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SABAH
Erdoğan Türk
Konseyi Genel
Sekreteri
Baghdad
Amreyev'i
kabul etti

Odası ile Sekretaryanın Ortak Yatırım Fonu
tesisi yönündeki çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Genel Sekreter ayrıca Budapeşte'de
açılması planlanan Türk Konseyi temsilciliği,
üye olmayan ülkeler ve uluslararası örgütlerle
ilişkilerin yanı sıra Türk Konseyi'nin reform
süreci hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
bilgilendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyasının
Türkiye için her zaman öncelik teşkil ettiğini
vurgulamış ve Türk Konseyi'nin başarılı
çalışmalarından ve Eylül 2018'de Çolpon-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bugün İstanbul'da, Türk
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad
Amreyev'i kabul etti.
Genel Sekreter Amreyev, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a Türk Konseyi'nin son dönemdeki
faaliyetleri, kuruluşunun 10. yıldönümüne
denk gelen ve 2019 Ekim'inde Azerbaycan'da
düzenlenecek olan Türk Konseyi 7. Zirvesinin
hazırlıkları ile bu bağlamda düzenlenecek
etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Amreyev, Türkiye'nin Türk Konseyi Üye
Ülkeleri arasında tüm alanlarda hayata
geçirilen kapsamlı işbirliğine katkıları ve aktif
katılımının yanısıra Erdoğan'ın kuruluşundan
beri Konsey'in girişimlerine ve projelerine
vermiş olduğu sürekli destekten dolayı
şükranlarını ifade etti.
Amreyev, geçtiğimiz günlerde kurulan Türk
Dili Konuşan Ülkeler Ortak Ticaret ve Sanayi

Ata'da düzenlenen son Devlet Başkanları
Zirvesi sırasında alınan kararların
uygulanmasından duydukları memnuniyeti
vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi
Sekretaryasına faaliyetlerinin ve girişimlerinin
gerçekleştirilmesinde, kardeş Türk Dili
Konuşan Ülkeler ve diğer üye olmayan
ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde ve İslam
İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüsünü
elde edilmesi de dahil olmak üzere diğer
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin
arttırılması çalışmalarındaki tam desteğini
yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Yatırım
Fonu'nun kurulmasına yönelik hazırlıkları
takdirle karşılamış ve Fonun, Üye Devletlerin
küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) de
dâhil olmak üzere özel sektörünü
destekleyecek güce sahip olması gerektiğini
belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği

Belediye Başkanını Binali Yıldırım Bey olması

Teşkilatları olan Türk Konseyi, TÜRKPA,

için her birimiz güçlerimizi seferber ederek

TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve

çalışıyoruz" dedi. "31 Mart'ta nereden oy

Miras Vakfı'nın devam etmekte olan reform

alamadıysak bunları çok iyi tespit ediyoruz"

süreci hakkındaki görüş ve önerilerini de

diyen Kurtulmuş şöyle konuştu: "1 milyon 700

aktardı.

bin seçmen sandığa gitmemiş. Bunların

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman

sandığa götürülmesi ve Binali Yıldırım Bey

ve Proje Direktörü Ali Çiviler, toplantıda

lehine oy kullanacak hale getirilmesi için

Genel Sekreter Baghdad Amreyev'e eşlik etti.

çalışacağız. 758 AK Partili belediye başkanı da

SABAH
AK Parti’nin 23 Haziran stratejisi:
Herkesin gönlüne dokunacağız

sahada olacak. Özellikle böyle büyük, şaşaalı
bir seçim kampanyası sndan daha ziyade, tek
tek, herkesin gönlüne dokunacak, herkesin
elini sıkacak, evine, işyerine gidecek, hemşeri
grupları üzerinden seçmenlerle bir araya
gelecekler. Kendi memleketlerinin
İstanbul'daki seçmenlerine ulaşmaya
çalışacak."

