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SABAH

bütün bu dayatmaları kaldıran biz olduk.
Kültürel noktadaki dayatmaları kaldıran biz
olduk. Ve tam aksine hepsinin önünü biz açtık.

23 Haziran milli iradenin tecelli
tarihidir

Ve dedik ki, etnik milliyetçilik konusunda
kimse böyle bir dayatma yapamaz. Bölgesel
milliyetçilik noktasında böyle bir dayatma
yapamaz. Kültürel milliyetçilik de yapamaz. "
23 Haziran milli iradenin tecelli
tarihidir

Başkan
Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer
sofrasında iftar yaptı. İftarın ardından
basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Başkan Erdoğan, "23
Haziran'ı milli iradenin teceli tarihi
olarak görüyorum" diye konuştu.
"23 HAZİRAN'I MİLLİ İRADENİN
TECELLİ TARİHİ OLARAK
GÖRÜYORUM"
İftarın ardından basın mensuplarının soruları
üzerine açıklamalarda bulunan Erdoğan,
"Sandığa gitmeyenler, bu sefer sandığa giderek
milli irade noktasında adeta kendilerini
affettirmiş olacaklar. Milli irade şimdi tam
manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı
milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum.
Bu ülkede etnik noktadaki dayatmaları

Şu anda Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu'da Batı'da ne varsa orada var mı?
Var. Kuzeyde ne varsa Güneyde var mı? Var.
Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite var mı?
Var. Hastaneler var mı? Var. Şu anda 56
vilayetimizde havalimanı var. Eskiden bunlar
var mıydı? Yok. Bütün bunlarla artık halkını
doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli ayırt etmeksizin
Türk'üyle, Kürt'üyle Laz'ıyla, Çerkez'iyle,
Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, tümüyle kucaklayan
bir iktidar var. Bu Ak Parti iktidarı. Çünkü
bizim temel değerlerimizden gelen bir
anlayıştır. Bu da Yunus'un diliyle, 'Yaratanı
severiz, yaratandan ötürü' ölçü bu. Biz böyle
sevdik, halkımızın tümünü böyle kucakladık,
böyle kucaklamaya devam ediyoruz. Bunu
başardığımız anda bir olacağız, beraber
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş
olacağız." dedi.

ortadan kaldıran biz olduk. Bölgesel noktada
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sözlerimin başında milletin adamı, demokrasi

Binali
Yıldırım:
Oylar
tekrar
sayılsın dedik, CHP karşı çıktı

rahmetle anıyorum. Onlar bir darbeci

şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını
zihniyetin hışmına uğradılar. Milletin seçtiği
milletin adamlarını darbeyle görevden
uzaklaştırıp idam ettiler. Aradan geçen 59 yıl
boyunca onların sevgisi bu milletin yüreğinde,
idam edenlerin adı bile hatırlanmıyor" dedi.
"OYLAR TEKRAR SAYILSIN DEDİK,
CHP KARŞI ÇIKTI"

AK Parti İstanbul Büyükşehir

31 Mart seçimlerine değinen Yıldırım, "Biz

Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

insan sevgisi olan bir davadan geliyoruz. İnsan

Karaelmas Kuran Kursu tarafından

odaklı bir partiyiz. Bugüne kadar insanlarımızı

düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı

birbirinden ayırmadık, Romandır, Çerkezdir,

Yenisahra 3. Roman İftarı'na katıldı.

Alevidir, Sünnidir demedik, bütün insanları

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin

seviyoruz. Çünkü hepimizi yaradan Rabbimiz

oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul

bir, ülkemiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir,

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali

sevincimiz bir, üzüntümüz bir, geleceğimiz bir.

Yıldırım, oyların tekrar sayılmasına CHP'nin

Onun için birlik olacağız, beraber olacağız, iri

karşı çıktığını belirterek, "Neresinden

olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep

bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir

birlikte Türkiye olacağız. İşte bugün burada

haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam

olduğu gibi aynısı iftar sofrasının etrafında bir

merkezidir" dedi. Yıldırım, Roman

araya geleceğiz. Bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir

vatandaşlardan 23 Haziran'daki seçim

seçim yapıldı. Türkiye'de seçimler bitti,

sonuçlarını birlikte kutlama sözü de aldı.

