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SABAH
Hepimiz Türkiye gemisinin
yolcusuyuz

ediyoruz.
Hepimizin yapması gereken iş; ezan, bayrak,
vatan, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi
olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır.
Evet hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin
yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın
geminin gövdesinin sağlam kalmasına,
motorlarının işlemeye devam etmesine,
rotasından sapmamasına katkıda bulunmak
hepimizin görevidir.
Şimdi dünyanın 10 ülkesi arasına

Başkan Erdoğan: 82 milyon
vatandaşımızı, Türkiye ortak paydası
altında bir araya gelmeye davet
ediyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün Meclis
Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni
milletvekillerine iftar verdi. İftarın ardından
konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı
törenlerine milletçe katıldıklarını hatırlattı.
Erdoğan, şunları söyledi:
Türkiye güvenlikten ekonomiye çok kritik
bir dönemden geçiyor. Birliğe, beraberliğe,
kardeşliğe her zamankinden daha çok
ihtiyacımız bulunuyor. Milletimin 15
Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği
cesaret ve dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak
bizim de kendi tercihlerimizle ortaya
koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon
vatandaşımızın her birini Türkiye ortak
paydası altında bir araya gelmeye davet

girme fırsatı önümüzde duruyor. Şayet
bugün yaşadığımız güvenlik tehdidi ve
ekonomik saldırıları milli birlik ve
beraberliği bozmaya yönelik tuzakları
aşabilirsek inşallah 2023 yılında
bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor
olacağız.
BİRLİKTE İNŞA EDELİM
Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinden
oynanan büyük oyunu birlikte bozalım.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine birlikte ulaşalım.
Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa
edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm
milletvekilleriyle ve siyasi partileriyle buna
hazır olduğuna inanıyorum.
Cumhuriyet tarihini şöyle bir gözden
geçirdiğimizde birlik, beraberlik,
kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her
dönemde çok büyük adımlar
gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İhtilafların
girdabına kapıldığımızda ise kazanımlarımızı
tehlikeye attık, hatta kaybettik.
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Demokrasinin ve hukukun kuralları
içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu
büyük birlikteliğin engeli değil, tam
tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler
yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar
alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta

SABAH
Bakan Akar'dan son dakika yeni
askerlik sistemi açıklaması! Yeni
askerlik
sistemi
ne
zaman
yasalaşacak?

hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye
kalır.
Ülkemizdeki siyaset kültürü zaman zaman
çok sert tartışma, çekişme, rekabeti
beraberinde getirebilir. Ama başarı için her
yolu mubah görenleri mazur göremeyiz. Kendi
siyasi çıkarları için gerektiğinde darbeciler,
küresel güçler, terör örgütleri ile birlikte
hareket etme yoluna gidenlere millet hiçbir
zaman itibar etmemiştir, etmeyecektir.
ULAŞIM ESNAFINA MÜJDE YOLDA
BAŞKAN Erdoğan, önceki gece Atatürk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
kamuoyunda geniş kesimi ilgilendiren
yeni askerlik sistemi hakkında son
dakika açıklamalarında bulundu. Yeni
sisteminin detayları belli olmaya
başladı.

Havalimanı Devlet Konukevi'nde
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hazırlanan

Eyüp Aksu ve yönetim kurulunu kabul

taslağa göre askerlik süresinin 12 aydan altı

etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede

aya kısaltılacağını ve eşitleneceğini

taksici esnafı, başta korsan taşımacılık,

belirterek, kalıcı hale getirilecek olan

ÖTV, taksimetre ücretleri olmak üzere

bedelli askerlikte tutarın 30 bin lira

sorun ve taleplerini anlattı. Taleplerin

olacağını söyledi. Yasa teklifinin en kısa

makul olduğunu kaydeden Erdoğan, cuma

sürede TBMM'de kabul edilmesini

günü Yenikapı'da esnafla bir araya geleceğini

beklediğini, Ramazan Bayramı'ndan önce de

belirterek; taksici, minibüsçü, servisçi ulaşım

çıkabileceğini kaydeden Akar, yine sistemde er

esnafına yönelik bazı müjdelerinin olacağı

ve erbaşların altı ay askerlik yapabileceğini,

mesajını verdi.

