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SABAH
Başkan Erdoğan: Her hırsızlık
kötüdür ama oy hırsızlığı tam bir
felakettir

Başkanları İftar Programındaki
konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik
ederek, tutulan oruçların, eda edilen
ibadetlerin ve yapılan hayırların kabul
edilmesi temennisinde bulundu.
Katılanların, milletin ve tüm Müslümanların
Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını
şimdiden tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan,
bu kutlu günlerin dünyadaki tüm mazlum ve
mağdurların, gariplerin Rabb'ın ihsanına nail
olmasını diledi.
- İSTANBUL SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin
iradesini korumak için mücadele ettik,
bu sebeple YSK'nin seçimin
yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz.
Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı,
milli irade hırsızlığı tam bir felakettir."
dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, her hırsızlığın kötü ama oy
hırsızlığının, milli irade hırsızlığının tam bir
felaket olduğunu belirterek, "Milli irade
hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi
İstanbul'da bir yenileme seçimi olduğunu
ifade ederek, YSK'nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da
yenilenmesine karar verdiğini anımsattı.
Bu kararın verilmesinin gerisinde 31 Mart
seçimlerinde yaşanan ve hepsi de belgeleriyle
ispatlanan kanunsuzluklar, organize
usulsüzlükler, özensizlikler, hırsızlıklar,
yolsuzluklar olduğunu vurgulayan Erdoğan,
şöyle konuştu:

olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli

milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini

irade hırsızlığı tam bir felakettir. Çünkü

korumak için mücadele ettik, bu sebeple

bireysel hırsızlıkta bir kişinin malını

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin

çalarsınız, milli irade hırsızlığında tüm

yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi.

milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi'nde AK Parti İstanbul Mahalle

süreçte attığımız adımlarla milletimizin
hakkını, hukukunu, iradesini korumak için
mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin
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yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Seçim

kurulu başkanı atamalarını niçin bu şekilde

tarihine kadar geçecek yaklaşık artık 4 hafta

yaptıklarını YSK'ye izah edememişlerdir.

var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına

Sizlerin de yakından bildiği gibi sandık kurul

çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor.

başkanları sahip oldukları yetkiler ve fiilen

YSK'nin gerekçeli kararında tüm bilgiler,

yürüttükleri işler sebebiyle oyların sayımı ve

belgeler, tartışmalar, değerlendirmeler yer

kayda geçirilmesi konusunda çok büyük yetki

alıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda YSK'nin

sahibidir. Bu durumda kanuna aykırı sandık

iptal kararını iki temel sebebe dayandırdığını

kurulu başkanı tarafından yönetilen

görüyoruz. Birincisi memur olması gereken

sandıklardaki 212 binden fazla oy şüpheli hale

sandık kurulu başkanlarından bir kısmının

geldi demektir." diye konuştu.

kanunun açık emrime rağmen özel sektör
çalışanlarından, emeklilerden veya ne iş

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel

yaptığı bilinmeyen kişilerden seçilmiş

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu karara

olmasıdır. Bilindiği gibi YSK, seçimin

karşı çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin

yenilenmesi kararını ancak sonuca müessir

gerekçelerine baktığınızda inanın bana dişe

olacak neticeler doğuracak durumlar ortaya

dokunur, gerçekten vicdanları tatmin edici bir

çıkması halinde alıyor. Yani haklı da olsanız

unsura rastlayamıyoruz." dedi.

her itiraz seçimin yenilenmesi kararının
verilmesini gerektirmiyor. "
İstanbul'un bazı ilçelerinde ve ülkedeki birçok
yerde yapılan itirazların önemli bölümünün

SABAH
Sanal oyun tehlikesine ağır ceza
önlemi

haklı da olsa sonuca etki edecek rakamlar
ortaya çıkmadığı için reddedildiğini belirten
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimlerinde ise her iki başlık
altındaki oy rakamlarının sonunu değiştirecek
büyüklükte olduğunu kaydetti.
Erdoğan, İstanbul genelinde toplamda 212
binin üzerinde seçmeni olan 754 sandıkta
sandık kurulu başkanlarının kanuna açıkça
aykırılık teşkil eden kişilerden atandığını