İstanbul'da bitmedi hala konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Binali Yıldırım, Ataşehir Yeni Sahra
Mahallesi'nde düzenlenen 'Yenisahra
Romanları Geleneksel İftar' programına
katıldı. Sevgi gösterileri ile karşılanan
Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra
kürsüye çıktı. Yıldırım, "Bugün 27 Mayıs,

Neden bitmedi? Çünkü seçimlere şaibe karıştı,
seçimlerde maalesef sizin verdiğiniz oylar
sandıkta sayılırken hiç edildi, çalındı. Niye
söylüyorum, çünkü o anları ben yaşadım. Bize
yazılan götürüp bana attığınız oy başkasına
yazılıyor, yani sandığa giren oy başka,
sandıktan çıkan oy başka. Şimdi dedik ki bu
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yanlış, bu yanlıştan dönün, şu oyları yeniden

akşamı buradayız. Eğlenmeye var mısınız? O

sayalım. Böylece hak yerini bulsun, bu

halde güçlü destek istiyorum" dedi.

yanlışlık düzeltilsin, bir daha milleti seçime
götürmeyelim. Buna CHP karşı çıktı, çünkü
foyaları meydana çıkacaktı, kaybolan oylar
meydana çıkacak ve sonuç değişecekti. Sadece

SABAH
Avrupa’nın siyasi haritası değişti

yüz oydan on tanesi sayıldı ve bizim aradaki
fark yarıdan daha aşağıya düştü. Bu ne demek
oluyor. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı bu
seçimin sonucu tersine döneceği gibi açık ara
farkla seçim bizim lehimize olacaktı. Bunu
bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Bize
düşen de artık mecbur kaldık, sizlerin verdiği
oylara sahip çıkmak için seçimin yenilenmesi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde

için müracaat ettik. Nihayet YSK bütün

geleneksel olarak hakimiyeti elinde

belgeleri inceledi ve şuna karar verildi, 'Bu

tutan merkez sağ ve sol partiler gücünü

seçim yenilenmelidir. Çünkü seçimlere şaibe

kaybetti. Aşırı sağ, liberaller ve Yeşiller

karışmıştır, yolsuzluk yapılmıştır.' Bununla da

sandalye sayılarını artırdı

kalmadı bu seçimlerde yolsuzluğa sebep olan

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı olan

görevliler hakkında soruşturma başlattı. Bu

Avrupa Parlamentosu (AP) için 28 üye ülkede

işte her şey düzgün olsaydı neden soruşturma

hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçlarına

açılsın? Neresinden bakarsanız bakın bu seçim

göre merkez sağ ve merkez sol partiler en

baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir

büyük kaybı yaşadı. Avrupa'da geleneksel

şaibenin tam merkezidir" diye konuştu.

olarak en güçlü siyasi gruplar olan merkez
sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi bölmeyiz,

soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) toplamda

Türkiye'yi bölücülere teslim etmeyiz" diyen

80'in üzerinde sandalye yitirdi,

Yıldırım, "23 Haziran İstanbul bayramını da

Parlamento'daki salt çoğunluklarını da

birlikte kutlamaya hazır mısınız? Yine burada

kaybettiler. Liberaller, Yeşiller ve aşırı sağcılar

toplanalım mı? 24 Haziran'da kutlamayı

ise sandalye sayılarını artırdı. Çıkan sonuç

yapalım mı? Yakışır. Klarnetimizi de alalım

halkın 'değişim isteği' olarak yorumlandı.

mı? Benden söz, sizden de söz ise 24 Haziran

Seçime katılım yüzde 51 ile 1994'ten beri en
yüksek seviyeye ulaştı. 751 milletvekillinin

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

3

HABERLER 28/05/2019
belirlendiği seçimlerde EPP yine ilk sırada yer
aldı. Ancak vekil sayısı 216'dan 180'e geriledi.
YÜKSELİŞTELER
EPP'yi, 152 sandalyeyle Sosyal Demokratlar

