanışmasının, kardeşliğinin ve Türk

yaparken bir yandan da bazı siyasiler

hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin

Türkiye'ye engel olmaya çalışıyor.
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YATIRIMLAR DURSUN ÇAĞRISI
Projelere takoz olmaya kalkan son isim Saadet
Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı
adayı Temel Karamollaoğlu. Sözcü Gazetesi'ne
konuşan Karamollaoğlu; Çanakkale
Köprüsü'nün ve Kanal İstanbul inşaatının
derhal durmasını istedi.
SP'nin Cumhurbaşkanı adayı, şunları
söyledi: "Çanakkale Köprüsü'nün, Kanal
İstanbul inşaatının durması icap eder.
Ekonomiye bir şey katmayacak, tam tersi
ileride yük olacak bir yatırım. Sağlık
politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine
aklınız eriyor mu? Şehir hastaneleri
yatırımları hasta garantileri nedeniyle köprü
ve otoyollar gibi geleceğimizi ipotek altına
alıyor. Gelecek nesillere bugünden çok büyük
yükler yükleniyor. Dünyanın neresinde var
böyle geleceği ipotek eden yatırımlar?"
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