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SABAH
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik
ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan
memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75
milyar dolarlık ikili ticaret hedefine
ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi
marjında görüşme konusunda mutabık
kalmışlardır."
BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile ABD Başkanı Donald
Trump telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump
telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter
hesabından paylaştı.
Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi
gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar

TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
ABD Başkanı Donald Trump arasındaki
telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması,
çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı
bildirildi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere,
Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir
açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

kaydedildi:
"İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke
"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele
alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal
güvenliğimizin gereği olarak Rusya
Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan
S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir
çalışma grubu kurulması teklifini

arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın
Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük
vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme
kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze
savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek
ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20

yinelemişlerdir.
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Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı
da dahil ikili ilişkileri ele aldı."

YENİ MODEL: Yeni hukuk eğitimi
modeli oluşturulacak. Hukuk mesleğine
girişte yeni model belirlenecek.

SABAH
İşte yargı reform paketi

İHTİSAS MAHKEMELERİ: İhtisas
mahkemelerinde uzlaşmaya dayalı
uygulamalar arttırılacak. İstinaf
mahkemeleri güçlendirilecek.
TEKNOLOJİ
KULLANILACAK: Hükümlü ve
tutukluların; yakınları ile görüntülü
görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi
yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Denetimli serbestlik hizmetlerindeki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı
Reformu Strateji Belgesi'ni bugün
açıklayacak. Belge, hakim ve savcıların
seçiminden, CMK ve CİK'te yapılacak
değişikliklere kadar bir çok konuyu
kapsıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin
demokratikleşme sürecinde önemli bir adım
olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni
bugün açıklayacak.
Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden
belgede hakim ve savcılarından seçimine,
CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere
kadar bir çok konuyu kapsıyor. Bugün
açıklanacak belgede öne çıkanlar şöyle:
SAVCI VE HAKİM
ATAMALARI: Hakim ve savcıların terfi ve
nakil işlemleri liyakata dayalı olacak.
Coğrafi teminat verilecek.

elektronik izleme kapasitesi arttırılıp
biometrik imza gibi yöntemler
oluşturulacak.
SAVUNMANIN GÜCÜ
ARTTIRILACAK: CMK'da bazı
değişiklikler yapılıp savcı ve avukatlara
ilişkin önemli demokratik adımlar atılacak.
ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön
ödeme ve kamu davasının açılmasının
ertelenmesi gibi dava öncesi
müesseselerinin uygulanma alanı
genişletilecek.
SULH YOLU ARANACAK: İdarenin
vatandaşla yıllar süren uyuşmazlıklarını
çözecek adımlar atılacak.
ÇOCUKLARA
ÖZEL UYGULAMA: Cinayet dışında ilk
kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası
yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.
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SABAH

İstanbul'da toplu taşımacılığın denize

İşte İstanbul’a attığı imzalar

gerçekleştirdi. İstanbul'dan Yalova ve

kaydırılması yönünde önemli projeler
Bandırma'ya yeni hatlar açtı. Adnan
Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarını
sefere koydu. 29 iskele/terminali hizmete
açtı. 22 deniz otobüsü ve 4 feribotu İDO
filosuna kazandırdı.
YOLLARIN KRALI
AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
İDO Genel Müdürlüğü, Ulaştırma
Bakanı, Başbakan ve TBMM Başkanı
olarak İstanbul ve yurt genelinde birçok
önemli projeye imza attı. Boğaz'ın
altından iki kıtayı birleştiren Marmaray
ve Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve Osmangazi
Köprüsü'nü açtı. Bölünmüş yollarla
"Yolların mimarı, yolların kralı" olarak
anıldı

2002'de İstanbul, 2007'de Erzincan, 2011 ve
2015'te İzmir Milletvekili seçildi. 11 yıl
kesintisiz görev yapan tek Ulaştırma Bakanı
olarak Türk siyaset tarihine adını yazdırdı.
Bakanlığı döneminde 17 bin 500 km
bölünmüş yol yapıldı "Yolların mimarı,
yolların kralı" ünvanını aldı. 2002'de 26
olan havalimanı sayısı onun döneminde 55'e
çıkarıldı. Türk havacılık sektörü dünya
genelinde yüzde 5, Türkiye genelinde yüzde
15'lik büyüme gösterdi. Bin 213 km Yüksek
Hızlı Tren demiryolu hattı inşa edildi,
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya Yüksek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye

Hızlı Treni sefere başladı. 9 bin 350 km

Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, başta

demiryolu hattı yenilendi. 2002'de 23

İstanbul olmak üzere ülkemizde birçok

milyon olan mobil telefon abone sayısı 72

projede imzası bulunuyor. 1967'de

milyona çıktı. 2003'te 900 milyon TL olan

İstanbul'a gelen Erzincanlı Binali Yıldırım,

e-ticaret hacmi 21 kat büyüdü. PTT Bank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

kuruldu. Bolu Dağı tüneli hizmete açıldı.

1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye

Karadeniz Sahil Yolu tamamlandı.