STAR
Savunma
Sanayii
Başkanı
Demir'den S-400 ve F-35'lerle ilgili
önemli açıklama

izledi. AP'de ikinci parti konumunda olan S&D
de 33 koltuk kaybetmiş oldu. AP'de üçüncü
sıraya yükselen liberal ALDE, 105 sandalye
alarak milletvekili sayısını bir önceki seçime
göre 36 yükseltmiş oldu. ALDE'yi, 2014'te göre
15 koltuk kazanan ve bu dönem AP'ye 67
milletvekili göndermesi beklenen Avrupa
Yeşiller Partisi (EFA) takip etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-

AŞIRI SAĞ BU ÜLKELERDE ZİRVEDE

400'ler ve F-35'lerin teslimatın

İNGİLTERE: AB'den ayrılmayı ana

konularındaki son durumu 24 TV'ye

politikası olarak belirleyen Brexit Partisi

değerlendirdi. Türkiye'nin attığı

birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın
liderliğini yaptığı Brexit Partisi yüzde 31,6 oy
aldı.
İTALYA: Yüzde 34,3'lük oy ile ülke
tarihinde ilk defa birinci parti çıkan aşırı sağcı

imzalarla ilgili yükümlülüklerini yerine
getirdiğini hatırlatan İsmail Demir
uluslararası faktörlerin söylemlerinin
Türkiye'nin atacağı adımları
etkilemeyeceğini vurguladı.

Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Değişim
sırası Avrupa'da" dedi.
FRANSA: Marine Le Pen'in aşırı sağcı

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında
önemli başarılara imza attı. Bu kapsamda

partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci

yürütülen projeler tüm hızıyla devam ediyor.

oldu.

Türkiye'yi uçuşa geçirecek bu projelerin

İSVEÇ: Göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç

başındaki isim Savunma Sanayii Başkanı

Demokratlar Partisi ise yüzde 15 oy alarak

İsmail Demir S-400'ler ve F-35'lerin teslimatı

oyunu en çok artıran parti oldu.

ve Türkiye'nin savunma sanayii gündemini 24
TV'ye değerlendirdi.
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S-400 ve F-35'lerin ABD ile gerginliğe sebep
olduğu için sıkça gündeme geldiğini belirten
İsmail Demir bunların yanı sıra birçok yerli ve
milli projenin hayata geçirilmekte olduğunu

STAR
Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan
terörist sayısını açıkladı

ifade etti.
"F-35 ANLAŞMAMIZIN
ARKASINDAYIZ"
Türkiye'nin attığı imzaların gereklerini yerine
getirdiğini söyleyen Demir, gündeme gelen
endişelerle ilgili teknik çalışmalar yapılarak
tedbir alınabileceğini belirtti. İsmail Demir,
Türkiye'nin ABD'ye sunduğu S-400'lerin
teslimatına ilişkin komisyon kurulması
teklifine sıcak bakıldığı ve görüşmelerin
devam ettiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '90 ile
2000'li yıllar arasında Türkiye'nin
dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist
vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim,
şu anda 600'den az kaldı terörist sayısı.'
dedi.

"TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLARI

Kadıköy'de bulunan bir otelde Trabzon

ETKİLEMEZ"

Karadenizliler Dernekleri Buluşmasına katılan
Soylu, İstanbul'un gücünün önemine vurgu

Teslimatlarla ilgili Türkiye'nin
yükümlülüklerinin gereğini yaptığının
hatırlatan Demir, "Uluslararası ve siyasi
alanda söylenenler bizim attığımız imzaların
gereğini yerine getirmemize engel değil" dedi.
S-400 ve F-35'lerin teslimatı ile ilgili doğal
takvimin sürdüğünü söyleyen Demir
uluslararası faktörlerin söylemlerinin
Türkiye'nin atacağı adımları etkilemeyceğinin
altını çizdi.