STAR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan

'Türkiye, AB'nin yaşadığı mülteci
krizinde vazgeçilmez role sahip'

Kurtulmuş, AK Parti'nin 23
Haziran'daki İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığı seçimleri için tek
tek herkesin gönlüne dokunacak bir
çalışma yapacaklarını söyledi.
KOLLARI SIVADIK
Kurtulmuş, "Hepimiz kolları sıvayarak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB
Başkanı Faruk Kaymakcı: 'Türkiye, göç

İstanbul'da çalışacağız. Bu seçime çok güçlü

yönetimi ve uluslararası koruma

bir şekilde hazırlanarak bu seçimi kazanmak,

alanındaki tecrübesiyle AB'nin

milletimizin oylarıyla İstanbul Büyükşehir

günümüzde yaşadığı mülteci krizinde
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vazgeçilmez role sahiptir'

uluslararası koruma alanındaki tecrübesiyle

açıklamasında bulundu

AB'nin günümüzde yaşadığı mülteci krizinde
vazgeçilmez role sahiptir." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
(AB) Başkanı Büyükelçi Faruk
Kaymakcı, "Türkiye, göç yönetimi ve
uluslararası koruma alanındaki tecrübesiyle
AB'nin günümüzde yaşadığı mülteci krizinde
vazgeçilmez role sahiptir." dedi.
AB Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi, AB
Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Türkiye'deki
Suriyeliler için iftar verdi.
Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde
gerçekleştirilen programa, AB Başkanı

Büyükelçi Berger de tüm Müslümanların
ramazan ayını tebrik ederken, 9 Mayıs Avrupa
Günü kapsamında düzenlenen iftar
programında Suriyelilerle bir araya gelmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Altındağ Belediye
Başkanı Balcı da katılımlarından dolayı tüm
davetlilere teşekkür etti.
Kaymakcı ve diğer davetliler, iftarın ardından
çoğunluğu öksüz ve yetim çocuklardan oluşan
Suriyeli aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Kaymakcı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar

Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr.

programında, Suriyeli çocuklara pamuk şeker

Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi

ve uçurtma hediye edildi. Etkinlik, duaların

Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Türkiye

ardından sona erdi.

Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian
Berger, bazı AB ülkelerinin büyükelçileri ve
Türkiye'de geçici koruma altında bulunan
Suriyeliler katıldı.
9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında

STAR
Fransa, Doğu Akdeniz’de Türkiye
ve KKTC karşıtı ittifaklara dahil
oldu

düzenlenen programda konuşan AB Başkanı
Kaymakcı, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere
toplam 4,6 milyon yabancıya ev sahipliği
yaptıklarına işaret ederek, Türkiye'nin
dünyada en çok yabancıya koruma sağlayan
ülke olduğunu belirtti.
Davetlilerin ramazan ayını tebrik eden
Kaymakcı, "Türkiye, göç yönetimi ve
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk

silah sistemlerinin modernize edilmesi

Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu

konusunda destek sağlayacağı ve ortak eğitim

Akdeniz’deki haklarını gasp etmek

ve tatbikatların arttırılacağı belirtildi. Yine

üzere kurulan ittifaklara yenisi eklendi.

anlaşmada, Fransa’nın Türk donanmasının

15 Mayıs’ta Rumlarla savunma işbirliği

bölgedeki faaliyetlerine karşı Rum Yönetimi

anlaşması imzalayan Fransa, Evangelos

ile işbirliği içinde olacağı, TOTAL şirketinin

Florakis Deniz Üssü’nü kullanma hakkı

bölgede faaliyet gösterecek gemilerini koruma

aldı. Üs, Fransız donanmasının bölgede

yükümlülüğünün de imza altına alındığı

sürekli konuşlanmasına imkan verecek

bildirildi.

şekilde geliştirilecek. Anlaşmada

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA

Türkiye’ye rağmen doğalgaz arayan

AYKIRI

Total ile ilgili bir madde de var.