Başkanı olduğu dönemde, İstanbul Deniz

Marmaray'ı hizmete açtı. Dünyanın en

Otobüsleri İşletmeleri'nde (İDO) Genel

büyük havalimanı olan İstanbul'daki üçüncü

Müdürlük görevi yaptı. 1994-1999 arasında

havalimanının temeli atıldı.
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İKİ YAKA KÖPRÜ VE TÜNELLE

Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı programda

BAĞLANDI

konuşan Yıldırım, Fatih'in torunları olarak

İstanbul-İzmir Otoyolu ve dünyanın en

dünya şehri İstanbul'u daha ileriye

uzun asma köprülerinden Osmangazi

taşıyacaklarını belirterek "İnşallah,

Köprüsü hizmete girdi. İzmit Körfezi geçiş

Ramazan Bayramı'ndan sonra 23

süresi 6 dakikaya düştü.

Haziran'da bir demokrasi bayramını

15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya
kalan Binali Yıldırım, demokrasi ve millet
iradesinin hakim kılınması için mücadele
etti, Erdoğan ile darbenin bastırılmasında
büyük rol oynadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekâtları yapıldı.

İstanbul'da birlikte kutlayacağız" dedi.

STAR
Başkan Erdoğan: İstanbul'u
kaybetmenin acısını 566 senedir
içlerinden atamayanlar var

İstanbul Boğazı'nda dünyanın en geniş
köprüsü olma özelliğine sahip Yavuz Sultan
Selim Köprüsü açıldı. İstanbul'un iki
yakasını karayolu ile denizin altından
birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli ve
Ilgaz Tüneli hizmete açıldı.
2002'de 37 olan tersane sayısı 2016'da
79'a yükseldi, denizcilik sektörü büyük bir
ivme yakaladı. Keçiören Metrosu, Zigana
Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Ovit Dağı
Tüneli ile Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri
ve Adana şehir hastaneleri hizmet vermeye
başladı. Ankara'da Sincan-Kayaş arasında
BaşkentRay hizmete sunuldu.
23 HAZİRAN'DA
DEMOKRASİ BAYRAMINI
KUTLAYACAĞIZ
Binali Yıldırım, dün akşam Yenikapı Gösteri
ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen
İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları
ve İftar Programı'na katıldı. Başkan Recep

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566.
Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na
katılarak konuşma yaptı. Erdoğan,
"İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır
hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin
acısını 566 senedir içlerinden
atamayanlar var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç
bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u
kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden
atamayanlar var. İstanbul'un semalarında
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ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla

Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi

bitmeyecektir." dedi.

olduğunu belirterek, bu şehre hizmetin sadece
Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmek

Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat

olduğunu vurguladı.

Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin
566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'ndaki

Kente hizmet etme şerefine nail olduğunu dile

konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik

getiren Erdoğan, temiz içme suyunun dahi

etti.

bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can
aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in

Ramazanın İstanbullularla beraber millet ve

yanından geçmenin bile mümkün olmadığı

tüm insanlık için hayırlara vesile olması,

şehri kısa sürede ülkenin iftihar tablosu haline

tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin kabul

getirdiklerini anlattı.

edilmesi temennisinde bulunan Erdoğan,
cuma gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de

- "KENTİ EN KALİTELİ

kutladı.

BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE
TANIŞTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti olarak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür, sanat,

tarihin en önemli dönem noktalarından biri

ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda

olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün

İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik

idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını

hizmetleriyle tanıştırdıklarını anlatarak,

İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı

"İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar

selamladığını söyledi.

gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının

Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını

önüne geçtik." dedi.

yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek

Erdoğan, üç katlı İstanbul Tüneli'ni, gelecek

övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini

dönem ihalesini yaparak hayata

selamladığını dile getiren Erdoğan, 566

geçireceklerini belirterek, "Bugüne kadar

yıldır İstanbul'un semalarından ezanları

İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre

eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri,

raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz

rahmetle ve minnetle yad etti.

şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100

- "İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ"

kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla
dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine
kavuşturmaktır." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Gösteri ve

dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine

Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un

kavuşturmaktır."

Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar
Programı'nda yaptığı konuşmada, hayata

- "İKİ DEV ŞEHİR HASTANESİ

geçirdikleri hizmetlerle yatırımlarla

YAPTIK"

İstanbul'un çehresini değiştirdiklerini ifade

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki

etti.

yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki
dev şehir hastanesi yaptıklarını hatırlatarak,

Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan, Peygamber

"Başakşehir Şehir Hastanesinin yapımı süratle

Efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine

devam ediyor ve önümüzdeki yıl hizmete

yeniden kavuşturduk." diyerek, önce

sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane,

Marmaray, sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı

Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet

birbiriyle denizin altından iki kez

Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza

buluşturduklarını kaydetti.

kazandırdık. İnşallah yeni dönemde
İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, tüm

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü

dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya

İstanbulluların hizmetine sunduklarını dile

devam edeceğiz." diye konuştu.

getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü
"İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya,

millet bahçesi haline getireceklerini belirten

Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan

Erdoğan, şunları kaydetti:

bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren ile sağladık.
Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul

"Bunun yanında şu anda otelin ve bunun

Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık.

yanında yine terminal binalarının olduğu

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate

kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi

düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz,

haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de

bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir

sadece iş adamlarıyla yine uluslararası

otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul

liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı

Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah

olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için

ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne

hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul

kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233

dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi.

kilometre raylı sistemi biz inşa ettik.

İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir

Hedefimiz, şehrimizi 190 kilometrelik tünel,

vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir

bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla
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çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle
ulaşamayacağımız hedef yoktur.
Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde

STAR
Yeni nafaka sisteminde taban süre
2 yıl olacak

başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık,
Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinin
birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır
ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır.
Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım
kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin
Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu
çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden
Binali Yıldırım kardeşimin etrafında
kenetlenmenizi ve İstanbul'un geleceğini hep
birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı

Yeni nafaka sisteminde sona gelindi.
Nafaka süresi “5 yıl ve daha uzun
evlilikler” kriterlerine göre
belirlenecek. Taban süre 2 yıl olacak.

ortaya koymanızı istiyorum."
Boşanma davalarında, ödemekle yükümlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve
İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce
taşıyacaklarını dile getirerek, "2023,
Türkiye'nin inşallah 100. yıl dönümü olacak.
100. yıl dönümünde de 1919 Samsun'a çıkışı
nasıl kutladıysak, inşallah 2023'ü de öyle
kutlayacağız. Bir kez daha İstanbul'un fethinin
566. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih
Sultan Mehmet Han'ın şahsında tüm İstanbul
fethinin şehitlerine, gazilerine şahsım,
milletim, ümmet adına rahmet diliyorum.
Ecdadın her bir kahramanını tazimle,
rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Şimdiden
Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." şeklinde
konuştu.

olan kişinin mağduriyetine neden olan
“süresiz nafaka” uygulamasını sonlandıracak
çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yeni
nafaka sistemine ilişkin çalışmanın genel
esasları şekillendi.
Taslakta, taban süre 2 yıldan az olmamak
üzere nafakaya süre sınırlaması öngörüyor.
Yeni sistemde nafakanın üst süre sınırı ise
evlilik süresini geçemeyecek. Ödemekle
yükümlü olacak kişinin, taban ve tavan sınırlar
içinde kaç yıl nafaka vereceğini ise hâkim
belirleyecek.
ÇOCUK SAYISI BELİRLEYİCİ
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Hâkimin kararında evlilik süresi, tarafların

Yeni sistemle tarafların hayatlarına, eski

kusurluluk oranı, maddi durumu, gelir düzeyi,

evliliklerinin yüklerini taşımadan devam

mesleği, çocuk sayısı, velayet hakkı ve yaşları

etmelerini zemini de sağlanacak. Yürürlükte

gibi unsurlar dikkate alınacak. Yasada

olan ancak uygulanmayan nafakanın toptan

belirtilecek çok özel istisnai durumlarda

tanzimi de bu kapsamda söz konusu

süresiz nafakaya imkân tanıyacak bir

olabilecek. Yani nafaka yükümlüsü eş,

düzenlemenin, yeni sistemde yer alıp

hakimin belirleyeceği nafaka süresinin toplu

almaması konusu da iki bakanlık tarafından

parasını karşı tarafa tek seferde ödeyerek tüm

değerlendiriliyor.

evlilikle ilişkisini kesebilecek.

ÜST SINIR KRİTERİ GELİYOR

NAFAKA TAKiP MERKEZi

Yeni sistemde nafaka süresi, iki temel kritere

KURULUYOR

göre belirlenecek. Bu kriterlerden ilki 5 yıla

Nafakanın tayininde, azaltılma, artırılma ve

kadar süren evliliklerde uygulanacak. Evlilik

kesilmesinde karar verecek bakanlıklar

bir kaç ay içinde sonuçlanmış olsa dahi,

kontrolünde bir daire başkanlığının kurulması

nafaka için taban süre 2 yıl olacak.

da gündeme gelebilir.

Mahkemeler
2 yıldan daha az süreli nafaka kararı
veremeyecek. Böylece evliliğin bitmesiyle
maddi ve manevi mağduriyet yaşayan taraf, 2

HÜRRİYET
Yeni askerlik bayram sonrası

yıl boyunca nafaka alacak. 5 yıla ve daha az
evliliklerde nafakaya ilişkin tavan süre, evlilik
süresiyle sınırlı olacak.
YETKİ HÂKİMDE OLACAK
Bu konudaki yetki taban ve tavan sınırların
aşılmaması koşuluyla hâkimde olacak.
Hâkimin kararında evlilik süresi, tarafların
kusurluluk oranı, maddi durumu, gelir düzeyi,
mesleği, çocuk sayısı, velayet hakkı ve yaşları
gibi unsurlar dikkate alınacak. Çok özel
istisnai durumlarda süresiz nafaka uygulaması
konusu da iki bakanlık tarafından
görüşülüyor.

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen
ve zorunlu askerliği 6 aya indiren Asker
Alma Yasa Teklifi’nin Meclis Genel
Kurulu’ndaki görüşmeleri Ramazan
Bayramı’ndan sonraya kaldı.