ardından maaşlı olarak altı ay daha askerde
kaldıktan sonra şartları sağlamaları halinde
subaylığa kadar yollarının açık olacağını
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belirtti. İşte, yeni askerlik sistemine yönelik
son dakika detayları...

altını çizdi. 23 Haziran seçimlerinin
kaderini sandık güvenliğinin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni

belirleyeceğini vurgulayan İhsan

askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah

Aktaş, seçim çalışmaları yaptıklarını,

altındaki askerlerin terhis olup
olmayacağına yönelik soruya "Olabilir"

rakam veremeyeceklerini ancak
başabaş bir seçim yarışı olacağını

yanıtını vererek, sistemin hemen

belirtti.

uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin,

GENAR Başkanı İhsan Aktaş 23 Haziran'da

"Bunun kararını tabii

gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir

Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek.

Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak

Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından

önemli açıklamalarda bulundu. Sandık

itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte

güvenliğinden, son kamuoyu anketlerine

çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi

kadar birçok konuya değinen İhsan Aktaş,

almaya çalışıyoruz" dedi.

"Küskün seçmenlerin" oy verme davranışının

SABAH
GENAR Başkanı İhsan
Aktaş'tan 23 Haziran seçimlerine
ilişkin flaş açıklamalar

bu seçimlerde nasıl şekilleneceği sorusunu da
yorumladı. İşte İhsan Aktaş'ın 23 Haziran
seçimlerine ilişkin analizleri...
Son kamuoyu araştırmaları ne diyor?
Sandık güvenliği sonucu nasıl etkiler?
AK PARTİ KARARSIZ SEÇMENE
ODAKLANDI
Her seçimde sandığa gitmeyen bir sandık
kitlesi var. Sebepleri farklı olmakla beraber
katılımda değişiklikler gösteriyor tabi
Türkiye'deki katılım Avrupa'ya göre çok

GENAR Araştırma Başkanı İhsan
Aktaş 23 Haziran seçimleri hakkında
önemli ipuçları verdi. 1.7 milyon
seçmenin sandığa getirilmesinin
önemine dikkat çeken İhsan Aktaş,
300 bin geçersiz oyun ise bu

yüksek. Peki sandığa gitmeyen gitmeyenler
hangi partinin kitlesi? Bana kalırsa AK
Parti'nin tabanı sandığa gitmedi. Seçime
giderken biz şunu görmüştük CHP ve İyi
Parti'nin kararsız seçmeni kalmamıştı fakat
AK Parti tabanı içerisinde bir kararsız seçmen

seçimlerde büyük ölçüde eriyeceğinin
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vardı. AK Parti küskün seçmenlere odaklandı

Dolayısıyla, önde de olsanız geride de olsanız

ve bunun üzerine çalışmalarını yapıyor.

onu kamuoyuna yayınlamak doğru değil. Ama
nihayetinde başa baş gitmiş bir seçim var.

Seçimlerde tek bir zarf kullanılacak ve

Seçim bittiği gün iki partinin oyları eşitti.

sandık görevlileri titizlikle seçilecek

Kendi tarafını daha iyi motive eden, daha

bundan dolayı ben geçersiz oyların

sandığa götüren, politikalarını hizmetlerini

sayısının yok denecek kadar azalacağını

daha iyi anlatan partiler avantajlı olacak gibi

düşünüyorum. Yine geçersiz oy olabilir

görüyoruz"

ama eskisi kadar olmayacaktır.
SANDIK GÜVENLİĞİ...
Tarih boyunca Türkiye'de seçimler güvenlidir.
Bu seçimlerde ittifaklardan dolayı AK Parti'nin
sandık üyeleri tek başına kaldı çünkü MHP de
çoğu yerde yoktu. Bununla beraber ihtilaflı
oylarda AK Parti hep 4'e 1 kaldı. 23 Haziran