Fransa’nın Türkiye’ye karşı açık düşmanlık

Fransızlar enerji devini korumayı

ifadesi sayılan bu anlaşma, 1959 ve 1960

taahhüt ediyor.

yıllarında yapılan Londra ve Zürih
Anlaşmalarının açık ihlali anlamına geliyor.

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Her iki anlaşma uyarınca, adanın tek başına

(GKRY) savunma bakanları arasında 15

sahibi olmayan GKRY, bu tür anlaşmalar

Mayıs’ta savunma işbirliği anlaşması

yapmaya ehil ve yetkili değil. Türkiye, bu

imzalandı. Anlaşma ile Fransa’nın, Rum

uyarıyı geçmişte, Fransa ve Rum Yönetimi

kesimindeki Mari bölgesinde bulunan

arasında 1 Mart 2007 tarihinde Askeri İşbirliği

Evangelos Florakis Deniz Üssünden

Anlaşması imzalanması ardından da yaptı.

faydalanması sağlandı. Fransa donanmasının

Dışişleri Bakanlığı tarafından o tarihte yapılan

bölgede sürekli konuşlanmasına imkan

açıklamada, GKRY’nin Kıbrıs Türklerini veya

sağlayacak şekilde üssün altyapısının

Adanın tümünü temsil etmediği kayda

geliştirileceği ve bu konuda Fransa’nın maddi

geçirilmiş, yine Türkiye’nin 27 Nisan 2007’de

destek sağlayacağı hüküm altına alındı.

bu doğrultuda hazırlanan mektubu BM’ye

RUM GEMİLERİNİ KORUYACAK

sunulmuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Anlaşmayla

GÜVENLİK ÜÇ ÜLKEDE

bölgedeki Fransız unsurları için Charles de

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 11

Gauelle uçak gemisi operasyon merkezi haline

Şubat 1959 tarihinde Zürih’de imzalanan

geldi. Anlaşmayla birlikte GKRY’deki diğer

Garanti Anlaşması’nın 1. maddesine göre,

askeri üslerde de incelemeler yapacak olan

Kıbrıs Cumhuriyeti herhangi bir devletle

Fransa’nın Rum Milli Muhafız Ordusunun

hiçbir şekilde siyasi ve ekonomik
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bütünleşmeye giremiyor. Garanti

1960 anlaşmalarına göre yapacağına yönelik

Anlaşması’nın 2. maddesi ile adanın güvenliği,

verilmiş mevcut talimatlar da Fransa’ya

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan tarafından

hatırlatılıyor.

garanti altına alınıyor. 1960 Kuruluş
Anlaşması’nın 3’üncü maddesi ise Kıbrıs’ın
ortak savunmasının Türkiye, İngiltere ve
Yunanistan arasında istişare ve iş birliği ile

HÜRRİYET
Meclis’in gündemi turizm ve kültür

sağlanmasına hükmediyor.
ASKERİ FAALİYET YÜRÜTEMEZ
GKRY ve Fransa’nın attığı son adımın, Kıbrıs
Cumhuriyeti için temel belgeler olan Kuruluş,
Garanti ve İttifak Anlaşmalarına aykırılığı
değerlendirildiğinde garantörler tarafından
tanınmayacak hükümsüz bir anlaşma olarak

MECLİS, bu haftaki gündemini turizm

kalıyor. Anlaşmalar, garantör ülkelerin

ve kültür alanındaki düzenlemelere

savunma görevini üstlendiği Kıbrıs’ta,

ayırdı.

garantör devletlerin onayı olmaksızın Kıbrıs’ın
tek başına üçüncü ülkeler ile herhangi bir

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Kapadokya

ortaklık kuramayacağını ve dolayısı ile askeri

Alanı Yasa Teklifi’nin tamamlanması

faaliyetler de icra edemeyeceğini net olarak

planlanıyor. Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve

ortaya koyuyor.