TOPLU ÖDEME UYGULANACAK
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin sınırlı itirazı

mı yaratmaz mı, bunlara bakılması gerekiyor”

bulunan 65 maddelik teklif üzerinde önceki

dediler. Bunun üzerine AK Parti Grup

gece partilerin grup başkanvekilleri bir araya

Başkanı Naci Bostancı, “Bu konuda bazı

geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti

partilerimizin ve milletvekillerinin

grup başkanvekilleri, teklifin “Özel

endişelerinin olduğu görülüyor. Bu işi

durumlarda muafiyet ve erteleme” başlıklı

bayramdan sonraya bırakıp gerekli

45’inci maddesine ilişkin eleştirilerini ifade

çalışmayı yapalım, siz de çalışın, biz de

ettiler. Barışta Cumhurbaşkanı’na “gerekli

grubumuzda değerlendirelim, gerekli

görülen sahalarda özel gönüllüler”

raporları alalım. ” dedi.

görevlendirme ve bunları askerlikten muaf

11 HAZİRAN’DA GÖRÜŞÜLECEK

tutma yetkisi verilmesine itiraz eden iki parti,
bu düzenlemenin daha ayrıntılı tartışılmasını
istedi.
GELECEĞİ DÜŞÜNELİM

Kışlada 6 ayını tamamlayan 130 bine yakın er
ve erbaşın heyecanla bekledikleri erken terhis
de bayram sonrasına kaldı. Bayramdan sonra
Meclis’in ilk çalışma günü olan 11 Haziran'da

AK Parti yetkilileri ise bu yetkinin 1980’lerden

teklifin görüşüleceğini söyleyen Bostancı,

beri olduğunu ve kullanıldığını belirttiler.

“erken terhis” kaygıları konusunda ise TSK’nın

Muhalefet, geçmişte bu yetkinin Genelkurmay

gerekli planlamayı yaptığını belirtti. CHP Grup

Başkanı’nın önerisi üzerine Bakanlar

Başkanvekili Özgür Özel, "Askerliğin

Kurulu’nca kullanıldığını vurgulayarak, “Şimdi

kısalmasına karşı olmadığımızı açıkça ifade

zaten o anlamda hükümet yok, Genelkurmay

etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkanı’nın öneri süreci de ortadan kaldırılıp
yetki doğrudan Cumhurbaşkanı’na veriliyor.
Bunun yeniden gözden geçirilip netleştirilmesi
gerekiyor” görüşünü dile getirdi. MHP’li
yöneticiler de “Geleceği de düşünmek lazım,

MİLLİYET
Torba teklifin 1. bölümündeki 11
madde kabul edildi

bu yetkiyi bundan sonra gelecek
cumhurbaşkanları da kullanacak” görüşünü
ifade etti.
Erken terhisler konusunda ise İYİ Parti ve
MHP’den, “Terhislerle bazı birliklerde
mevcudun yüzde 20’lere kadar düşeceği
yönünde bilgiler geliyor, bu bir zaafiyet yaratır

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı

ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin

Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de

Kurulunun kararı alındıktan sonra genel

Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk
11 maddesi kabul edildi.

müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel
müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek

AK Parti milletvekilerinin imzasını taşıyan

Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin

teklifin kabul edilen maddelerine göre, Kültür

kurullarınca ret kararı verilmesi halinde,

ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,

genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin

yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar

cezası verebilecek.

vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir
Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için

uyarınca yapılacak vergi kesintilerini

çeşitli disiplin cezalarının uygulanması

kapsamayacak.

gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en
ağırı verilecek.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata
Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi

Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası

kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve

verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin

sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri,

durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca

meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim

kurum içinde müdür ve yönetici kadrolarına

enstitüsünden oluşacak.

atanamayacak.

TRT çalışanlarına yönelik disiplin

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde

cezaları

görevleri başında kalmalarında sakınca
görülen personel hakkında görevden

TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı

uzaklaştırmaya, genel müdür ile kurum

sözleşmeli personele uygulanacak disiplin

müfettişleri yetkili olacak.

cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar
ve disiplin işlemlerinin uygulanma esasları da
belirleniyor.

Maden Kanunu'nda değişiklik
MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki

Buna göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek

ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve

Disiplin Kurulu oluşturulacak.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden
fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları

Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar

disiplin amirleri tarafından, kademe

düzenleyebilecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki

için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan

maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren

karşılanabilecek.

rödovansçılara, linyit ve taşkömürü çıkaran
özel yer altı maden işletmeleri ile kamu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 11.

kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11 Eylül

maddesinin kabul edilmesinin ardından,

2014'ten önce sözleşmeye bağlanarak

birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere

işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde

kapattı.

çalışan rödovansçılara, mevzuat değişikliği
nedeniyle oluşan maliyet artışlarının
karşılanmasına ilişkin destek verilecek.
Destek tutarları belirlenirken, kömür
fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

YENİŞAFAK
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul
üzerinden yeni bir gri iklim açmaya
çalışıyorlar

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
KHK'lerde değişiklik yapan kanunla devlet
hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler,
2018 yılı devlet hakkı hesaplamalarında
uygulanmayacak.
28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA
tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv
raporları olan madenler için bu maddenin
yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel
Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya
buluculuk hakkı verilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve
güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı
ve etkin sağlanması, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da
düzenleme yapılıyor. Emniyet Genel
Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin
tüm ihtiyaçları, daha hızlı ve etkin tedariki

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul gücü
üzerinden 23 Haziran sonrası birileri
Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol, yeni
bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna
müsaade etmemek lazım." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti ve
MHP İlçe Teşkilatları koordinasyonunda
Başakşehir'deki Millet Kıraathanesi'nde
düzenlenen sahur programına katıldı. STK
temsilcileri ile kanaat önderlerinin yer aldığı
programda konuşan Soylu, ramazan ayının bu
millet ve coğrafya için ayrı bir önem ihtiva
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ettiğini ve manevi olarak Türk milletinin

yol, yeni bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna

paylaşma ve bir arada yaşama kültürünü

müsaade etmemek lazım. Yine İstanbul'u bir

benimsemiş bir millet olduğunu söyledi.

siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye
çalışıyorlar. İstanbul'u bir ideolojik kavganın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:
"Tam 1,5 aydır yapmadıkları tezvirat ve

merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan
ülkemize ciddi bir set çekmeye çalışıyorlar."
"Yüzde 52 oy olağanüstü bir şey"

dedikodu kalmadı. Güya ben İçişleri
Bakanıyım, İstanbul'a 100 bin polis

Bakan Soylu, seçimlere giderken millete iki

getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek

teklifte bulunduklarını hatırlatarak, "31 Mart'a

Seçim Kurulu Başkanı diyor ki '31 Mart'ta kim

giderken iki şey söyledik. Dedik ki 'biz Cumhur

oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da

İttifakıyız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız,

oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu

önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora

her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı

sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin

sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürüne

vermeyin' dedik. 'Bu bir beka meselesidir

diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta

'dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile

kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş.

geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu

'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı'

gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Bize

diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor."

itimat edin' dedik. Bu millet 2002'de iktidara
gelen bu siyasi parti ve son iki seçimde büyük

"İstanbul üzerinden Türkiye'nin
istikrarına yeni bir yol açmaya
çalışıyor"
İstanbul'un dünyanın en güzel ve güçlü
şehirlerin önünde geldiğini ve son dönemde
birilerince İstanbul'da güvensizlik iklimi
yaratılmaya çalışıldığını savunan Bakan Soylu,
şunları kaydetti:

mücadele ortaya koyduğumuz Cumhur
İttifakı'na yaklaşık yüzde 52 oy verdi. 17 yıldır
iktidarda olan bir partinin ve MHP ile kurulan
ittifakın yüzde 52 oy alması olağanüstü bir
şeydir. Ve bu millet bize şunu söyledi; 'Sizi
destekliyoruz dünyaya karşı uyguladığınız
politikalarınızı, Türkiye'nin dik duruşunu
beğeniyoruz' dedi. Milletimiz ayrıca eksiklik
aksaklık olan yerlerin de mesajını verdi. Onları

"Benim endişem ve korkum şudur. Açıkça

da düzeltin dedi. Milletimiz bize büyük bir

söyleyeyim; İstanbul güç veren güçlü bir

destek verdi" şeklinde konuştu.

şehirdir. İstanbul gücü üzerinden 23 Haziran
sonrası birileri Türkiye'nin istikrarına yeni bir

"Ayarı kaçtı"
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan

koyarsınız. Büyük bir tezgaha atıyorlar

Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu,

Türkiye'yi. Bunu çok net bir biçimde

"Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor.

görüyorum. Onun için bu hem güvenliğimiz

Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret

hem de geleceğimiz açısından bizim için

ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor

önemlidir." şeklinde konuştu.

musunuz? Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a
kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle
karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene
çatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye
giderken sorsaydın, 'nereye gidiyorsun?' diye.
İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin,
televizyonlarda ve her yerde Selahattin

"23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın

Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin,

izniyle"

onun politikalarını beğendiğini ortaya
koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve

İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu
İstanbul'da ne geziyor?" dediğini
kaydeden Soylu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Allah'tan büyük şehir belediye başkanı değil.
Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a
kadar buradayım Allah'ın izniyle.. Büyük bir
güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir
gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin
karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama
öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi
işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla
sahibiz. 'Bana diyor ki içişleri bakanı bir

net. Hangi politikasını merak ediyorsun,
beğeniyorsun? Bunu ben akıl tutulması olarak
görüyorum. O kadar insanın ölümüne kim
sebep oldu? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği
politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları
dağlara çıkardığı politikasını mı
beğeniyorsun? 2-3 tane oy için böyle bir
anlayışı hepimizin reddetmesi lazım.

YENİŞAFAK
Bahçeli
çağırdı

50

başkanı

Ankara’ya

doktora görünsün.' İkimiz beraber gidelim
doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz.
Allah kimseyi böyle kendini bilmez bir hale
nasip etmesin. Benim bildiklerimi siz bilseniz
inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın
İstanbul'u teslim almalarını engellemek için
demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için

Semih Yalçın’ın koordinesinde hemşehri

İstanbul’da en fazla hemşehrisi bulunan 31 il

derneklerine gidecek ve ev ziyaretleri yapacak.

başkanını sahaya süren MHP lideri Devlet
Bahçeli, bugün de kalan 50 il başkanını
MHP Genel Merkezi’nde topluyor.
HP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da önce 250 binden fazla hemşehrisi

YENİAKİT
Ünlü anketçiden dikkat çeken 23
Haziran yorumu: Saadet Partisi
tabanı...

olan 15 il başkanını daha sonra 130 binden
fazla hemşehrisi bulunan 16 il başkanını
topladı. Bahçeli’nin talimatı üzerine söz
konusu il başkanları İstanbul’a giderek seçim
çalışmalarına katıldı. Bahçeli, bugün de kalan
50 ilin başkanını topluyor.
SORU İŞARETLERİNİ GİDERİN

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan
Aktaş, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan

Bahçeli, il başkanlarına hemşehri stratejisini

Aktaş, 23 Haziran'da gerçekleşecek olan

anlatacak. Özellikle il başkanlarının

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı

hemşehrilerinin adreslerinin tek tek tespit

seçimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

edilerek, ev ziyaretlerinin yapılmasını
isteyecek olan Bahçeli, seçmenle birebir
iletişim kurulması talimatı verecek.

