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SABAH
CHP-İYİ Parti-Saadet Kandil’le iş
tutuyor

CHP'ye seçim ortakları İYİ Parti ve Saadet
Partisi'ne yüklendi:
Nereden nereye geldik Bay Kemal haberin
var mı? İhracatta tarihi bir rekora geldik.
Bunları konuşmak, anlatmak görevimiz. Bunu
Bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek
temasında olanlar anlatmaz.
"Kandil'le iş tutanlarla CHP, İyi Parti,
Saadet Partisi iş tutuyor"
BATI'YA SERT TEPKİ: HANİ
DEMOKRATTINIZ SİZ, VENEZUELA

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan partisinin grup toplantısında
31 Mart seçimleri için PKK'nın siyasi

EYALETİNİZ Mİ?
İşte şu anda Venezuela'da olanlara bakın.
Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına

uzantısı HDP'yle kirli ittifak yapan

gelmiş bir insana nasıl olur da 'burayı terk et,

CHP'ye seçim ortakları İYİ Parti

git' diyebilirsin? Seçime dahi girmemiş olana

ve Saadet Partisi'ne yüklendi. Erdoğan,

nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim

"Bunlar kıyamet alameti. Kandil'deki

edersin? Hani demokrasi? Hani

eli kanlı terör baronları CHP İYİ Parti

demokrattınız. Bu ne iştir? Böyle bir anlayış

ittifakına desteklerini açıkça ifade

olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü?

etmekten geri durmuyor. Bu zillete ne

İşte Avrupa Birliği... Avrupa Birliği'nin de ne

CHP'ye ne İYİ Parti'ye ne de Saadet

olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu

Partisi'ne oy veren temiz yürekli

zillet? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz,

vatandaşlarımızın rıza göstermediğini

sandık diyeceksiniz. Güçlünün haklı olduğu

tahmin ediyoruz. Biz kendimizi bu

bir dünyayı biz kabullenmiyoruz, haklının

partilerin tabanlarına anlatabilirsek,

güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz.

küçük bir marjinal grup dışında

Güçlülerin egemen olduğu yapı medeniyet

gönüllerini kazanabileceğimize

anlayışımızın yapısı değildir.

inanıyorum." dedi.

ABD'YE "MÜNBİÇ'TE SABRIMIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup

SINIRSIZ DEĞIL" UYARISI: BİRKAÇ

toplantısında 31 Mart seçimleri için PKK'nın

HAFTADA TERÖRİSTLER ÇIKMAZSA

siyasi uzantısı HDP'yle kirli ittifak yapan

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ
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Güvenlığimızi sağlamanın tek yolu Suriye'de

ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak.

terör örgütlerinin kaynaklarını kurutmak.

1994'te belediyecilikte nasıl bir devrim

Onun için Cudi'de varız, Kandil'de varız ve

gerçekleştirdik? Halka bunları anlatacağız.

olacağız. Fırat'ın doğusu ve Münbiç Suriye

Belediyecilik söz konusu olduğunda takvimi

gündemimizin en önemli konuları. Bu

1994'ten başlatacaksın.

bölgenin halkı Bize güveniyor. Trump'la bu
konularda ümit verici görüşmeler yapıyoruz.

SURİYE DAVASININ TÜRKİYE

Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde

DAVASI OLDUĞUNU BİLMEYENLERE

edemiyoruz. Önümüze konulan somut bir plan

YAZIKLAR OLSUN

yok. Sabrımız sınırsız değildir. Birkaç hafta

Türkiye Suriye, Irak, Libya, Filistin, Kudüs,

içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa

Arakan, Türkistan, Kırım, Balkanlar,

bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı

Kafkaslar, Afrika ve Güney Amerika'da sürekli

hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak

haktan ve haklıdan yana. Hamdolsun bu

kemiğe dayandığında yapacağımız işler için

duruşu sergileyebilecek imkana, cesarete,

kimseden izin almak ya da kimseye hesap

birliğe, beraberliğe, siyasi, diplomatik, askeri,

vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım

ekonomik güce sahibiz. İnsani kalkınma

listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan

yardımlarında bizden parası katbekat fazla

çeviremez. ABD bize verdiği sözü tutmazsa

nice ülkenin önünde yer almamız,

kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

gönlümüzün zenginliğinden. Dünyada ve

"Teröristler çıkarılmazsa bekleme

bölgemizde tarihi bir dönüşümün işaretleriyle

süremiz sona erer"