Gençler arasında salgın gibi yayılan ve
intiharlara neden olan tehlikeli sanal
oyunları servis edenlere ağır cezalar

anımsatarak, "İlçe seçim kurulları sandık
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Hükümet, dünya genelinde internet

online oyunların da filtrelenebileceğini

üzerinden salgın gibi yayılan ve

söyledi. Turhan, "Milli Eğitim

intiharlara neden olan sanal oyunlara

Bakanlığı'nca teknoloji bağımlılığı dâhil

karşı dört koldan harekete geçti.

tüm bağımlılık türlerine ilişkin çeşitli

Çocukların ve gençlerin sözde oyunlar

çalışmalar yapılıyor. Mavi Balina gibi

başta olmak üzere internetin zararlı

sözde oyunlara karşı internet üzerinden

içeriklerinden korunması amacıyla

oynanan ve çocukların duygusal, bilişsel

"Rehberlik ve Araştırma Merkezleri"

ve sosyal gelişimin olumsuz etkileyen

kuruluyor. Bu oyunlara yönlendiren

oyunlara karşı rehberlik öğretmenleri

reklam içerikleri kaldırılırken, Google

aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları

Türkiye ile çocukların bilinçlendirilmesi

yapılıyor" dedi.

amacıyla işbirliği yapıldı. Çocukların
ruhsal ve fiziki sağlıklarını güçlendirecek
eğitsel oyunların tasarımı ve üretimi
desteklenecek. İnternet sağlayıcıları

STAR
Çifte bayram yaşanacak

resmi olarak uyarılırken, isteğe bağlı
olarak online oyunlar filtrelenebilecek.
İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu'nca yürütülen
çalışma kapsamında oyunları
yönetenlere ağır cezalar verilecek.
MECLİS GÜNDEMİNDE
Mavi Balina, Mariam gibi sözde
oyunlardan çocukları korumak için
yürütülen çalışmalar Meclis gündemine
taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala
müjdeler peş peşe geldi. Köprü kaçak
geçişlerine af, 15 Bin TL hurda araç
teşviki ve 6 ay askerlik sistemi bugün
Meclis’te. Bayram öncesi yürürlüğe

Cahit Turhan konuya ilişkin soru

girmesi beklenen düzenleme

önergesine verdiği yanıtta atılan

milyonlarca aileye çifte sevinç

adımları anlattı. Bakan Turhan, servis

yaşatacak.

sağlayıcılar tarafından ücretsiz sunulan
güvenli internet hizmetinin tercih

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel

edilmesi durumunda, talebe bağlı olarak

Kurulu’nda, bayram öncesi yoğun bir mesai

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

3

HABERLER 27/05/2019
haftası yaşanacak. Bugünden itibaren hafta

10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını

sonuna kadar kesintisiz çalışacak Genel

öngören torba teklif de gündeme gelecek.

Kurul’da önce, köprü geçiş cezalarıyla ilgili
düzenlemenin de içinde bulunduğu ‘torba
yasa’ ardından da binlerce askerin büyük bir
merakla beklediği yeni askerlik düzenlemesi
görüşülecek.