yaptı.
Soylu, "Biraz siyasetten anlıyorsam yüzde 100
İstanbul'un gücü Türkiye'nin istikrarını başka
bir tarafa evirmeye yönelik kullanılacaktır. İki,
iki daha dört. Ben arkadaki fotoğrafı
görüyorum. Siz de görüyorsunuz, ben de
görüyorum. İşin arkasında kimlerin olduğunu
çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan sadece
zaman kaybetmek ve Türkiye'nin istikrarına
yönelik önemli bir tehdit çıkar. Benim
gördüğüm bu." diye konuştu.
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Soylu, Türkiye'nin yıllarca terörle terbiye

Her ilde açılan üniversitelerin 15 yıl içerisinde

edilmeye çalışıldığını ancak doğru atılan

Türkiye'ye gelir kalemi olacağını anlatan

adımlarla artık bunun önüne geçildiğini

Soylu, "81 vilayette üniversiteler kurduk. Yine

söyledi. Soylu, "90 ile 2000'li yıllar arasında

memleketimizin çok bilmişleri var. 'Ya

Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin

Hakkari'de üniversite kurulur mu?'

terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim,

Elitist. Türkiye'de 5-10 tane üniversite

şu anda 600'den az kaldı terörist sayısı."

olsun. Buradan istediğimizi istediğimiz

ifadelerini kullandı.

şekilde yapalım düşüncesinde olan, verimliliği

Taşıma su ile terörün bitirilemeyeceğini
belirten Soylu, "Zeytindalı Harekatı'nın
bitmesiyle birlikte bizim mühendislerimiz
artık Amerikan Senatosu'na ihtiyaç
duymayacağımız akıllı mühimmatları ürettiler
ve bizim ordumuza verdiler. Bu bir tercih.
Türkiye eğer bu tercihi yapmamış olsaydı yine

ve kaliteyi orada yakalayabiliriz düşüncesi
içerisinde olan bir zihniyet, olabilir. Ama ben o
zihniyete katılıyor değilim. 15 yıl sonra
Türkiye eğitim yatırımı açısından, ilk
önce etrafımızdaki ülkelerin, daha sonra da
diğer ülkelerin öğrencileri arasında cazibe
merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.

terörle terbiye edilen ve bir fiske ile beraber

- SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

düşürülecek bir ülke konumuna gelirdi."

İlk kez böyle bir seçim gördüğünü ifade eden

değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, "Binali ağabeye yazılan 207 oy sıfır

- "TEHDİT EKONOMİNİ TESLİM ET
TEKLİFİDİR"
Türkiye'nin bir tehdit ile karşı karşıya
olduğunu belirten Soylu, "Tehdit ekonomini
teslim et teklifidir. Bu açık ve net. Türkiye
direnmektedir buna. Neden, eğer 1980
şartlarında olsaydı Türkiye direnemezdi.
Tekraren söylüyorum 28 Şubat şartlarının
içinde olsaydık Türkiye buna direnemezdi.
Birçok saldırıyla da karşı karşıya kaldık. Ama
Türkiye buna direniyor." dedi.
- "TÜRKİYE, DİĞER ÜLKELERİN
ÖĞRENCİLERİ ARASINDA CAZİBE
MERKEZİ HALİNE GELECEK"

yazılıyor, 140 sıfır yazılıyor, 100'e yakın
sandıkta. Bu bir tane değil, iki tane değil, üç
tane değil, dört, beş, altı tane değil. Biz ona
'Tamam, ne olacak diyelim o zaman'. Bunu
görüp de eğer buna müdahale etmezseniz
bununla ilgili hakkınızı savunmazsanız bu
millet de şunu der, 'Ey beceriksizler, siz kendi
hakkınızı savunamıyorsunuz, bu milletin
hakkını nasıl savunacaksınız?'" ifadelerini
kullandı.
Seçim değerlendirmesi yapan yorumcuların
konu hakkında uzman olmadıklarını kaydeden
Soylu, "Şimdi televizyonda çıkıyor ceza
hukukçusu adam, her konuda konuşan
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hukukçular var ya, profesör ya. Ömründe sen