her gün yüzleşiyoruz.Suriye, büyük
dönüşümün en kritik yeridir. Şayet Suriye

'BELEDİYECİLİK' DEYİNCE

sahasındaki planlar hayata geçirilebilirse bu

TAKVİMİ 1994'TEN BAŞLATACAKSIN

büyük dönüşümün yeni hedeflerine de sıra

Seçim kampanyamızın ana fikrini

gelecek. Bunlardan birinin Türkiye olduğu da

milletimizin gönlüne girmek oluşturuyor.

şüphesiz bir gerçek. Bunun için Suriye

Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin,

meselesini hayati bir yere oturtuyoruz.

efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin,

Meseleyi ülkemizdeki Suriyelilerden ibaret

arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın,

görecek kadar kör veya idraksiz olanlara, bu

haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri

gerçeği göre göre Türkiye'yi bu yeni

olmadığını bizzat yaşantımızla milletimize

emperyalist düzene boyun eğdirmeye

göstereceğiz. AK Parti belediyeciliğinde şehir

çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık

planları birilerinin siparişiyle değil uzun vadeli

yapıyorlar. Suriye davasının, Türkiye davası
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olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine
yabancılaşmış olanlara sadece 'yazıklar olsun'

LAFA GELİNCE SOLCULAR
Bunlar lafa gelince solcu olduklarını,

diyoruz.

demokrat olduklarını söylerler ama

YATAY ŞEHİRLEŞME ANLAYIŞI: 50-60

Venezuela'da ülkenin seçilmiş başkanının

KATLI BİNALARDA

uluslararası bir darbe ile görevinden

YAŞAYANLARIN YANINDAKININ

uzaklaştırma girişimine içten içe destek

ÖLÜMÜNDEN HABERİ YOK

verirler, hatta aynı durumun ülkemizde de

50-60 katlı binalarda yaşayanların

yaşanmasını isterler. 15 Temmuz gecesi

birbirinden haberi var mı? Yan dairedeki

millet meydanlarda, havalimanlarında,

ölüyor, haberleri yok. Dev rezidanslarda

Bay Kemal saat 23.15'te İstanbul

çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var

Atatürk Havalimanına gelerek orada

mı? Hayır. Hepsi birer kibir abidesi.

darbecilerle anlaşıyorlar, konuşuyorlar

Birbirleriyle görüşmek, tanışmak böyle bir şey

ve tankların arasından geçip Bakırköy

yok. Onun için özellikle, TOKİ başta olmak

Belediyesi'ne gidiyor. Kahvesini

üzere, yatay şehirleşme anlayışıyla, oluşan

yudumlamak suretiyle bizi takip ediyor.

binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu

Yenikapı Mitingi'ne katılmayı cumaya kadar

zenginleştireceğiz, geliştireceğiz ve böylece bu

reddediyor, son anda ne olduysa kabul dediler.

kültür bize tarihimizi, medeniyetimizi de

Daha sonra o coşkuya, birliğe, beraberliğe

anlatacak.

tahammül edemedi ve aleyhte konuşmaya
başladı. Bunlarda millilik, yerlilik, dayanışma

İYİ PARTİLİLER, 12 EYLÜL'ÜN

yok. Bunlar bölmek, parçalamak, yutmak

ZALİM SAVCISINA GÜZELLEMELERİ

anlayışının bu ülkedeki varisleri.