STAR
'Belediye hak edişler ödenecek,
indirim yapılan akbilin arasındaki
45 TL’lik fark belediye tarafından
karşılanacak”

seçimleri ise bu açıdan bakıldığında daha
güvenli olacaktır. Bu seçim şöyle olur. Hiçbir
partinin zaaf göstermeyeceği, hiçbir sandık
görevlisinin dikkatlerinden kaçırmayacağı bir
süreç olacak ki, daha güvenli bir seçim
anlamına gelecek. Daha az zararla
atlatacağımız bir seçim olacak. Seçim bittiği,
oylar sayıldığı zaman da şu kazandı/bu
kazandı gibi bir tartışma olmayacak.
"HİZMETİNİ İYİ ANLATAN,
TARAFTARINI İYİ MOTİVE EDEN
KAZANIR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım,
“Belediyeden hak edişler ödenecek, 85
TL’den 40 TL’ye düşürülen öğrenci
akbilinin 45 TL’lik fark belediye
tarafından ödenecek” dedi.

"Biz kurumsal çalıştığımız için, böyle

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan

zamanlarda sürekli araştırma yapıp

Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım

kamuoyuna açıklamak en doğrusu.

Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin iftar programına

Nihayetinde, sizinle çalışan kurumlar sizin

katıldı. Binali Yıldırım, iftar öncesinde 5 farklı

yaptığınız araştırmalar üzerine strateji

otobüs firmasının yetkilisiyle görüşerek,

kuruyorlar.
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

4

HABERLER 22/05/2019
otobüslere bindi. Bilgiler alan Yıldırım, daha
sonra iftar alanına gelerek vatandaşları tek tek
selamlayıp sohbet etti.
Ezanla birlikte oruçların açılmasının ardından

STAR
Türkiye'den ABD kararı: Yarıya
indirildi

konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
“Bugün iftardan önce 5 tane halk
otobüsü firmasının başkan ve
yöneticileriyle İETT ve belediye yetkilisi
arkadaşlarımızla bir araya geldik,
sizlerin konularını görüştük. Otobüsçü Topal
Dursun’un oğlu olarak bu mesleğin ne demek
oluduğunu iyi bilirim. Sorunları da çözümleri
de iyi bilirim. Bu günkü toplantının iki tane
önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin
belediyeden alacağınız hakkedişler var, onlar
ödenecek, onun kararı alındı. Arkadaşlarla
görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün
içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu
paralarınızı alacaksınız. İki öğrenci akbili
85 liradan 40 liraya düştü. Tabi buradaki
aradaki farkın ne olacağını merak
ediyorsunuz, oradan oluşan fark 45 liralık
farkı, belediye destek olarak size verecek.
Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye
desteklemek suretiyle, bu farkı size verecek,

Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli
pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün,
binek otomobil, güzellik veya makyaj
malzemelerinin de aralarında
bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına
uygulanan ek mali yükümlülük yarı
yarıya düşürüldü. Kararla ilgili
açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, 'Türkiye, mütekabiliyet esası
gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne
uygulanan ek mali yükümlülükleri yarı
yarıya düşürmüştür. Böylece ABD
ürünlerine uygulanan 521,2 milyon
dolar ilave vergi 260,6 milyon dolara
inecektir.' dedi.

hayırlı uğurlu olsun. Ramazan bayramınızı
tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun.

ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek

Daha sonra da Kurban Bayramı var. Ama iki

Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair

bayram arasında da 23 Haziran’da İstanbul’un

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin

bayramı var. İstanbul’un bayramında hep

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de

beraber kutlamaya hazır mısınız? Allah

yayımlandı.

hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.
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Buna göre, ABD menşeli 22 ürün kaleminin

ABD son olarak 17 Mayıs'ta Türkiye'den ithal

ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük

edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave

yarı yarıya indirildi. Karar, 21 Mayıs'tan

vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.

itibaren geçerli olacak.
- MÜTEKABİLİYET ESASI
Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald
Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den yaptığı çelik

HÜRRİYET
Bakan Selçuk liselerde
modelin detaylarını paylaştı

yeni

ithalatına uygulanan yüzde 50'lik gümrük
tarifesinin yüzde 25'e indirildiğini
açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet
esası çerçevesinde Türkiye de bazı ABD
ürünlerine uyguladığı mali yükümlülüklerde
aynı oranda indirime gitmiş oldu.
ABD yönetimi, 23 Mart 2018'den itibaren bazı
çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde

sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi

uygulanacak yeni modelde, öğretmen

uygulamaya başlamıştı.
Söz konusu ürünlerde Türkiye ABD'ye gerekli
istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak
olumlu sonuç alamamıştı. Bunun üzerine
Türkiye, 11 Haziran 2018'de çıkarılan kararla
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu
ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük
uygulamasını yürürlüğe koymuştu.
ABD'nin 13 Ağustos 2018'de Türkiye menşeli

eğitiminin, materyallerin
geliştirilmesinin ve rehberliğin kritik
bir öneme sahip olacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden,
"Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı
Anlatıyor" başlığıyla yayınlanan videolarda,
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un liselerdeki yeni
model tasarımına ilişkin sorulara verdiği
yanıtlar paylaşıldı.

çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini
yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Türkiye

Videolar, Bakanlığın sosyal medya

de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında

mecralarından da paylaşıldı.

uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki
katına çıkartmıştı.

Bakan Selçuk, "Tasarımın başarılı olabilmesi
için gereken en önemli unsurlar neler?"
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sorusunu yanıtlarken, "Öğretmen eğitimi,

bu topraklarda bu değer sisteminde

materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son

gençlerimizin nasıl bir kimlikle ortaya çıkması

derece kritik bir üçlü." değerlendirmesinde

gerektiğini de çok önemsiyoruz çünkü biz

bulundu.

sadece kendimiz için bir eğitim yapmıyoruz,
biz dünyaya da katkı sağlamak için eğitim

Öğrencilerin ders seçmesi için çok güçlü ve

yapıyoruz."

kariyer yönlendirme sistemine ihtiyaç
olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmen

Bakan Selçuk, yeni sistemin anahtar

eğitimi sağlanmadan, içerikler, materyaller

kavramlarını ise "Derinleşme, tasarımsal

geliştirilmeden, çok kuvvetli bir kişisel

düşünce, toplumsal fayda, çok yönlü

rehberlik ile kariyer yönlendirme yapısı

yetişme, çift kanatlılık, öğrencinin

kurulmadan böyle bir sistemi hayata geçirmek

kendisiyle buluşması, ilgi alanları,

çok zor." dedi.

kişiselleştirmeye olanak sağlama, bilgi
kuramı, sistem kavramı, esnek yapı,

Yeni sistemin ders kitapları için

sertifika programları." şeklinde sıraladı.

hazırlıklar başladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu anahtar
Önce öğretmenlerin yetişmesine yönelik

kavramların tümünün birbiriyle bağlantılı

katkılar sağlayacaklarına değinen Selçuk, yeni

olduğunu söyledi.

bakış açısına uygun ders kitaplarının,
materyallerin geliştirilmesi için hazırlık

Yeni tasarımda, öğrencilerin portfolyosundaki

yapmaya başladıklarına değindi.

tüm özelliklerini dikkate alıp sertifikaları ile
birleştirildiğinde mezuniyette nasıl bir profile