Haber7'nin haberine göre, işte İhsan Aktaş'ın
konuşmasından satırbaşları:
İstanbul için tartışılan konu şu, AK Parti

Bahçeli, “Vatandaşların seçimle ilgili

sandığına sahip çıkamadı. Seçim

akıllarındaki soru işaretlerini giderin”

kampanyasını iyi yöneten, seçmenini iyi

diyecek. Bahçeli’den yürütülecek çalışmalar

yöneten parti seçim gecesi yüzde 1'e yakın bir

hakkında talimatları almalarının ardından il

artı kazanır. Burada kampanyayı iyi yöneten

başkanları, bu hafta içerisinde İstanbul’a

CHP oldu. Kampanyayı iyi yönetmek kendi

gidecek. Cumhur İttifakı’nın ruhuna bağlı

oyunuza sahip çıkmaktan başkasının zaafını

olarak seçmenle diyalog kuracak olan il

kullanmaya kadar genişletilebilir.

başkanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı
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Binali Yıldırım da Ekrem İmamoğlu da karşı

dilden ikna oluyor. CHP daha çok bağırdı.

taraftan oy aldılar. Muhalefetin Recep Tayyip

Suçlu bağırır, suçsuzun ödünü patlatır diye bir

Erdoğan'ı yemek gibi bir motivasyonu var,

söz var ya, tam anlamıyla budur.

HDP'nin motivasyonu farklı, İyi Parti'nin
farklı... Hükümet tarafı; ekonomik durgunluk,
EYT, marketteki poşete varana kadar ne kadar
problem varsa onların da üstesinden gelerek
insanları sandığa götürecektir. Baktığında
Cumhur İttifakı sandığa götürdüğü seçmen ve
oy oranı açısından başarılıdır.

Seçim döneminde kampanyayı iyi yürüten
CHP, YSK kararı sonrasında da mağduriyet
algısını iyi yerleştirdi. AK Parti'nin CHP kadar
sesi gür çıkmadı, genelde mantıki ve hukuki
çerçeveden çıkmadılar. Ama toplum, hukuki
metinlerden değil sizin kullandığınız siyasi
dilden ikna oluyor. CHP daha çok bağırdı.

"Emin değilim ama duyurayım mı

Suçlu bağırır, suçsuzun ödünü patlatır diye bir

diyecek?"

söz var ya, tam anlamıyla budur.

Meral Akşener'in bir videosu yayınlandı. "S-

"Canan Kaftancıoğlu daha rasyonel bir

400 füzeleri külliyeyi korumak için alınmıştır

kimliktir"

böyle bir duyumum var" diyor. Bu nasıl bir

Bir Canan Kaftancıoğlu, bir de Ekrem

izandır? Yarın varsayalım ki Başbakan oldu,

İmamoğlu kimliği var. Söylemi ne kadar kaba,

şöyle bir duyum gelecek, ABD Türkiye'ye savaş

yıpratıcı ve halktan uzak olursa olsun Canan

açtı. Emin değilim ama duyurayım mı

Kaftancıoğlu daha rasyonel bir kimliktir.

diyecek? Bu gerçekten izanları aşan bir

Ortaya çıkan bu yeni başkan adayı figüründe

şey. Ekrem İmamoğlu da diyor ki; "Benim

bir kimlik, siyasi duruş, görüş yoktur. Her an

programımı çeken 4 kameramanı işten

herkesten yana olabilir. Sağcı da olabilir, solcu

çıkardılar." Şöyle düşünüyorlar; hangi yalanı

da olabilir. O iki aylık dönemde herkese

atarsak atalım bunu alacak bir irrasyonel

gülümseyen sempatik bir karakter izlenimi

seçmen var. Bu iki açıklama ne siyasete, ne

verdiyse de bu dönemde bu figürün

siyaset bilimine, ne de ahlaka uygun değil.

yıprandığını görüyoruz. Ben Ekrem

Bunu bilinçli yapıyorlar.

İmamoğlu'nun kalıcı bir politikacı olacağını

Seçim döneminde kampanyayı iyi yürüten

düşünmüyorum. Çünkü herkese yaranmaya

CHP, YSK kararı sonrasında da mağduriyet

çalışan bir politik figür kimseye yaranamaz ve

algısını iyi yerleştirdi. AK Parti'nin CHP kadar

bir gün ortada kalır.

sesi gür çıkmadı, genelde mantıki ve hukuki

Bir Canan Kaftancıoğlu, bir de Ekrem

çerçeveden çıkmadılar. Ama toplum, hukuki

İmamoğlu kimliği var. Söylemi ne kadar kaba,

metinlerden değil sizin kullandığınız siyasi

yıpratıcı ve halktan uzak olursa olsun Canan
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Kaftancıoğlu daha rasyonel bir kimliktir.