GÖRÜYORDUR
CHP ve onunla aynı kayıkta meçhule doğru

CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR

yelken açan diğer partilere gönül veren

SÜRSÜN

insanlar adına üzüntü duyuyorum. Bu

Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde

partilere gönül verenlerin, partinin

daha da güçlenmeli. Bu ittifak pazara kadar

politikalarındaki tutarsızlıkları, yetersizlikleri,

değil mezara kadar sürsün. Bunu bu şekilde

ihanete varan yalpalamalarını gördüklerini

güçlendirerek devam ettirelim. Türkiye'nin ve

biliyorum. İYİ Partili'ler 12 Eylül'ün zalim

Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola

başsavcısına yapılan güzellemeleri mutlaka

girmekten çekinmeyen CHP'ye de böylece

görüyorlardır.

ciddi bir ders verelim.
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SABAH
Teröristlerin sığındığı güvenli ülke
olmayın

Çipras ile görüşmesi sonrası Başkan
Erdoğan'dan açıklamalar
Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki
tüm meselelerin hakkaniyet temelinde,
barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.
Bu anlayışın sürdürülebilir kılınması için
ülkeler arasındaki diyalog kanalları açık
tutulmalı.
Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımız ve
Türkiye'deki Rum kökenli vatandaşlarımız
bize göre birer ayrışma değil, aslında iş birliği

Başbakan Çipras’la Ankara’da 3 saat
görüşen Başkan Erdoğan: FETÖ’cü
darbecilerin iadesine yönelik daha çok
işbirliği bekliyoruz. Teröristlerin
sığındığı güvenli ülke haline gelmeyin
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün
Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Çipras'ı Külliye'ye gelişinde törenle karşıladı.
Oktay ile Çipras yaklaşık 1 saat baş başa
görüştü. Ardından Başkan Recep Tayyip
Erdoğan, Çipras'ı kabul etti. Erdoğan ile
Çipras'ın görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. 45
dakika süren heyetler arası görüşmeden sonra
da Erdoğan ve Çipras, basın toplantısı
düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:
"Ticaret hacmimizin bugün bulunduğu
nokta 3.5 milyar euro düzeyinde ki bu,
Türkiye-Yunanistan arasında arzu edilen bir
seviye değil. Bunu çok daha yüksek seviyeye
çıkarmamız gerekir.

vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için sağlam
birer köprüdür. Rum kökenli
vatandaşlarımızın durumlarını daha da
iyileştirmek için her gayreti gösteriyoruz. Aynı
yaklaşımı Yunanistan'ın da benimsemesini
bekliyoruz.
Aleksis Çipras: "Darbecilerin
Yunanistan'da bulunmasından
rahatsızız"
(Kıbrıs konusu) İçinde bulunduğumuz
istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi
gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir
müzakere sürecine başlamadan ortak bir
vizyon, yol haritası belirlemeli.
Türkiye ve Yunanistan, terörün kanlı yüzünü
iyi bilen iki ülke. Bu meselenin komşuluk ve
müttefiklik hukuku bağlamında ele alınması
son derece önemli. Terörün her türlüsüne
karşı kararlı şekilde ortak tutum sergilemek
zorundayız.
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Başkan Erdoğan ve Çipras, basın

Bartholomeos fotoğraf çektirdi.