doğal dokusunun birlikte korunması, farklı

MÜDAHALE EDİLEBİLİR

kurumlara ait planlama yetkilerinin,

Dolayısıyla kendisini Kıbrıs’ın tek temsilcisi

kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda

olarak lanse etmeye çalışan GKRY’nin bu

toplanmasını öngören teklifin ikinci bölümü

tutumu ile Londra ve Zürih Anlaşmalarını yok

üzerindeki görüşmelere devam edilecek. Daha

saydığı ve gerektiğinde uluslararası hukuk

sonra Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik

uyarınca müdahale edilebileceği belirtiliyor.

içeren torba teklif Genel Kurul gündemine

GKRY ve Fransa’nın bu adımla, BM nezdinde

getirilecek.

yürütülen müzakere sürecini de açıkça
baltaladığı vurgulanıyor. Tüm bu gelişmeler

HAZİNE ARAZİLERİNE TAHSİS

doğrultusunda, GKRY ile tek taraflı yapılan

Turizmi teşvik teklifiyle kültür, turizm koruma

anlaşmayı yok hükmünde gören Türkiye’nin

ve gelişim bölgelerinde turizm merkezlerinde

donanmasına Doğu Akdeniz’deki görevlerini

bulunan, bakanlıkça turizm amaçlı
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değerlendirilmesinde yarar görülen

düzenlemeleri içeren teklifin komisyon

Hazine’nin özel mülkiyetindeki

görüşmelerinin bu hafta tamamlanması ve

taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik

Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaştırılması

Bakanlığı’nca uygun görülenler iki ay içinde

amaçlanıyor.

tahsis edilecek. Bu sürede tahsisin
yapılmaması veya olumsuz görüş
bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış
sayılacak. Yabancı bayraklı yatlar gezi, spor ve

YENİŞAFAK
Küresel medya kuşatması

eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve
yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.
TURİZMDE PARA CEZASI
Sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarının bulunduğu bölgelerde Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde
turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.
Konaklama tesislerinde, işletme tarafından
taahhüt edilmesine karşın müşterinin
konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın
çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir
işletmede verilmesinin sağlanmaması
hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda
için 8 bin 500 lira idari para cezası
uygulanacak.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı siyasi,
askeri ve ekonomik saldırılara paralel
olarak “küresel medya kuşatması” da
yoğunlaşıyor. Avrupa, Amerika, Suud
ve BAE’nin devlete bağlı medya
kuruluşları Türkiye’yi “Türkçe”
yayınlar ile hedef alıyor.

EKONOMİ PAKETİ KOMİSYONDA

Türkiye adım adım küresel bir medya ağının

Ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren

kuşatması altına giriyor. Türkçe içerik

torba teklif de Plan-Bütçe Komisyonu’nda

üretmeye başlayan ve sayıları her geçen gün

görüşülecek. 15 Temmuz Şehitler

artan yabancı basın yayın kuruluşları, kendi

Köprüsü’nden hatalı geçişlerin cezalarının affı,

çıkarları doğrultusunda Türk halkını açık açık

İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir

açık manipüle ediyor.

üniversite kurulması, kömür madenciliğine
destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin
liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi

RENKLİ DEVRİMLER HAFIZALARDA
Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve Kırgızistan
gibi ülkelerde alternatif medya araçlarının
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yönlendirmesiyle gerçekleştirilen ‘renkli

Erkan Arıkan sözde Ermeni Soykırımı

darbeler’ hafızalarda tazeliğini korurken

tezlerine destek veren, Can Dündar, Bülent

küresel medya devleri Türkiye’ye yığınak

Mumay gibi firarilerin propagandalarına

yapmaya hız verdi.