100 BİN ASKER TERHİS OLACAK
Genel Kurul’da bayramdan önce çıkartılması
planlanan ikinci önemli düzenleme ise
binlerce askerin beklediği yeni askerlik
sistemine ilişkin yasa teklifi. Torba Kanundan

AK PARTİ, VEKİLLERİ UYARDI

sonra çıkarılması düşünülen yasa teklifiyle, 6

Geçen hafta iftar saatine kadar çalışan Genel

ayını doldurmuş olan yaklaşık 100 bin

Kurul’un bu hafta, iftar sonrası gece boyunca

dolayında askerin bayram tatili öncesinde

da çalışması planlanıyor. Meclis’in yoğun

terhis edilerek bayramı aileleriyle

çalışma temposunda olacağı, AK Parti

geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

grubundan milletvekillerine gönderilen uyarı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün

yazısıyla da ortaya kondu. AK Parti grubu,

ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla

milletvekillerine gönderdiği yazıda, Genel

yeni ruhsat talep edebilmesini ve kamu

Kurul’un pazartesi ve cuma günleri de dahil

kurumlarının yer altındaki maden işlerine

olmak üzere gündemindeki teklifleri görüşmek

ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara,

üzere çalışacağı vurgulanırken, çalışmaların

mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet

iftardan sonra da devam edeceği uyarısında

artışlarının karşılanmasına ilişkin destek

bulundu. Vekillerin ‘mazeretsiz’ olarak Genel

verilmesiyle ilgili kanun teklifinin de

Kurul’da hazır olmaları istenen yazıda,

yasallaşması bekleniyor.

Kurul’da gündeminde görüşülecek teklifler de
sıralandı.

Yasa teklifi AK Parti’den
Genel Kurul’da görüşülecek Askeralma

KÖPRÜ CEZALARI KALKACAK

Kanunu Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili

TBMM Genel Kurulu’nun 27-31 Mayıs

Şirin Ünal ve arkadaşları tarafından

tarihleri arasındaki mesaisinde ilk sırayı, 15

hazırlandı. Teklife göre, askerlik hizmeti yedek

Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere

subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak

verilen cezaların tahsilatından vazgeçilmesi

yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler

ilgili düzenlemeleri de içeren torba kanun

için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar

teklifi alıyor. Aynı zamanda turizm teşviki ve

için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli

hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin

olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu
değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı
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tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca

sistemlerinden çok daha üstün özelliklere

uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı

sahip. Öyle ki S-500 hava savunma sistemi

olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek,

uzay araçlarını bile vurabiliyor.

bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik

İşte Türkiye’nin üretimine katılmayı

çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar

planladığı S-500 hava savunma

uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

sisteminin ayırt edici özellikleri:

STAR
S-500 hava savunma füzelerinin
üretiminde Türkiye yer alacak

AYNI ANDA 10 HEDEF
Akşam'ın haberine göre; S-500 Prometey ya
da “Prometheus” halihazırda Rus savunma
şirketi Almaz-Antey tarafından geliştiriliyor.
Askeri terminolojideki tam ismi ise “55R6M
Triumfator-M” olarak biliniyor. S-500 5.
Jenerasyon yüzdeyden-karaya hava savunma
sistemi ve temel hedefleri arasında kıtalararası
balistik füze, (ICBM) hipersonik seyir füzeleri
ve avcı-bombardıman uçakları bulunuyor.
Yalnızca savaş uçakları değil istihbarat, erken

Başkan Erdoğan’ın S-400’ün ardından

uyarı, kontrol ve jamming uçaklarına karşı da

gündeme geleceğini açıkladığı S-500

hava savunması sağlayabiliyor. 600 km etkili

hava savunma füzelerinin üretiminde
Türkiye de yer alacak.

balistiksavar füzelere, 400 km etkili etkin hava
savunma kapasiteli S-500’ler aynı anda 10
balistik süpersonik hedefe angaje olup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz

kilitlenebiliyor.

günlerde Rusya’dan satın alınan S-400 füze

KAPASiTESi PATRIOT’UN ÇOK

savunma sistemi konusunda geri adım

ÜSTÜNDE

atılmayacağını ifade ederek, S-400’lerin

ABD’nin Türkiye’ye satmak istediği Patriot

ardından S-500’ün de söz konusu olacağını

hava savunma sistemlerinden farklı olarak S-

söyledi. Erdoğan, “S-500’de de yine bir ortak

500’ün menzil, irtifa ve etkinlik açısından çok

üretim söz konusu olacak” derken AKŞAM S-

daha güçlü yönleri bulunuyor ancak en

500 füze savunma sistemini masaya yatırdı.