mensuplarının sorularını yanıtladı

AVRUPA AHDİNE VEFA GÖSTERMELİ

Bu çerçevede Yunanistan'dan beklentimiz

Ege'de ölümlerin önüne geçmek için çok

FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü

yoğun gayret sarf ediyoruz. Elbette AB ile

mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline

imzalamış olduğumuz 18 Mart Mutabakatı da

gelmemesidir. Yaptığımız görüşmelerde

yeni göç akımları bakımından caydırıcı bir rol

FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine

oynadı. Türkiye, geri kabul de dâhil olmak

yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın

üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirdi,

bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu

getirmeye devam ediyor. Ancak geri kabul

konuda komşumuz Yunanistan'dan daha çok

mekanizmasının AB tarafında sağlıklı şekilde

iş birliği bekliyoruz. Milletimizin, şehit

uygulanamadığını görüyoruz. AB, başta vize

ailelerimizin ve 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü

serbestîsi olmak üzere mutabakattan doğan

alçaklar tarafından yaralanan 2 bin 193

sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz

gazimizin beklentisi de budur. İnşallah

nasıl sözlerimizi tutuyorsak AB'nin de ahdine

önümüzdeki dönem bu beklentilerin

vefa göstermesini bekliyoruz.

karşılandığı bir dönem olacaktır."

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çipras

Başkan Erdoğan, Çipras'ın Heybeliada

ile birlikte Ankara'da bulunan Peristera

Ruhban Okulu ziyaretiyle ilgili düşüncelerinin

Baziana'yı Devlet Konukevi'nde kabul etti.

sorulması üzerine, İmam Hatip Ortaokulu

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan

öğrencisi iken "Dinler Tarihi" dersinde buraya

Erdoğan ve Baziana, samimi bir sohbet

yaptığı ziyaretle ilgili anısını anlattı. Erdoğan,

gerçekleştirdi.

Ruhban Okulu konusunun Çipras'ın ve önceki

8 DARBECİ ARAMIZDA DİKEN OLDU

başbakanların gündeme getirdiklerinde Batı

Yunanistan Başbakanı Çipras, son derece

Trakya'daki müftüler meselesini ortaya

samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini

koyduğunu hatırlatarak, "Siz bunu çözün, biz

belirterek, "Aramızdaki diyalog her zaman

de bu işi çözelim dedim. Bizim açımızıdan bir

samimi ve önemli bir diyalog. Bu diyalog

sıkıntımız yok. Buradan böyle bir talep de

sadece halklarımızın geleceği açısından önemli

gelince Çipras'ın ziyaret etmesi için 'hayırlı

değil, bölgemiz açısından da önemli" ifadesini

olsun' dedik" ifadesini kullandı.

kullandı. Türkiye'de talihsiz bir darbe girişimi

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı

yaşandığını belirten Çipras, şöyle dedi: "O

Çipras onuruna yemek verdi. Külliye'deki

gece size ilk telefon eden liderlerden biriyim.

yemek sonrası Erdoğan, Çipras, Diyanet İşleri

Yunanistan'ın size olan desteğini yineledim.

Başkanı Ali Erbaş ve Fener Rum Patriği

Çünkü biz Yunanistan olarak demokrasiyi,
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insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz.

olduğu ortaya çıktı. Vatandaşların terör

Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz,

örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin

karşısında duruyoruz. 8 darbeci asker olayı

desteklediği sözde ‘Millet’ özde ‘Zillet

bizim ilişkilerimizde diken olarak ortaya çıktı.

İttifakı’na oy vermeyeceklerini

İki Yunan askerinin tutuklanması olumsuz bir

açıklaması ise anketin en dikkat çekici

gelişmeydi. İlişkilerimizde bir diken unsuru

noktası oldu.

olan 8 darbeci askerle ilgili Yunanistan yargısı
net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti

CHP ile İP’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi

olarak yargının aldığı kararlara saygı

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutması,

göstermek durumundadır. Yunanistan'da biz

terör örgütü sözcülerinin Millet İttifakı destek

darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz.

veren açıklamaları, vatandaşların tepkisine

Yunanistan devleti hükümeti ve Yunan halkı

neden oldu. Millet İttifakı çatısı altında

sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunan,

toplanan CHP, İP ve Saadet Partisi’nin HDP

demokratik yollarla işbaşına gelen bir

ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren

hükümeti devirme girişiminde bulunan

seçmenler, hızla kendi partilerinden

insanları kınıyor. Yunanistan demokrasiyi

uzaklaşıyor.

destekleyen bir ülke. Kesinlikle darbecileri

DAHA İYİ YAŞAM, DAHA İYİ

desteklemek niyetinde değil."