çanak tutan Köln Radyosu'nun eski çalışanı.
Deutsche Welle Türkçe web sitesinin ayda

TERÖRE SÖZCÜ OLDULAR
Gezi, Kobani ile hendek olaylarında tecrübeli
muhabir ve ajanlarını göndererek barikat

yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçisi var.
İngiliz BBC’i PKK ve onun Suriye’deki kolu
YPG/ PYD’yi kollayan yayın çizgisine sahip.

gerisindeki teröristlerin sözcülüğü yapan
şebeke, şimdilerde çıkarlarına hizmet edecek

Teröristlerin hamisi

elamanlar devşirerek Türkiye’ye medya
aracılığıyla kök salıyor.
DENETİMİ ZOR OLAN ORTAMI
SEÇİYORLAR

Yabancı basın yayın kuruluşları arasında en

Çoğu devlet destekli medya çetesinin tercih

pervasız yayın çizgisine sahip kurum İngiliz

ettiği mecralar ise televizyon, gazete gibi

devlet televizyonu BBC. Kurulduğu günden bu

geleneksel medya araçları değil, denetimi daha

yana provokatif haberler üzerinden tetikçilik

zor olan sosyal medya ve dijital platformlar

yapan BBC Türkçe'nin HDP yanlısı yayınları

oluyor.

dikkat çekiyor. BBC Türkçe birçok haberinde
PKK'nın yan kuruluşları olan YPG/SDG için

CHP basın bürosu gibi

“Suriyeli Kürtler, Suriyeli Kürt Silahlı gücü”
gibi ifadeleri kullanırken “terör örgütü” ve
“terörist” ifadesini asla kullanmıyor. BBC
Türkçe sitesinin ayda yaklaşık 13 milyon
ziyaretçisi var.

Kendini tamamen Erdoğan karşıtı yayına
adayan Alman kamu kurumu Deutsche

Rus görünümlü ABD kalemşörü

Welle’nin (DW) Türkçe bürosu ise HDP ve
CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. PKK'nın
hendek terörünü destekleyerek Türk ordusunu
suçlayan DW’nin Türkçe Servisi Yöneticisi
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Türkçe içerik üreten yabancılar listesindeki en
anlaşılmaz yayın organı Rus Sputnik. RusTürk işbirliği giderek artmasına ve iki ülke
stratejik birlikteliğini arttırmasına karşın Rus
Sputnik, Türkiye karşıtı yayın politikası

Medya kuşatmasında bir de koalisyon

izliyor. Çalıştığı yerel personellerin etkisi

ortaklıkları var. Hali hazırda Türkçe yayın

altında kalan Sputnik, daha çok ABD çıkarları

yapan devlet kanalları BBC (İngiltere),

çizgisinde, Atlantikçi ve NATO’cu yayın

Deutsche Welle (Almanya) ve Voice of

izlenimi yaratıyor. Sputnik, 1 ayda aldığı

America (ABD), aralarına France24’ü (Fransa)

yaklaşık 22 milyon tıkla Türkiye’de yerli birçok

de alarak ilginç bir ortaklığa adım attı. 4 yayın

basın organından daha etkili oluyor.

organı, Deutsche Welle'nin öncülüğünde

Bunlar da ABD'nin sesi

“+90” adlı Youtube kanalı kurarak Türkçe
içerik üretmeye başladı. 4 kanalın dünyanın
başka bir yerinde benzer bir ortaklığı yok.

YENİAKİT
Amerika’nın Türkiye’deki çıkarlarını ise Fox
TV ve Voice of America (VOA) savunuyor.

YSK'nın gerekçeli kararı erteleme
nedeni belli oldu

ABD’de etkinliklere ‘sunucu/spiker’
gönderecek kadar FETÖ’ye yakın olan FOX
televizyonu, Türkiye’deki yerel yayınında da
muhalefetin yayın organı gibi çalışıyor. Kanal
sık sık kışkırtıcı haberleriyle gündeme geliyor.
VOA ise doğrudan ABD tarafından fonlanıyor
ve doğrudan devletinin politikasını yansıtıyor.