belirgin farklılık tepki süresinde ortaya

Menzil, etkinlik, tepki süresi gibi özellikleri

çıkıyor. S-500’lerin hedef algılama ve

göz önünde tutulduğunda S-500, ABD’li

kilitlenme süresi 4 saniye ancak bu süre

muadili Patriot Advanced Capability 3

Patriot sisteminde 90 saniyeye çıkıyor. 600
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kilometre menzile sahip olması, saniyede 7

bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve

kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı

yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin

anda tespit ederek vurabilmesi ve süpersonik

yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında

füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale

YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini

getirebilmesi gibi özellikleri de göz önünde

ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran

bulundurulduğunda S-500, ABD’li Patriot

CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek

3'ün üstünde özelliklere sahip.

Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç
açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum.

HÜRRİYET
Binali Yıldırım: Alçaklara gereken
dersi verdik

YSK'yi kınıyorum' demeye başladı. Hele hele
parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan
ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa
çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz
bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür.
Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize
olunca güzel olmayınca kötü. Peki
soruyorum, Antalya,
Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o
zaman demokrasi, hukuk devleti
var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne
demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul
zaten bir marka ancak İstanbul'u
dünyanın parmakla gösterilen şehirleri

mu?"
23 Haziran'a çok az bir zaman kaldığını
ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle
sürdürdü:

arasına sokmak boynumuzun borcudur.
Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim,

"Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip

23 Haziran'da oylarımızla sandıkları

çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri

tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da

cevabı Erzincan verecek mi? Ben

da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız."

hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç

dedi.

verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli

"YSK bütün bu iddialar ve bilgileri

kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik

değerlendirdi, yerinde incelemelerde

yapmadım, vatantoprağının her köşesinde
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yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine
hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine
imzamızı attık. Yolları böldük hayatları
birleştirdik. Yolları böldük, köprüleri

MİLLİYET
Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri
döndü

birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi
böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin. Terör
örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin
birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan,
vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve
milletimiz bir olan büyük bir milletiz."
Her zaman siyaseti millete hizmet
amacıyla kullandığını vurgulayan
Binali Yıldırım, sözlerini şöyle
tamamladı:

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu açıklamasında, "Türkiye'ye bu yıl
41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak
gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri

"İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u
dünyanın parmakla gösterilen şehirleri

gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin
ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan

arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu

huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin

nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da

kişi geri dönmüştür" ifadelerine yer

oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız.

verdi.

24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Huzura

başlayacağız. Bu salonu hınca hınç doldurarak

kavuşturulan, Fırat Kalkanı, Zeytindalı

bize destek veren ve birlik ve beraberlik

Harekatı bölgesine, Afrin bölgesine 329 bin

duygusunu doruğa çıkaran bütün

kişi geri dönmüştür. Orada huzuru tesis

hemşehrilerime yürekten sevgilerimi ve

ettikçe, orada huzuru temin ettikçe bu sayının

saygılarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve

da artacağını ifade etmek istiyoruz." dedi.

yardımcımız olsun."
"Bu yıl Türkiye'ye 41 bin 192 Afgan göçmen
kaçak olarak gelmiş, geçen yıl 100 bin 500
civarındaydı. Bu yıl ilk beş ayda 41 bin 192
Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve
bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Bu
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büyük bir rakamdır. Dünyanın hiçbir

muhtar arkadaşlarımız ortalama uyuşturucu

ülkesinde böyle bir geri gönderme söz konusu

ile mücadelede belli bir noktaya geldiğimizi,

değildir. Aynı zamanda Suriyeli

ama henüz tam anlamıyla bitmediğini, bazı

kardeşlerimizin de kendi gönüllü geri

mahallelerde bunun kendine tekrar vücut

dönüşleri çerçevesinde huzura kavuşturulan,

bulmaya çalıştığını, bunun için mücadelenin

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgesine,

kararlılıkla devam etmesi gerektiğini ifade

Afrin bölgesine 329 bin kişi de geri

ettiler."