HİZMET

STAR
CHP’nin HDP aşkı pahalıya patladı

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Aydın,
Hatay’da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile
yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel
Gezici araştırma şirketinin son

seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP’nin

kamuoyu yoklamasında İstanbul,

oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan yana tavır

Ankara, Adana Aydın ve Hatay’da

koyacağını söyledi. 2014 Yerel Seçim sonuçları

Cumhur İttifakı’nın açık ara önde

ve 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları
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dikkate alınarak yapılan araştırmaya katılan

zıt partileri bir araya getiremediği ve tam

vatandaşların, Mart 2019 seçimlerinde

anlamıyla tabanda ittifakın olmadığı

sandığa gitme gerekçeleri olarak, yaşadığı ilin

görülüyor” dedi.

değişime olan ihtiyacı, daha iyi hizmetler,
yenilikler, yaşam standartlarının yükseltilmesi
gibi nedenler ön plana çıktı.

Adana’da oyları hassasiyet belirleyecek
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için
hangi partiye oy verecekleri sorulan

SEÇMEN BÖLÜCÜLÜKTEN

Adanalıların yüzde 57,7’si AK Parti ve

RAHATSIZ

MHP’nin ortak adayı MHP’li Hüseyin Sözlü’ye
oy vermek istediğini ifade etti. Seçmenlerin
yüzde 42,3’ü de Zillet İttifakı’nın CHP adayı
Zeydan Karalar’a oy vermek istediğini
vurguladı.
HDP’nin Zeydan Karalar’ı destekleme kararı
alması ve Karalar’ın yakın zamanda PKK terör
örgütü mensubunun cenaze törenine araç
tahsis etmesi seçmenlerin oy tercihini etkiledi.

Sonuçları değerlendiren Gezici Araştırma
Genel Müdürü Murat Gezici HDP’nin Millet
İttifakı’na destek vermek amacıyla iş birliği
yapması, aday çıkarmaması veya profili düşük

Bu bağlamda terör örgütüne verilen destek
sonucu ortaya çıkan tepki Cumhur İttifakı
adayının oy oranını yüzde 58’lere kadar
yükseltti.

adaylar çıkarmasının sonuçları etkileyeceğini

Hatay’da ‘Savaş’ı

söyledi. CHP’nin kurucu parti olma özelliğinin

kaybetti

aksine bir görüntü çizmesine dikkat çeken
Gezici “Bölücü bir hareketin siyasal uzantısı
şeklindeki hareketle beraber anılması, ülkenin
birlik ve bütünlüğüne yönelik duyarlılık sahibi,
merkeze yakın seçmeni CHP’den uzaklaştırdı.
İP ve CHP seçmeni tercih yapmak zorunda
bırakıldığında HDP’li ittifaktansa MHP ve AK
Parti ittifakına söz konusu illerde destek
verdiği ortaya çıktı. Bu algıdan dolayı seçmen
kızgın davranıyor. Millet İttifakı’nın bir birine
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Hataylılar Cumhur İttifakı’ndan yana tercihte

seçmenin kayıtlarını bilgisayardan

bulunacaklarını açıkladı. Hatayın yüzde 53,8’i

sildiği belirlendi.

Ak Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur
İttifakı’nın Ak Partili adayı İbrahim Güler’i

Büyükçekmece’deki sahte seçmen

tercih ederken, yüzde 43,5’i de Zillet

soruşturmasında tutuklanan CHP’li

İttifakı’nın adayı Lütfü Savaş’ı tercih edeceğini

belediyenin eski çalışanı M.Ö.S’nin AK Parti

belirtti. Savaş’a destek verecek HDP’lilerin oy

üyesi seçmenlerin kayıtlarını sildiği ortaya

oranı ise yüzde 2,7’de kaldı.