YSK'nın dün İstanbul Büyükşehir

Son yıllarda Türkiye’ye yönelik yayınlarını

Belediyesi seçiminin iptaline ilişkin

çeşitlendiren VOA, marjinal sol ve PKK’nın

gerekçeli kararını açıklaması

siyasi uzantılarına destek veriyor. Yükseliş

beklenirken son dakika gelişmesi ile

trendini arttıran Amerika'nın Sesi ayda 500

ertelenmişti. Bu ertelemenin YSK'daki

bin tık alıyor.

iki üyenin muhalefet şerhlerinde bazı

4’ü birden hücumda

düzeltmeler yapmak
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istemelerinedeniyle yaşandığı
öğrenildi.

YSK’nın kısa kararının ardından dün itibarıyla
iptal gerekçesinin açıklanması bekleniyordu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal

İptal yönünde oy kullanan yedi üyenin de

edilen İstanbul Büyükşehir Belediye

gerekçesinin 200 sayfanın üzerinde olduğu

Başkanlığı seçimi için gerekçeli kararını bugün

belirtilirken, son dakikada ‘ret’ oyu veren dört

veya yarın açıklaması bekleniyor.

üyeden ikisinin muhalefet şerhlerinde bazı

Gerekçeli karar 200 sayfanın üzerinde

düzeltmeler yapmak istemeleri sebebiyle
gerekçenin açıklanamadığı öğrenildi. Muhalif

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İptal

üyelerin şerhlerini tamamladıktan sonra

yönünde oy kullanan yedi üyenin gerekçesinin

gerekçenin bugün veya yarın sabah

200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi. YSK,

kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları
çerçevesinde yapılan başvuruları

Yedek üye itirazına ret

değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul

CHP’nin oy hırsızlığı belgelenmesine rağmen

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin

önce yeniden sayıma karşı çıktı. Ardından

yenilenmesine karar vermişti. YSK Başkanı

seçimi engelletmek için yeni bir plan devreye

Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu dört

soktu. Bu planı da suya düştü. YSK, İstanbul

üye ret oyu kullanırken yedi üyenin kabul

seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy

oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye

kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar
çıkmıştı.
YSK’nın kısa kararında, ‘bir kısım sandık
kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna

YENİAKİT
Müjdeli haber!
alınacak

70

bin

memur

aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim
sonucuna müessir olması’ iptal kararında
gerekçe olarak gösterilmişti. Kararda, kanuna
aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini
yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile
seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında
suç duyurusunda bulunulmasına da oy

Kamu kurumları 2019 yılı sonuna kadar

çokluğuyla karar verildiği belirtilmişti.

toplamda 70 bin memur alımı

Son şekli veriliyor
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Kamuda yıl sonuna kadar 10 bin polis, 20

hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde

binden fazla sağlık görevlisi istihdam edilecek.

alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını

Öte yandan, Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT

internet sitesi üzerinden duyuracak.

postacı, Tarım Bakanlığı da orman mühendisi
alımı için ilan verdi.
Ormanlar için 5 bin kişi

PTT mühendis arıyor
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: PTT farklı
kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5

TARIM BAKANLIĞI: Tarım ve Orman

bin personel alacağını açıkladı. Personel

Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar

alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis,

arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5

mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi

bin kişilik alım yapılacağını duyuran

ve daha birçok farklı alanda yapılacak.

bakanlığın alımları, sene sonuna kadar
sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman

10 bin polis müjdesi

Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Eylül ayı içinde 10 bin

muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur,

polis memuru alınacak. 24. Dönem POMEM

1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.

polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM

İlk atama Haziran'da
SAĞLIK BAKANLIĞI: 2019 yılının farklı
dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı
planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin

polis alımı için müjde verilmiş olsa da, henüz
10 bin polis istihdamının ne zaman yapılacağı,
tarih olarak netleşmedi.
Mübaşir de tekniker de var