yöneticileri, belirli bir takvimde İstanbul’daki

bu işi ne kadar bildin? Onlar bir tek şeyi

2 milyon 300 bin AK Parti üyesinin tamamıyla

bilirler, kusura bakmayın ben sert konuşurum,

görüşmeyi hedefliyor. Parti yetkilileri, üyelere,

paralı işleri bilirler. Seçim hukukunda paralı iş

öncelikle Cumhurbaşkanı’nın ve İstanbul

yoktur. Türkiye'de seçim hukukunu bilen 25-

adayı Binali Yıldırım’ın selamını iletip, ‘Hak

30 kişidir. 35-40 kişi değildir. O da

yerini bulsun diye 23 Haziran’da seçimi

genişleterek söylüyorum." değerlendirmesinde

kazanmak hedefine odaklandıklarını’

bulundu.

anlatıyorlar. AK Partili yöneticiler, üyelerden

HÜRRİYET

23 Haziran’da İstanbul’da olup olmadıklarına
dair bilgi isterken, aynı evdeki diğer
seçmenlerden şehir dışına çıkacak kimse olup

Telefonla aranacak

olmadığını soruyorlar ve İstanbul dışına
çıkacaklarsa bayram sonrasında 23 Haziran’a
kadar dönmelerini, dönüş konusunda ulaşım
sıkıntısı varsa yardımcı olabileceklerini dile
getiriyorlar.
‘YA GİTMEYİN YA DA DÖNÜN’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal
medyadan, “Bayram sebebiyle gideceklere, ya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
mahalle temsilcileriyle toplantısında
verdiği talimatların ardından AK Parti
İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran’a
kadar her üyeye telefonla birebir
ulaşmaya dönük kampanya başlattı.
Parti yöneticileri, İstanbul’daki 2
milyon 300 bin AK Parti üyesinin
tamamıyla görüşmeyi hedefliyor.

gitmeyin memlekete veya gidecekseniz de
İstanbul’a dönün. Dönün milli görevinizi
demokrasi görevinizi yerine getirin” paylaşımı
yapmıştı. Erdoğan, önceki gün İstanbul’da
mahalle temsilcileriyle toplantısında da,
“İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz.
İstanbul’da bu kadar üyeye sahipsek sadece
İstanbul’daki üyelerimizi çalıştıralım. Bir üye
yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti.
‘Üyeyim ama çalışmıyorum’ olmaz, üyeliğin
bir sorumluluğu var” demişti.

AK Parti’nin planlamasına göre milletvekilleri
ile il ve ilçe yöneticileri, İstanbul’daki AK Parti
üyelerine tek tek telefon açıyor. Parti
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YENİŞAFAK

birleştirmek suretiyle tamamen kendimize

Bakanı Akar: Para karşılığı hizmet
edenlerden müteşekkil bir ordu
istemiyoruz

Oluşturduğumuz sistemin temelinde ise içinde

özgü bir sistem oluşturmaya çalıştık.
bulunduğumuz bu hassas durumda TSK'nin
ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması var.
Bizim temel amacımız bu. Burada herhangi bir
aksaklığa eksikliğe meydan vermeden bu
ihtiyacın karşılanması. Ekonomik ve etkin bir
şekilde karşılanması. Bunun için çalışıyoruz.”
Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2
milyon 200 bin gencin olduğuna dikkati çeken

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni

Akar, her sene yaklaşık 700 bin gencin de

askerlik sistemi hakkında, 'Ülkemizin,

askerlik çağına geldiğini anlattı. Akar,

milletimizin güvenliğine, savunmasına

bunların uygun bir şekilde askerlik

hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir

hizmetlerini yapmalarına çalıştıklarını, yeni

sistem kurgulamaya çalıştık.' dedi.

askerlik sisteminde yükümlü kaynağının
"yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni

"yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini,

askerlik sistemine ilişkin, "Ülkemizin,

bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik

milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir

uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

şekilde halel getirmeyecek bir sistem

"Devam ettireceğiz"

kurgulamaya çalıştık." dedi.