çıktı.

Bursa’da Cumhur zorlayacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı
için hangi partiye oy verecekleri sorulan
Bursalıların yüzde 48,8’i AK Parti ve MHP’nin
kurduğu Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı
Alinur Aktaş’a oy vermek istediğini yüzde
51,2’i de Zillet İttifakı’nın CHP adayı Mustafa
Bozbey’e oy vermek istediğini belirtti.

İŞLEM AYNI BİLGİSAYARDAN
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, AK
Parti üyelerinin “Seçmen kaydımız
görünmüyor” ihbarı üzerine savcılığın yaptığı
incelemede yaklaşık bin kişinin kayıtlarının
M.Ö.S’nin nüfus müdürlüğündeki
bilgisayarından silindiği belgelendi. CHP’li
Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken
başkan yardımcısı Ömer Kazancı tarafından

STAR

Nüfus Müdürlüğü’ne yerleştirilen zanlı boş

CHP’li memurun AK Parti üyesi bin
seçmenin kaydını sildiği ortaya
çıktı

iddiasıyla tutuklanmıştı. Nüfus memuru

evlere 730 sahte seçmen kaydı yaptığı
M.Ö.S.’nin sildiği isimler yapılan çalışma
sonucu yeniden seçmen listelerine eklendi.
Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Muhtarı
Alkış Barış, "İlk olarak çıkan listenin ardından
15 günlük bir itiraz süresi vardı. Bu itirazın
ardından listelerden silinen kişiler hemen
yeniden eklendi” diye konuştu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat

Büyükçekmece’de yürütülen sahte
seçmen operasyonunda büyük bir
skandal ortaya çıkarıldı. Operasyon
kapsamında tutuklanan CHP’li

Çelik, yaptığı açıklamada “Savcılık bu olayı
tüm detaylarıyla inceliyor. Büyükçekmeceli
seçmenlerin silinmesi, bizim tespit ettiğimiz
sahte seçmenlerle ilgili ifadeler devam ediyor.

memurun, yaklaşık bin AK Parti üyesi
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Bize gelen ihbarlarla ilgili elimizdeki bilgileri
savcılıkla paylaştık” diye konuştu.

HÜRRİYET

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
ilk
mitingine Sivas'tan başlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı
Macron’dan skandal karar: 24
Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı
anma günü ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel
seçimler öncesi ilk mitingini Sivas’ta
yapacak. Toplu açılış törenine de
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel

katılacak olan Erdoğan, Cuma namazını

Macron, 1915 olaylarına atfen 24 Nisan'ı

da Sivas'ta kılacak.

sözde “Ermeni soykırımını anma günü”
ilan ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8
Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel
seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a ziyarette

Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi

bulunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan,

olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon

düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan'ın

Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine

gelişiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey

Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24

Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda

Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımı anma

konuşan Vali Ayhan, Cuma günü

günü ilan ettiğini açıkladı. Macron daha sonra

gerçekleştirilecek ziyaret öncesi ilçe

Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle

kaymakamları ile birlikte son durumu

yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz

değerlendirmek için bir araya geldiklerini

verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını

söyledi.

anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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YENİŞAFAK

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti

TBMM'de SMA hastaları için
komisyon kurulması kabul edildi

araştırma önergeleri üzerinde söz alan AK

gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis
Parti Samsun Milletvekili Ahmet
Demircan, bu hastalıkları taşıyan
çiftlerin önceden belirlenerek sağlıklı
hücrelerden döllenmenin
sağlanmasının önemli olduğuna
değindi.
Demircan, "Bu araştırma önergesinin amacı,

TBMM'de, Amyotrofik Lateral Skleroz

bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare

(ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA),

olmak, yakınlarının yükünü bir nebze olsun

Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne

paylaşmak ve bilim insanlarının çalışmalarına

Musküler Distrofi (DMD) ile kesin

katkı sağlamak." dedi.

tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların,
tedavi ve bakımlarında karşılaşılan
zorluklar ile bu hastalıklara sahip
kişiler ve yakınlarının yaşadıkları
soruların çözümü amacıyla Meclis
Araştırma Komisyonu kurulması kabul

YENİAKİT
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İş
Bankası'
cevabı:
Bu
tuzağa
düşmeyeceğim

edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral
Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA),
Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler
Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen
diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,

durumun tespit edilip, tedavi ve bakım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve

Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP

yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm

hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin

yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis
Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

açıklamalarına“O beni İş Bankası
tartışması ile kısır bir alana hapsetmek
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istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim”
cevabını verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Meclis'te aralarında Sputnik'in de
bulunduğu bir grup gazeteciyle
sohbetinde sorular üzerine Erdoğan'ın

tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır…"
diye konuştu.

YENİAKİT
CHP'de 'ittifak' krizi büyüyor!

İş Bankası açıklamasını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin
Hazine’ye devrine ilişkin
açıklamalarına,"Memlekette, mutfaklarda
yangın var. O bunları benim dillendirmemi
istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor, bunları

İYİ Parti'nin yanı sıra HDP ile de ittifak kararı

dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük

CHP'de çatlak sesleri beraberinde getirdi.

tıkanmalar var, bunları dillendirmemi

Partinin içindeki bazı isimler HDP ile ittifaka

istemiyor. O beni İş Bankası tartışması ile kısır

karşı sert tepki gösterirken bazı isimler de tüm

bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa

ittifak olasılıklarına kapıyı kapattı. CHP eski

düşmeyeceğim." cevabını verdi.

Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Türkiye'nin

Kılıçdaroğlu, İş Bankası hisselerinin devrinin

kurucu partisinin, Türkiye'yi bölüp

yasal olarak mümkün olup olmadığına ilişkin

parçalamaya çalışan bir yapıyla iş birliği

soruya ise, "Hayır" cevabını vermekle yetindi.

yapması mümkün değil" dedi.

İş Bankası masada

İYİ Parti ve HDP ile ittifak CHP'de derin bir
çatlağa neden oldu. Partideki bazı isimler,

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup

CHP'nin terörün siyasi uzantısı HDP ile ittifak

toplantısında CHP'yi eleştirirken izleyici

kurmaması gerektiğini ifade ederken bazı

localarından bir partili ‘İş Bankası' meselesini

isimler de partinin hiç bir ittifak içinde yer

hatırlattı. Bunun üzerine Erdoğan, "O da

almaması gerektiğini ifade etti. Partimin HDP

gelecek o da gelecek. İş Bankası masada bunu

ile yakınlaşması olmaması lazım ve olmadığını

unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş

da düşünüyorum diyen CHP eski

Bankasını CHP'ye değil Hazineye tahsisi

Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Türkiye'nin

vardır ve bu İş Bankası Hazinenin malı

kurucu partisinin, Türkiye'yi bölüp

olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento, bu

parçalamaya çalışan bir yapıyla iş birliği
yapması mümkün değildir." dedi.
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FETÖ merkezli gruplar
CHP İzmir eski Milletvekili Birgül Ayman
Güler, Kemal Kılıçdaroğluyönetiminin ittifak
arayışlarına yazdığı bir bir gazete için yazdığı
makale ile tepki gösterdi. Güler özetle şunları
kaydetti: Muhalefet cephesinin CHP-İP-HDPSP adlı dört ortağı, tek bir hedefe kilitlenmiş
bulunuyorlar: “AKP düşsün!” Bunların içinde
en hiddetlilerin FETÖ merkezli gruplar
oldukları görülüyor. CHP ile İP’in bu süreci
‘tavanda değil tabanda ittifak’ diye

bulunan Onur Öymen şunları kaydetti: "Bence
her parti seçimlere kendi adaylarıyla
girmelidir. İttifak doğru değildir ve kural
olarak da yapılmamalıdır. HDP ile işbirliği
yapılıyor söylemleri konusunda ittifak
olmasaydı bu söylemler olmazdı."