600 kişiyi istihdam edecek. 2018 yılında

ADALET BAKANLIĞI: Geçen yıl binlerce

personel alımının yapıldığı mayıs ve haziran

kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı, bu

döneminde, ilk personel alımlarının

sene de yine yeni alımlar yapacağını duyurdu.

gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru,

Türkiye geneli ilana açılacak

zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık
personeli gibi farklı birçok alanda istihdam

G. SPOR BAKANLIĞI: Türkiye’nin önemli

yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin

kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu

personel alınacağı bildirildi.

(KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000
personel alımı yapılması planlanıyor.
Haziranda başlaması öngörülen personel
alımlarının, kısa sürede tamamlanması
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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AKŞAM

çıkan senatörlerin FETÖ ile bağlantısı da

S-400 yaptırımcısı senatörler FETÖ
savunucusu çıktı

74 SENATÖRÜ TÜRKİYE ALEYHİNE

deşifre oldu.

ORGANİZE ETTİ
2015 Mart’ta, 74 senatörün imzasıyla dönemin
Dışişleri Bakanı John Kerry’e yazılan
mektupta gazetecilerin tutuklandığı ve
FETÖ’cü gazetecilerin özellikle hedef seçildiği
yalanına sarıldılar. Mektubun fikir babası ise
Senatör Roger Wicker’dı. Türk basınında

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze

Wicker’a, FETÖ’cüler tarafından 2011 ve 2012

sistemleri satın alma kararı sonrası

yıllarında toplam 25 bin 550 dolarlık bir bağış

ABD senatosunda peş peşe gelen

yapıldığı ortaya çıktı. Wicker aynı zamanda

yaptırım taleplerinin arkasındaki

2018 Haziran’da kongrede çıkardığı bir

senatörler, FETÖ’den bağış alıp, ABD

kararla Türkiye’yi dini özgürlüklerini

medyasında terör örgütünü savunan

kısıtlayan ülke sınıfına sokup, “Özel İzleme

Roger Wicker ve Ben Cardin çıktı.

Listesi”ne aldı. Aynı raporda Wicker, rahip

Rusya’dan satın aldığımız S-400 sistemi için
ABD senatosundan Beyaz Saray’a Türkiye’ye
yaptırım kararı alınması çağrısı yapıldı.
Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker ile
Demokrat Senatör Ben Cardin tarafından
Helsinki Komisyonu’na sunulan tasarıda,

Andrew Brunson’ı bahane ederek ABD’nin
Türkiye’ye yaptırım yapması için kampanya
başlattı.
Krizin mimarı
Wicker 2016’da Kongre’ye bağlı ABD Güvenlik

Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ve ABD Başkanı

ve İşbirliği Komisyonu’na 15 Temmuz hain

Donald Trump’tan Türkiye’ye temel hak ve

darbe girişimini anlatması için FETÖ’nün sağ

özgürlüklere saygı duyması çağrısı yapması

kolu ve özel yardımcısı Alp Aslandoğan’ı davet

istendi. Tasarıda ilk kez, Türk hükümeti

etti. 2017’de ise ABD Senatosu Dış İlişkiler

ifadesinin yanı sıra “Erdoğan rejimi” söylemi
kullanıldı. AKŞAM tasarının arkasındaki
isimlerin geçmişini araştırdı. Türkiye düşmanı

Komisyonu’nda “ABD-Türkiye ilişkilerinde
Öncelikler ve Zorluklar” başlıklı bir oturumda
konuşarak Türkiye, Rusya’dan S-400 hava
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savunma sistemlerini alırsa yaptırım

kariyer yapacak? Naklen atanma

uygulanması gerektiğini iddia etti.

nedir? İşte detaylar
2019 yılı memurluk yeni sistemi nasıl olacak?