Bu tasarım yapılırken nelere dikkat edildiğine

sahip olduğu konusunda bir öngörüye sahip

ilişkin bilgileri de veren Selçuk, şu ifadeleri

olacaklarını dile getiren Selçuk, öğrencilerin

kullandı:

ayrıca haziran ayında projelerini sergileme
fırsatı bulacağını böylece bütünsel bir

"Bu tasarımı yaparken elbette dünyanın

fotoğrafın çok rahat görülebileceğini

gideceği yeri dikkate alıyoruz. Eğer bugüne

vurguladı.

göre bir şey yaparsak bugünün doğasını
dikkate alarak bir şey yaparsak bu ülkenin ve

Öğrencilerin 9. sınıfta belirli bir kavram

dünyanın geleceği konusunda yeterince

üzerinden birlikte bir konuyu nasıl

duyarlılık geliştirmiş olmayız. Bu coğrafyada

alabileceklerine ilişkin duyarlılıklarını
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geliştireceklerini belirten Selçuk, böylece

konusunda farkındalıklarını ve becerilerini

akademik gelişime zemin hazırlanacağını

geliştirme imkanı bulacaklar." diye konuştu.

vurguladı.
Ortaöğretim sisteminin nasıl hayata
Selçuk, yeni tasarımın ilkokul, ortaokul, lise ve

geçirileceğinin bir takvim doğrultusunda

üniversitenin ayrı ayrı bakış açısıyla öğrenci

yapılacağını anlatan Selçuk, "2019-2020

yetiştirmesinin öne geçilmesi için ciddi bir

yılının bu tasarımın hayata geçirilmesi için

işlev üstleneceğini dile getirdi.

materyal, içerik geliştirme, öğretmen yönetici
eğitimi, rehberlik sisteminin oluşturulması

"Dersler neye göre seçilecek?" sorusuna

gibi birçok hazırlığı taşıyan bir yıl olacak."

karşılık Bakan Selçuk, öğrencilerin, ilgi,

ifadesini kullandı.

yetenek ve merakının fotoğrafının çekileceğini
ve derslerin öğrencinin çift kanatlılığını

Bu takvimi yürütmenin aynı zamanda bir

koruyarak seçebileceğini anlattı.

sınavla da ilişkili olacağının altını çizen
Selçuk, şunları kaydetti:

Yeni tasarımın okul profili, okul gelişim
modeli, öğretmen ve yönetici eğitimi ile

"Üniversiteye girişle ilgili bir sınavdan söz

doğrudan ilişkili olacağını da aktaran Selçuk,

ediyoruz. Bu sınav söz konusu ise biz sadece

"Sistemin merkezinde öğretmenlerimiz ve

sınavın kendisini tekil olarak ele almıyoruz.

yöneticilerimiz son derece kritik bir öneme

Biz bir taraftan Türkiye'de sınav baskısının

sahip. Tüm eğitimlerin planlaması yapıldı. "

azalması, okullar arasındaki imkan ve

dedi.

öğrenme farklılıklarının azaltılması ile ilgili
çalışmalar yürütüyoruz. Buna bağlı olarak da

Dana önce yapılan öğretmen eğitimlerinden

ortaöğretim tasarımının sınav yaklaşımını da

farklı bir bakış açısının oluşturulmaya

ortaya koyuyoruz. Yükseköğretimde yeni

çalışılacağının altını çizen Selçuk, "En az bir

ortaöğretim tasarımına ilişkin olarak bir sınav

yıl başlangıç eğitimi için öğretmenlere fırsat

değişikliğinin de söz konusu olması ama 2024

tanıyacağız. Yıllar içinde adım adım

yılına kadar süren bir süreçten söz ediyorum.

yürütülecek ama bunu yürütürken

Çünkü önümüzdeki yıllar, hazırlık yılı ve en

yükseköğretim kurumları, sivil toplum

son 2024 yılında bu öğrencilerimizin

kuruluşlarıyla birlikte ele alacağız.