AKŞAM
CHP eski milletvekili Şahin Mengü:
İttifaklar, örtülü destekler adeta
ihanet gibi

başlattıklarını hiç unutmamalı. Bu söz,
seçmenlerine ‘zorunluyuz’ ruhunu şırınga
etmek içindi; yoksa söyledikleri şey işin
doğasına tersti. Nitekim yeterince zaman
geçince ‘tavanda ittifak’a oturdular. İlleri
ilçeleri aralarında paylaştılar. Ardından
sahneye gizli ortak HDP çıktı; Adana, İstanbul
ve İzmir’de aday çıkarmayıp bunları
destekleyeceğini ilan ederek boy verdi. İttifak
dediğin laftan ibaret değil."
Metin Lütfü Baydar, CHP'deki parti içi işleyişi
eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğluve ekibinin
kafalarındaki adayları PM üzerinden
resmileştirdiğini aktaran Baydar, "İttifak
konusuna hiç girmeyelim. Onun ne kadar
vahim bir hata olduğunu seçim gecesi

CHP eski milletvekili Şahin Mengü CHP
ile HDPKK arasındaki ilişkiyle ilgili
bomba açıklamalarda bulundu. Mengü,
"CHP diye bir parti kalmayacak artık.
HDP-PKK ilişkisi saklı değil. PKK'nın
mücadelesi ve amacı belli. Seçimler
öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü
destekler adeta ihanet gibi" dedi.

anlayacağız" ifadelerini kullandı. Ankara

CHP eski milletvekili Şahin Mengü, CHP ile

Milletvekili Yılmaz Ateş "Bana göre her parti

HDP arasındaki ittifaka sert tepki gösterdi.

kendi adayıyla girmeliydi. Bence ittifaklar

Diriliş Postası'na konuşan Mengü, HDP'yle

kurup ülkeyi ikiye böler gibi kutuplaştırmanın

gidilecek bir yol, varılacak bir hedef,

gereği yok" derken, partide önemli görevlerde

kazanılacak bir seçim başarısı olamayacağını
söyledi.
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Mengü, 31 Mart'taki seçimler için kurgulanan

bütünlüğüne kast edenlerle kol kola

stratejilerin boşa çıkacağını, beklentilerin

yürünmez. HDP'ye bu kadar destek olmak,

karşılık bulmayacağını ifade etti.

CHP'nin kurumsal kimliğine de aykırı aslında"

BİLEREK VE İSTEYEREK

dedi.

GELENEKLER BOZULDU
Siyasi partiler arasında 'diyalog' olmasını
savunan Mengü, "Ancak CHP'nin kendi
içinden bir 'sosyal demokrat' aday bulamayıp
kazanacağı yerleri başka partilere bırakması,
sanki bilerek ve isteyerek, geleneklerin
bozulduğuna işaret gibi duruyor" dedi.
"GERÇEK CHP'LİLER PARTİ
KADROLARINDAN
UZAKLAŞTIRILIYOR"
Mengü, 'CHP'nin kendi insan kaynağı
yok mu' diye sorarak, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"İstanbul'un ilçeleri ve bazı büyükşehirler ve
kimi illerin HDP'ye bırakılması doğru değil.
Gerçek CHP'liler parti kadrolarından
uzaklaştırılıyor. Tavandaki partililer gibi taban
da küstürülüyor. Seçmenler, sandıkları boykot
edebilir. Demokratik hiçbir ülkede bu kadar
seçim kaybeden bir lider, makamında
kalamaz. Kazanan değişmiyorsa, demek ki
kaybedenin değişmesi gerekiyor."
"CHP'nin gerçekten ulusalcı olanlara
bırakılmasının vakti geldi de geçiyor" diyerek
muhalefettekilere çağrı yapan Mengü, "Ülke
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