TAKVİM

Memur nasıl kariyer yapacak? Naklen atanma

2019
yılı
memurluk yeni
sistem nasıl olacak? Memur nasıl
kariyer yapacak? Naklen atanma
nedir?

kariyer yapabilecek. Binlerce memuru

nedir? AK Parti'nin verdiği teklifle memurlar
ilgilendiren teklifle, kariyer uzmanı,
denetmen, müfettişler kurumlar arası naklen
atanacak. Teklifle AB İşleri uzmanlarına
Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı veriliyor.
Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman
yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve
yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak
üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek
memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas
memurluğuna geçiş hakkı tanınıyor. Geçiş

AK Parti binlerce memuru ilgilendiren

yapmak isteyenler tek bir sınav için yazılı

düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklifle,

olarak talepte bulunabilecek. 9 yıl ve daha

kariyer uzmanı, denetmen,
müfettişlerin kurumlar arasında
naklen atanmasına imkân getiriliyor.
Adaylara liyakate göre yükselme, iyi
bir kariyer imkânı sunuluyor. Yeni

fazla kıdemi bulunanlar meslek memurları ya
da konsolosluk ve ihtisas memurları için
düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

TAKVİM

sistemle öğretmenlerin kariyer
mesleklere atanmasına imkân
sağlanırken, mühendisler, sosyoloji,

Ankara'da peş
peşe FETÖ operasyonu: Çok
sayıda gözaltı kararı var.

psikoloji mezunları da artık
kaymakam olabilecek. Naklen atanma
en geniş anlamıyla naklen atama; bir
kamu kurumundan çalışan personelin
farklı bir kamu kurumuna atanması
işlemidir. Peki 2019 yılı memurluk
yeni sistemi nasıl olacak? Memur nasıl
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

12

HABERLER 21/05/2019
Ankara'dan peş peşe operasyon

Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker

haberleri geliyor. Kara, Hava ve Deniz

şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile

Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasınd

örgüt mensubu askerler arasında iletişim

a 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf
asker 140 şüpheli hakkında ve Bylock
kullandığı tespit edilen 9 öğretmen
için gözaltı kararı verildi.

yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü
telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından
periyodik ve ardışık arama sistemiyle
haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile
irtibatları tespit edilen; Kara

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması

Kuvvetlerinden 2 Albay, 4 Yarbay, 7

kapsamında, örgütün şifreli haberleşme

Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4

programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit

Teğmen; Hava Kuvvetlerinden 31

edilen 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Astsubay; Deniz Kuvvetlerinden 2
Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan

40 Astsubay ve 11 sivil mahrem imam

yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik

olmak üzere toplam 140 şüpheli

soruşturma kapsamında 9 öğretmenin

hakkında 21 Mayıs 2019 tarihinden

örgütün şifreli haberleşme programı

itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına

'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit

alınan asker şüphelilerin 41'i görevde olup

edildiği bildirildi. Haklarında gözaltı

diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari

kararı çıkartılan öğretmenlere yönelik

işlem uygulandı" denildi. Gözaltı işlemlerinin

düzenlenen operasyonda 5'inin

Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği

gözaltına alındığı belirtildi. Diğer

bildirildi.

öğretmenlerin yakalanması için çalışmaların

İZMİR'DE DE 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA

sürdüğü kaydedildi.

GÖZALTI KARARI

KARA, DENİZ VE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen

HAVA KUVVETLERİ'NDE BÜYÜK

FETÖ soruşturması kapsamında aralarında

OPERASYON

örgütün kriptolu haberleşme programı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan

ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da

açıklamada 140 FETÖ şüphelisi hakkında

bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı

gözaltı kararı verildi.

verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele

yapılan açıklamada, "Kara, Hava, ve Deniz

Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli
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Ankara, Eskişehir ve Manisa'da
gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli
yakalandı.
Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli
polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı
olduğu öğrenildi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar
devam ediyor.
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