dönmüştür. Orada huzuru tesis ettikçe, orada
huzuru temin ettikçe bu sayının da artacağını
ifade etmek istiyoruz."
"YILIN İLK BEŞ AYINDA TRAFİKTEKİ
ÖLÜMLER YÜZDE 41 AZALMIŞTIR"

MİLLİYET
Bakan
Varank
açıkladı!
kilometreyi yakalayacak

500

Trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölümleri
önlemek için için büyük çaba harcandığını
vurgulayan Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada
olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde
41 azalmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Biz
trafiğe yılda 7 bin 227 can verdik ve bunu biz
terör olarak nitelendiren anlayıştan geliyoruz.
Geçen yıl 2017'den 2018'e bu rakam 6 bin
600'e düştü. Yani yüzde 10 civarında bir
düşüş sergilendi. Şimdi yüzde 40'la beraber
gidiyoruz." dedi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
İstanbul ve Türkiye'de uyuşturucuyla
mücadele konusunda ciddi atılımlar
yapıldığını vurgulayan Soylu, şunları anlattı:
"İstanbul'daki bütün muhtar arkadaşlarımızı
dolaşırken elde ettiğim neticeyi de sizle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, 2022 yılında satışa çıkması
planlanan Türkiye’nin Otomobili’nin
ayrıntılarını açıkladı. Bu yılın sonunda
elektrikli otomobilin prototipinin
ortaya çıkacağını ifade eden Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Varank, 500
kilometre menzili yakalayacak bir araç
üzerinde çalışıldığını söyledi. Bakan
Varank, fiyat açısından da küresel
olarak yarışabilecek bir araç istendiğini

paylaşmak isterim. Bizde rakamları var ama

belirterek, “İnsanlar bu otomobili

bir de sahanın dili ve sahanın görüşü bizim

bekliyorlar.” dedi.

için önemlidir. Yüzde 70-75 civarında bütün
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Konsept oturtulduktan sonra aracın ismi

zamanda yakaladığımıza inanıyoruz. Kendi

üzerinde çalışmalara başlandığını kaydeden

otomobilimizi tamamen elektrikli olarak

Varank, otomobil fabrikasının nerede olacağı

rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak

ile ilgili olarak “Bir yatırım yapmak isterseniz,

ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya

tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz.”

çıkaracağız.

diyerek ipucu verdi.
TAM YOL İLERİ: Tabii biz bunu devlet
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu,

olarak yapmıyoruz. Beş babayiğit ortaya çıktı,

geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep

TOBB bunlara katıldı, onlar bu işi sırtladılar.

Tayyip Erdoğan’a elektrikli yerli otomobil ile

Getirdikleri CEO ve ekibi gerçekten

ilgili bir sunum yaptı. Sunumun yapıldığı

profesyonel arkadaşlar, özverili çalışıyorlar.

toplantıda yer alan Varank, projede gelinen

Zaten kendisi iş başı yaptıktan sonra aslında

son aşamayı gazetecilere anlattı. Varank, Türk

proje tam yol ilerlemeye başladı. Planlandığı

Patent ve Marka Kurumu’nda basın

şekilde onların kendilerine koyduğu iş

memansuplarıyla iftarda bir araya gelirken, şu

akışlarının süresi dahilinde bu proje ilerliyor.

değerlendirmelerde bulundu:

2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna
hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da,

OTOMOTİV SANAYİNİ

muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar

DÖNÜŞTÜRECEK. (Türkiye’nin Otomobili

satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin

Projesi’nde hangi aşamadayız?) Biz bunu

otomobilini görmüş olacağız.