Bakan Akar, yeni sistemin profesyonel orduya

Yeni sisteme yönelik alınan bir örneğin olup

geçişin hazırlığı olup olmadığının sorulması

olmadığı sorulan Akar, şunları söyledi:

üzerine, profesyonellik kavramının iyi
anlaşılmasının önemine değindi.

"Biz bütün modelleri gözden geçirdik. Asıl esas
olan bizim milli ve tarihi değerlerimiz

TSK'nin erbaş ve erbaş ihtiyacının tamamının

üzerinden de hareket ettik. Ortaya

profesyonel, paralı olmasını arzu

koyduğumuz, kurguladığımız bu sistem

etmediklerini vurgulayan Akar, Türk

olabildiğince yeni bir sistem. Reform, büyük

ordusunun "Peygamber ocağı" olarak

bir yenilik denilebilir. Aslında bunun temelleri

anıldığını, ordu-millet geleneği bulunduğunu

hem bizim tarihimizde var hem de modern

anımsattı.

ordularda bunlar kullanılmakta. Biz bunları
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

8

HABERLER 28/05/2019
"Bu bağlamda adı ne olursa olsun tamamen

Sistemin kendi kendine yeteceğini ifade eden

para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil

Akar, "Bedelli olarak ödenecek paralar başka

bir ordu istemiyoruz." diyen Akar, şöyle

yere gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık,

devam etti:

ikinci altı ay 2 bin lira civarında maaş

"Mutlaka bizim erlerimiz, Mehmetçik'imiz

alacaklar. Gerçekten seçenekleri geniş. Esasta

olacak. Bu anlayışı yaşatacağız. Profesyonellik

herhangi bir şekilde değişiklik yapılmayacak.

dediğimiz uzman erbaş/erlerle yaptığımız

Esasa herhangi bir zarar vermeyecek,

çalışmaların bir orantısı olacak. O orantı belli

ülkemizin, milletimizin güvenliğine,

bir oranda takip edilecek, onu bozmayacağız.

savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek

Bizim daima bir tarafta bedelli, bir tarafta

bir sistem kurgulamaya çalıştık." diye konuştu.

yükümlü olarak Mehmetçik'i biz Silahlı

S-400 tedariki

Kuvvetlerde daima görmek istiyoruz. İnşallah

ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını

bunu devam ettireceğiz.

istemediği ve bu konuda süre verdiğine

Bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik

yönelik iddialar aktarılan Bakan Akar, böyle

söylemlere ilişkin Akar, şu açıklamalarda

bir sürenin söz konusu olmadığını belirtti.

bulundu:

S-400'lerin ne zaman geleceğine yönelik

"Üniversitelerden destek alarak yaptığımız

soruya da Akar, "S-400’ün tedariki ile ilgili

projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20,

yaptığımız anlaşmalar, sözleşmeler

30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye birtakım

çerçevesinde bazı ayrıntılar var. İlgili kurum,

örneklemeler yapıldı. Hem bizim

kuruluşlarımız bunlarla ilgili görüşmeleri

ihtiyaçlarımızın karşılanması hem

sürdürüyorlar." dedi.

gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi

ABD'nin, S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'ye

hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve

yönelik yaptırım uygulaması durumunda

güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl

alınacak tedbirlerin sorulması üzerine Akar,

yapılabilir denildiğinde, en optimal rakam

şunları kaydetti:

olarak 30 bin lira bulundu. Bu da devamlı

"Varsayımlarla ilgili konuşmayalım. Biz şu

tartışma konusu olmasın diye yapılan

anda bu faaliyetlerimizi bize verilen

çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade

sorumlulukları tam olarak yerine getirecek

olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin

şekilde sürdürüyoruz. Nedir bu? Bizim F-

aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu

35'lerle ilgili ödememiz gereken para vardı. Bu

artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı

parayı eksiksiz ödedik. Bizim bununla alakalı

artıkça bu da artacak."