"Saadet Partisi tabanından oy alması

Ortaya çıkan bu yeni başkan adayı figüründe

lazım"

bir kimlik, siyasi duruş, görüş yoktur. Her an
herkesten yana olabilir. Sağcı da olabilir, solcu
da olabilir. O iki aylık dönemde herkese
gülümseyen sempatik bir karakter izlenimi
verdiyse de bu dönemde bu figürün
yıprandığını görüyoruz. Ben Ekrem
İmamoğlu'nun kalıcı bir politikacı olacağını
düşünmüyorum. Çünkü herkese yaranmaya
çalışan bir politik figür kimseye yaranamaz ve
bir gün ortada kalır.
Mustafa Sarıgül ile başlayan CHP ile devam
eden kente çivi çakmadan başarılı olmak. Bu
bir keşiftir, AK Parti bunda biraz geç kaldı.
Hiçbir hizmet yapmadan, halkla ilişkiler ve
sosyoloji çalışmaları ile başarılı olmak yeni bir
trend. 1990'lı yıllarda sağcı popülizm vardı,
sen ne verdiysen ben iki katını verdim
algısında. Şimdi ise solcu, içi boş ve yaranmacı
bir popülizm dalgası geliyor. Buna karşı da
kamuoyunun bilinçli olması gerek.
Terör örgütü demokratik güç birliğinden yana
tavır koyuyorsa bu çok absürt ve felaket bir

AK Parti aslında doğru bir metot belirledi.
Öncelikle Kürt seçmene karşı yumuşak bir dil
kullanacak, "beka meselesi" söylemini ortadan
kaldırarak daha çok kent meselelerine
yönelecek, Binali Yıldırım'ı ön plana
çıkaracak. Öncelikle gençlerde bir oy kaybı var
bunun toparlanması lazım. İkincisi Saadet
Partisi tabanından oy alması lazım. Üçüncüsü
dindar Kürt seçmenin bugüne kadar gelen 300
bin oyunu ne yapıp edip tekrar kazanması
lazımdır. Seçim nihayetinde toplumsal
motivasyonla kazanılır.
AK Parti'nin son 3 yılda İstanbul
Belediyesi'nde yaptığı hizmetlerin %20'sini
hakkıyla anlatabilseydi oyu şuan %55'ti. Yeni
vaatleri ortaya koyarken aslında bugüne kadar
yapılanları da gözler önüne sermelidir. Banliyö
treni açıldı, İstanbul halkının en az %50'sini
ilgilendiren bir konu. Başka bir ülkede böyle
bir hizmet açılsa herhalde ulusal gün ilan
edilirdi.

durumdur. Dağdan açıklama yapıyor eli silahlı

Zaaf şuradan ortaya çıkmış olabilir. AK Parti

katil, "Ben demokratik güç birliğinden

lider etkisi çok yüksek bir parti. Seçimlerin

yanayım" diyor. İstanbul seçiminde şöyle bir

çoğu lider etkisiyle kazanıldığında, o seçimi

detay vardı. İstanbul'da HDP'li seçmenin

kazanan il başkanı veya yönetici kendini

%30'u her zaman bila kaydı şart oyunu AK

kahraman ilan edebilir. Ama örgütün varlığı

Parti'ye vermiştir. Bu seçmen bu seçimde oy

ve stratejinin niteliği zor zamanlarda ortaya

vermedi. Beka söylemleri HDP'li muhafazakar

çıkacaktır. AK Parti için yeni bir sınav. Lider

seçmenin CHP'ye yönelmesine veya sandığa

etkisinin daha az olduğu, birebir mücadelenin

gitmemesine sebebiyet verdi.

ön plana çıktığı bir süreç. 31 Mart
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seçimlerinde AK Parti'nin %1 gayretle alacağı
seçimi şimdi baktığımızda %1 milyon gayret
göstermesi gerekiyor.

Önce gerçekler sonra ikna
AK Parti teşkilatı ve Yıldırım düzenlenen
mahalle toplantıları ve iftarlar kapsamında

YENİAKİT

seçmenle bir araya geliyor. AK Partili gençler

AK Parti’de 23 Haziran
seferberliği… 2 milyondan fazla
üye görev alacak

kapsamında seçimin iptaline neden olan

ve kadınlar da ev ev dolaşıyor. Bu ziyaretler
usulsüzlükler tek tek anlatılarak seçmenler
ikna edilmeye çalışılıyor.
Bunun yanı sıra AK Parti’nin İstanbul’da
bulunan yaklaşık 2 milyon 300 bin üyesine de
bu seçimde görev verildi. Tüm AK Parti üyeleri
Cumhur İttifakı’nın adayı Yıldırım’ın
sandıktan başarı ile çıkması için bir
komşusunu ikna edecek.

AK Parti İstanbul’da iptal edilen seçim
sonrası, benzer hadiselerin
yaşanmaması için işi oldukça sıkı
tutuyor. Bu kapsamda AK Parti’nin

AKŞAM
Skandal!
HDP’li
belediyeden
Türkçe konuşma yasağı

sandıkları takip etmek için 2 milyondan
fazla üyesini görevlendirdiği belirtildi.
Teşkilat çalınmadık kapı bırakmazken, AK
Parti üyeleri de en az bir komşusunu sandığa
giderek Cumhur İttifakı'nın adayı Binali
Yıldırım’a destek vermeye ikna edecek. 31
Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da iki aday
arasında 13 bin civarında oy farkı bulunması

31 Mart seçimlerinin ardından

her oyun değerli olmasını sağladı.

kayyımdan HDP'ye geçen Derik

Bu nedenle AK Parti, tüm seçmenin sandığa

Belediyesi’nde Türkçe konuşmaya

gitmesi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali

yasak geldi. Kayyım dönemindeki

Yıldırım’ı desteklemesi için adeta bire bir

birçok calışanı işten çıkaran HDP'li

markaj uygulayacak.