sadece bir otomobil projesi olarak
görmüyoruz. Dünyada müthiş bir değişim,
dönüşüm var. Otomobil endüstrisi de bu
dönüşümün, değişimin en hızlı yaşandığı
sektörlerden biri. Türkiye’nin Otomobili

YENİAKİT
AK Parti’den "seferberlik"! Kırgın
gönüller yeniden kazanılacak

Projesi’ni bir teknoloji projesi olarak, bizim
otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü
ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje
olarak görüyoruz. Baktığınızda artık elektrik
motorlarıyla, yazılımlarıyla, otonom
sürüşüyle, pil teknolojileriyle otomobil
endüstrisi tamamen başka bir yöne gidiyor.
Biz de bu projeyle, bu fırsat penceresini doğru

İstanbul, 23 Haziran’da yapılacak
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
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seçiminin heyecanını yaşarken, AK
Parti yönetimi “sandık zaferine” giden
yolda yapılacakları büyük ölçüde tespit
etti.
İstanbul, 23 Haziran’da yapılacak Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin heyecanını
yaşarken, AK Parti Yönetimi, 31 Mart
seçimlerinde arzu edilen oranda başarılı
olunamamasının sebeplerini tespit etti. Buna
göre, en büyük sebep, bundan önceki
seçimlerde ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy
vermekle birlikte, bu seçimde “Bir uyarı
olsun!” diyen seçmenlerin çokluğu. AK Parti
Genel Merkezi’nde, 24 Haziran’da Erdoğan’a
oy veren İstanbullulardan 430 bininin farklı
tercihlere yönelmesinin sebepleri üzerinde
duruluyor.
Vatandaştan gelen mesajların sağlıklı bir
şekilde alınamadığını tespit eden Yönetim,
bunu telafi edecek çalışmaların altını çiziyor.
Rehavet oldu
Binali Yıldırım ile Ekrem
İmamoğlu arasındaki “liyakat ve tanınmışlık
farkı”nın AK Parti’yi destekleyen vatandaşları
rehavete sürüklemesi, üzerinde önemle
durulan tespitler arasında. “İstanbul’u Binali
Yıldırım rahat alır, biz Ankara’ya bakalım!”
anlayışının rehavete yol açtığını belirten AK
Parti yöneticileri, sandıkların adeta “boş”
bırakılmasının da “hırsızlıklara” kapı
araladığının altını çiziyorlar.

O ruh aranıyor
AK Parti Genel Merkezi’ne ziyaretlerde,
gündeme “28 Şubat darbecilerine karşı ortaya
konulan mücadele ruhu” geliyor.
MGV’lerin ve diğer milli sivil toplum
örgütlerinin gençliğe “dâvâ şuuru”nu aşıladığı
dönemler özlemle anılıyor.
Bugün bu ruhta eksikliklerin olduğu, “Amatör
Ruh”un kaybedildiği, birçok ilişkinin
“profesyonel kalıplara” döküldüğü üzerinde
duruluyor.
Bu durumun “sandık güvenliğine” de olumsuz
şekilde yansıdığı ve bundan dolayı çok önemli
“kayıp-kaçak”ların meydana geldiği
vurgulanıyor.
Yükün çoğu Lider’in omuzlarında
Vatandaşta “AK Parti’de yükün çoğu Lider’in
omuzlarında” kanaatinin iyice yerleştiği de
önemli tespitler arasında.
Sahada eksiklik
Vatandaşa ulaşma çabasının yerine “salon
toplantıları”nın ağırlık kazandığı da “teşkilat
mensuplarından” ulaşan şikâyetler arasında.
“Salon siyaseti”nin AK Parti ruhuna uygun
olmadığı, vatandaşın AK Parti yöneticilerini
aralarında görmek istediği sık sık vurgulanıyor
ve 23 Haziran’daki İstanbul seçiminden iyi
netice almanın ancak “vatandaşla
kaynaşmayla” mümkün olacağının altı
çiziliyor.
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Şehir dışına gidenlerin ve gideceklerin