parça üretimine yönelik talepler vardı. Bunları
yerine getirdik. Biz uluslararası hukuk hem
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ikili ilişkiler bakımından bunları

anlatılıyor. Hem tarihi hem de stratejik

gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Türkiye

konumu nedeniyle dünyanın mega

Cumhuriyeti'ne teslim edilmiş 4 adet F-35 var.

kentlerinden biri olan İstanbul’un en büyük

Bunlar şu anda ABD'deki üste faaliyetlerini

yatırımlara, AK Parti döneminde kavuştuğu,

sürdürüyor. 4 pilotumuzun eğitimi devam

eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye

ediyor, şu ana kadar yüzlerce astsubayımız

kadar pek çok yatırımın bu dönemde hayata

bakım kursu aldı ve döndü. Şu anda 37

geçirildiği vurgulanıyor.

personelimizin eğitimi devam ediyor. Diğer
taraftan da F-35'leri konuşlandıracağımız

Yatırımlar hatırlatılacak

Malatya'da da bize düşen görevleri eksiksiz

Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası süresince

yapıyoruz. İnşaatlar sürüyor, hangarlar

kullanılacak afişlerde Yavuz Sultan

hazırlanıyor. Dolayısıyla normal bir düzen

Selim Köprükü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca

devam ediyor. Bu düzeni takip ediyoruz."

Camisi, iki kıtayı denizin altından birbirine

YENİAKİT
AK Parti'nin seçim sloganı belli
oldu

bağlayan Marmaray ve tüp geçit, yeni metro ve
raylı sistemler, otoyollar gibi dev projeler yer
alıyor. Afişlerde ayrıca, AK Parti döneminde
İstanbul’a toplamda 303 Milyar TL yatırım
yapıldığı da tekrar hatırlatılıyor.

TAKVİM
Ekrem
İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye
skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi
beraber yönetelim!
Cumhur İttifakının İstanbul adayı
Binali Yıldırım’ın seçim sloganı“Ne
dediysek yaptık, yine biz yaparız” oldu.
Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim
kampanyasının ana sloganı “Ne dediysek
yaptık, yine biz yaparız” oldu. Kampanya
kapsamında, Yıldırım’ın İstanbul’a yapılan
hizmetlerde önemli katkıları olduğu seçmene

CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında
soruları cevaplarken skandal
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ifadelerde bulundu."PKK'ya, FETÖ'ye,
yabancı basının seçimlerle ilgili bir

DEMİRTAŞ'A YİNE ÖVGÜLER
YAĞDIRDI!

mesajınız var mı?" sorusuna şoke eden

Daha önce de Selahattin Demirtaş'a övgü

bir cevap verdi. İmamoğlu,

yağdıran Ekrem İmamoğlu, bir kez daha

"Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim"

Demirtaş adına methiyeler düzmekten geri

diyerek adeta açık çağrıda bulundu.

durmadı. İmamoğlu "Ben sayın Demirtaş'ı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında

Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş

soruları cevaplarken skandal ifadelerde

birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke

bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye

tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille

Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon

süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını

kanalında soruları cevapladı.

beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini,

İmamoğlu canlı yayında kendine yöneltilen

anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil

"PKK'ya, FETÖ'ye, yabancı basının seçimlerle

herkesin gündeminde olsa." dedi.

ilgili bir mesajınız var mı?" sorusuna şoke
eden bir cevap verdi.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIK ÇAĞRI
İmamoğlu PKK ve FETÖ'ye açık çağrıda
bulunarak, "Gelin Türkiye'yi beraber
yönetelim" cevabını verdi.
PKK tarafından yapılan destek açıklamalarıyla
her defasında CHP-HDP ittifakı kanıtlanırken
İmamoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin
beka sorunu olmadığını da iddia etti.
SKANDAL BEKA AÇIKLAMASI
FETÖ ve PKK aleyhinde tek bir cümle dahi
sarfetmekten kaçınmakla yetinmeyip, açık açık
iş birliği yaparak, ülkenin beka sorununda ana
maddelerden biri olan İmamoğlu, "Bu ülkenin
bekasını bana göre benden çok düşünen
olmaz." şeklinde pişkin bir açıklamada
bulundu.
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