üniversite sınavına girmesini bekliyoruz.

Öğretmenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan

Üniversite sınavında şu anda elbette bir

birçok kaynağı kullanarak yeni tasarım

değişiklik söz konusu değil. YÖK ile yapılacak
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istişareler sonucunda ortaöğretim tasarımının

çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni

gerektirdiği sınav yaklaşımının da ortaya

personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin

konulması elbette söz konusu olacaktır. Bu

ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza

aşamaya henüz 4-5 yıl olduğu için şu anda biz

hayırlı olsun."

sadece hazırlık süreçleriyle ve takvimimizin
aşama aşama ilerlemesiyle ilgileniyoruz."

MİLLİYET
Bakan açıkladı! 11 bin personel
alınacak

YENİŞAFAK
Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına Mehmet Akarca
yeniden seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

gösterilen adaylar arasından Mehmet

bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam

Akarca yeniden seçildi.

edileceğini açıkladı.
Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
"Yeni personel talebimiz Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet
Akarca'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar
Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKARCA YENİDEN SEÇİLDİ

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam

imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve

edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz

Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri

koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve

gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca

destek personel alımı ilanına yıl içerisinde

gösterilen adaylar arasından Yargıtay
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Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

"Allah'tan başkan değil" diyen Soylu, "Yoksa

yeniden seçildi.

bizi buralara sokmamaya çalışacak. Ben
İçişleri Bakanıyım, terörle mücadele

YENİŞAFAK
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na
Ankara yanıtı

bölgelerine, dağlara çıktığımda da 'ne işin var'
diye soruyor musun?" ifadesini kullandı.

YENİAKİT
AK Parti adım adım uygulamaya
başladı! Yeni müjdeler yolda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP
İstanbul adayının 'Soylu, Ankara'da
otursun' laflarına yanıt verdi. Soylu,
"Allah'tan Belediye başkanı değil.
Yoksa bizi buralara sokmamaya
çalışacak. Ben İçişleri Bakanıyım,
terörle mücadele bölgelerine, dağlara
çıktığımda da ''ne işin var'' diye
soruyor musun?" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul
adayının kendisi hakkındaki sözlerine yanıt

AK Parti’de İstanbul seçimleri
içinçalışmalar devam ediyor. Yakında
su ve öğrenci akbili indirimine benzer
yeni müjdeler verilecek. Büyük
mitingler olmayacak, il başkanları
hemşehrilerine yakın markaj yapacak.
Binali Yıldırım ‘sözü geçen’ aile
büyükleri ile buluşturulacak. CHP’nin
oy deposu olan yerlerde yoğunlaşılacak.
Seçim çalışmalarına tecrübeli isimler
katılacak.

verdi.

YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul
İstanbul'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu,

seçimleri için AK Parti’de çalışmalar sürüyor.

CHP adayının "Soylu, Ankara'da otursun"

31 Mart’ta yaşanan sıkıntıları tek tek tespit

açıklamasına değindi.

edip, yeni bir yol haritası belirleyen AK
Parti’nin 23 Haziran kampanyasının
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omurgasını, vatandaşın günlük hayatını

toplantıları düzenlemeye başlayan AK Parti,

kolaylaştıracak projeler oluşturacak.

en çok da vatandaşla yüz-yüze iletişim

Yeni müjdeler yolda

kurulması stratejisi uyguluyor. AK Parti
kurmayları “Zaman kısıtlı. Büyük mitingler

AK Parti, İstanbul seçimleri için atılacak

veya ilçe bazında mitingler öngörülmüyor.

adımları belirleyerek adım adım uygulamaya

Ama kampanyanın gidişatına göre, belki

başladı. İstanbul’da oluşturulan Seçim

birkaç ilçede miting olabilir. Ama tüm

Koordinasyon Merkezinde (SKM) üst üste

hedefimizi, çarşıdapazarda, evlerde bire bir

toplantılar yapan AK Parti yönetimi, 31 Mart

görüşmeler üzerine belirledik” dedi.