Mülkiye Esmez, belediyede Kürtçe
konuşulmasını istedi. Aralarında şehit
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yakınlarının da bulunduğu çalışanlar,

İşten çıkartılan şehit yakınları yaşadıklarını

ağır baskı altında olduklarını belirtti.

anlattı.

31 Mart mahalli seçimlerinden sonra
kayyumdan HDP'ye geçen DerikBelediyesinde

Devletin adamısınız

Türkçe konuşmaya yasak getirildi. Başkan

Şehit Nuri ve İdan Dinç'in kardeşi Mehmet

Mülkiye Esmez yönetimindeki belediyede,

Dinç, "Bize 'Siz devletin adamısınız kayyumla

çalışanlara "Neden burada Kürtçe

geldiniz, kayyumla gideceksiniz. Biz sizi

konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor?

görmek istemiyoruz' dediler" dedi. İki yıl

Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe

boyunca kayyum belediyesinde şoför

konuşacaksınız" diye baskı yapılıyor.

kadrosunda çalıştığını söyleyen Dinç, şunları

Şehit yakınları kovuldu

söyledi: "Kardeşlerim korucuydu. Biri 1993
yılında diğeri de 2016’da yola döşenen mayın

Mardin'de 31 Mart mahalli seçimlerinden

patlaması sonucu 4 askerimizle birlikte şehit

sonra kayyumdan HDP'ye geçen Derik

oldu."

Belediyesinde işçi kıyımı yapıp Türkçe
konuşmayı yasakladı. Başkan Mülkiye Esmez

Önce sürgün sonra çıkış

yönetimindeki belediye aralarında şehit ve

"31 Mart seçimlerinden sonra belediyeyi

polis yakını olan 7 kişiyi önce temizlik işlerine

HDP'nin kazanmasıyla birlikte bizi temizlik

vererek mobing uyguladı. Ardından şehit,

işlerine gönderdiler. Sonra bize haber

polis yakınları ve kayyum döneminde işe

verilmeden 15 Mayıs'ta SGK'dan çıkışımızı

girenlerin Sosyal Sigortalar Kurumundan

vermişler. Biz çıkartıldığımızı 23 Mayıs'ta

(SGK) çıkışlarını verdi.

öğrendik. İşine son verilenler çıkarıldıklarını

PKK'lılar işe alındı

bilmedikleri için 8 gün boyunca temizlik
işlerinde çalışmaya devam etti. Yaşadığımız

Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılan

haksızlığı hukuka taşıyacağız. Daha sonra iki

iki şehidin kardeşi Mehmet Dinç, polis

PKK'lı makam şoförü yapıldı. Bunlardan

yakınları Bayram ve Ejder Dağ, 3 kuzeni şehit

birinin oğlu dağda, diğeri de ihraç

olan Sultan Özen, Meral Önemli ve Yüsra

edilenlerden biri. Derik belediyesi bünyesinde

Sungur işten çıkarıldıklarını bilmeden 8 gün

hizmet veren Kadın Dayanışma ve Geliştirme

boyunca çalışmaya devam etti.Çıkartılan

Birim Sorumlusu olarak göreve başlayan

işçilerin yerine PKK'lılar işe alındı. Ayrıca

Sultan Özen, şunları anlattı:

HDP'li belediye Türkçe konuşmayı yasakladı.
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"31 Mart yerel seçimlerinden sonra yönetim el

saldırıda kayyum olarak atanan Kaymakam

değiştirince HDP'li belediye başkanı 17

Muhammet Fatih Safitürk de makamında

Nisan'da birimimizi ziyarete geldi. Yapılan

şehit edilmişti.

faaliyetler hakkında bilgi almak için geldi ama
psikolojik baskı uyguladı."
Kürtçe konuşun
"Bizleri küçümser tavırlarla konuşarak 'Neden
burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe
konuşuluyor?' gibi konuşmalarda bulundular.
8 atölyemiz var her atölyeye girdiklerinde,
'Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe
konuşacaksınız' dediler. Ziyaretten sonra ayın
23'ünde yazı işleri müdürü bizi aradı
belediyeye gittik. İşten çıkartıldığımızı
bildirdiler. Ama ayın 15'inde işten çıkarılmışız.
Çalıştığımıza dair imza sirkülerimiz elimizde
de belediyede de var."
Dağdaki teröristin babası işe başladı
Kuzenlerinden 3 şehit veren Sultan Özen, "Biz
devlete yakınız diye çıkışımızı verdiler.
Aldığımız duyumlara göre 43 kişi de
çıkartılacakmış. Kayyumla gelen herkesi
çıkaracaklarmış. Bunu açıkça söylüyorlar
'Kayyumla gelen çalışan herkes çıkacak" diye.
Bizi çıkardıktan sonra oğlu dağda olan bir
adamı belediye başkanı makam şoförü olarak
işe aldı" diye konuştu. Derik Belediyesine 15
Temmuz'dan sonra çıkan OHAL kapsamında
PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım
ve destek vermekten dolayı kayyum atandı.
PKK'lılarca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen
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