AK Parti’nin İstanbul seçimi için ara

sandığa getirilmesi

vermeksizin, tam saha çalışmaya devam

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yeniakit.com.tr aracılığıyla hitap
ettiği İstanbullulardan Bayram tatilinde ya
şehir dışına çıkmamalarını ya da çıkacaklarsa
bile vaktinde geri dönerek oylarını
kullanmalarını, böylece milli ve demokratik
görevlerini yerine getirmelerini istemiş ve

edeceği ancak “tam motivasyonun” son iki
haftada sağlanacağı da AK Parti yöneticileri
tarafından altı çizilen hususlar arasında.

YENİAKİT
AP seçimlerinde Haçlı zihniyeti
güç kazandı!

“Hırsızlara imkan vermeyin!” demişti.
AK Parti yönetiminin üzerinde en fazla
durduğu noktalardan biri de bu.
Eş, dost, akraba ziyaretleri için memlekete
gitme, oradaki tarla, taban işlerinde büyüklere
yardım etme yöneliminin AK Parti’ye oy veren
seçmende daha fazla olduğunu göz önünde
bulunduran AK Parti yöneticileri, “sandığa
ulaşım”a destek verme yönündeki çabaların da
devam edeceğini belirtiyorlar.
“Ekonomi önemli”
Seçim sonuçlarında “ekonomideki
gelişmeler”in ve ekonominin geleceğine olan
inancın çok etkili olduğu da ifade edilen
gerçekler arasında.
AK Parti yöneticileri, ekonomiye yönelik
algıları bozmak isteyenlerin oyunlarını etkisiz

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin
resmi olmayan sonuçlarına göre,
göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler ve
Yeşillerin oylarında artış, merkez
partilerin oylarında düşüş oldu.
Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından
seçim sonuçlarına göre yayımlanan
öncü tahminler, AB yanlısı partilerin
halen parlamentonun 4'te 3'ünü
oluşturacağını ortaya koysa da popülist
partiler ve Yeşillerin önemli ölçüde
oylarını artırdığını gösterdi.

kılma yolunda, her teşkilat mensubuna büyük

Seçim öncesinde 216 sandalyesi bulunan

görev düştüğünü belirtiyorlar.

EPP'nin milletvekili sayısı 173'e düşerken, bu

Son iki hafta çok önemli

partiyi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar
(S&D) izledi. Böylece, Sosyal Demokratlar da
40 koltuk kaybetmiş oldu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

11

HABERLER 27/05/2019
Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı
(ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller
Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa
Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58

YENİAKİT
CHP'nin adayı İBB verilerini
çalabilmek için her şeyi yapmış!

milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası
(ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve
Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili,
Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu
(GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı.
Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız ve
diğer adaylardan seçildi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem
İmamoğlu, mazbatayı alır almaz Melih

Aşırı sağcı partiler, AP'deki 3 siyasi grup olan
Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri
(ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF)
ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan
Demokrasi'de (EFDD) temsil ediliyor.
Söz konusu partilerin, AP seçimlerinden sonra
tek çatı altında toplanarak birlikte hareket

Geçek ile Naim Erol Özgüner’e
İstanbul’un kozmik verilerini
kopyalama talimatı verdi. Bu kişilerin
resmi görevi olmadığı için talep
reddedildi. Geçek ve Özgüner’i
danışman olarak atayıp tekrar
girişimde bulundu ancak başarılı
olamadı.

etmeye yönelik ittifak arayışı ve girişimleri de
bulunuyor.
Geleneksel olarak merkez sol ve merkez sağ
siyasi gruplarca yönetilen AP'de aşırı sağcı
partilerin sandalye sayısını artırarak
parlamentoyu bölebileceği ve karar alma
süreçlerini zorlaştırabileceği yorumları
yapılıyor.

İmamoğlu’nun

mazbatası

iptal

olunca

danışmanların görevlerine son verildi.
31 Mart seçimlerine yapılan itirazların
ardından oy sayımın bitmesiyle
birlikte İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı mazbatasını alan CHP
adayıEkrem İmamoğlu, ilk iş olarak tüm İBB
veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak

Öte yandan, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6

kopyalanmasını istemişti. İmamoğu'nun

oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde,

günler öncesinden planlayarak ekip

2019'da sandığa gitme oranının yüzde 51'e

görevlendirdiği kopyalama operasyonunun

yükselmesi dikkati çekti.

ayrıntılarına ulaşıldı.
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Gayriresmi görevliler kozmik verileri

yedekleniyor" diyerek verilerin

almaya çalıştı

kopyalanmasını engelledi.

Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner (Sağda)

Talimatı yargıdan döndü

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kozmik odasındaki verileri
kopyalamak için İBB'de görevli olmayan ve
kendisinin sosyal medya hesaplarını yöneten
CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı
Melih Geçek ile özel sektörde firma sahibi
Naim Erol Özgüner’i görevlendirdi.
İmamoğlu'dan aldıkları gayri resmi talimatla
işe koyulan Geçek ve Özgüner, verileri
kopyalamak için İBB'ye geldi.

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi Üyeleri Yüksel Akyol ve Ömer Faruk
Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne
başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine
Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye
çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3
uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların
elektronik veri tabanı ve altyapılarında her
türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri
tabanı ve altyapıyı kopyalamaya

İBB personeli değilsiniz,

yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile

kopyalayamazsınız!

yürütmesinin durdurulmasını istemişlerdi.

Geçek ve Özgüner, belediye yetkilileri ile

Karara itiraz edemedi

görüşerek verilere ulaşmaya çalıştı. İkilinin
İBB veri tabanını kopyalama talepleri karşılık
bulmadı. İBB görevlileri, "Belediye personeli
değilsiniz, kopyalayamazsınız" diyerek verileri
kopyalamalarına izin vermedi.
‘Zaten yedekleniyor’ cevabı
İmamoğlu, bunun üzerine Geçek ve Özgüner’i
alelacele kendisine danışman olarak atadı.
Danışman olarak atamaları gerçekleştirdikten
sonra Geçek ve Özgüner bu kez danışman
sıfatı ile verileri kopyalamaya çalıştı. Belediye
çalışanları "Yedeklemeye gerek yok.
Yedekleme deposu var, zaten veriler

Talebi değerlendiren İstanbul 4. İdare
Mahkemesi, İmamoğlu'nun belediye ve bağlı
kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik
olarak kopyalanmasını içeren kararının
yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararıyla
veri hırsızlığının önüne geçildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ndeki belgeleri
kopyalayarak gizli verileri dışarı çıkarma
girişiminde başarılı olamayan İmamoğlu,
hukuksuz girişimi boşa çıkınca karara da itiraz
edemedi.
İşlerine son verildi
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye
başkanlığını devralmasından 20 gün sonra
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YSK, İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline

bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu

karar verince İmamoğlu ile birlikte Geçek ve

öğrenildi. Bölgeden alınan numuneler MTA’ya

Özgüner’in de danışmanlıklarına son verildi.

gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne

AKŞAM

kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak
olan incelemelerin ardından belli olacak.

Trakya'da kömür rezervi arama
çalışmaları sonuç verdi

Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma
tarafından bir süredir Tekirdağ’ın
Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren
kömür rezervi arama çalışmaları sonuç
verdi.
Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay
önce Kapaklı ve Saray’da toplam 3 noktada
kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.
Yüklenici firma tarafından Kapaklı’nın Karlı ve
Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray’ın Kurdere
Mahallesi’nde süren arama çalışmaları bir
süre önce sonuç verdi.
Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında
yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen
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