öncesinde açıklanan büyük projeleri yeniden
gündeme getirmek yerine, kampanyayı

Tecrübeliler göreve

vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracak

Mahalle temsilcilerini tahkim eden, 31 Mart’ta

mikro projeler üzerine kurdu. AK Parti

kampanyanın dışında kalan tecrübeli isimleri

kurmayları, İstanbul’da yapılan su indirimi ve

seçim çalışmalarında görevlendiren AK Parti

öğrenci akbili indirimine benzer, gençler,

yönetimi, sandık başında yaşanan hataların

kadınlar ve dezavantajlı kesimlere yönelik yeni

tekrar etmemesi için de tüm görevlilerini

projelerin devreye gireceğini dile getirdi.

bugünden itibaren yoğun bir eğitime alacak.

İnsana değecek bu uygulamaların etap

Seçim çalışmalarına katılacak mahalle

etap Binali Yıldırım tarafından açıklanacağı

temsilcilerine vatandaşla yüz-yüze iletişim

belirtiliyor. İstanbul’daki SKM’da görev yapan

teknikleri, sandıklarda görevlendirilecek

AK Partili Aziz Babuşçu da “Yeni projelerin

partililere ise ‘seçim hukuku’ eğitimi verilecek.

öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü büyük

Sandık başında en küçük bir zafiyet

projeler dendiğinde Binali

yaşanmaması için tedbir alınacak.

Yıldırım hatırlanıyor. Vatandaşın günlük
hayatına değecek adımların atılacağını
düşünüyorum” diye konuştu.
Büyük miting yok

İl başkanları devrede
AK Parti’de çok sayıda il başkanı da İstanbul
seçimleri için çalışacak. İl başkanları
‘hemşehrilerini, eşini-dostunu’ ziyaret ederek

31 Mart’ta teşkilat çalışmalarında yaşanan

Yıldırım’a destek isteyecek. Ayrıca, Binali

aksaklıkları tespit eden AK Parti yönetimi, 23

Yıldırım’ın aileler üzerinde ‘sözü geçen’ aile

Haziran seçimleri için farklı bir strateji

büyükleri ile buluşturulacağı ve çalışmalarını

belirledi. Büyük mitingler yerine mahalle,

daha çok CHP’nin oy deposu olarak görülen

sokak ve ev toplantıları, hemşehri dernekleri

yerlerde sürdüreceği belirtildi.
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Seçmeni suçlamak yok
Milletvekilli ve teşkilatlara “Ulaşabildiğiniz
herkese ulaşın. Nerede bir dostunuz,
arkadaşınız varsa, tek tek arayın, destek
isteyin” mesajı verilirken, seçim çalışmaları
sırasında ‘Seçmene ayar verilmesi’ anlamına
gelecek davranışlardan kaçınılması uyarısı
yapıldı. AK Parti kurmayları “Seçmen bize oy
vermedi diye onu suçlamayacağız. Haklı
gerekçeleri vardır. Seçmene niye sandığa
gitmedi diye asla suçlayıcı olmayacağız.
Seçmenin beklentilerini karşılamaktan
uzaklaşan bir davranış olmuşsa, seçmen buna
bir tavır koyar. Biz yeniden kendimizi ifade
edeceğiz. Sandığa gidişin az olduğu mahalle ve
sandıklarda, birebir temas kurarak, sandığa
gitmeleri konusunda iknaya dönük çalışma
yapacağız. Bu tavrın sürdürülmesinin ağır
maliyeti olacağını
anlatacağız” değerlendirmesini yaptı.

YENİAKİT
Trump'tan bomba itiraf! Savaşı
ABD derin devleti istiyor

ABD’deki derin devleti işaret eden
çarpıcı bir itiraf geldi. İran ile bir sıcak
çatışma istemediğini belirten Trump,
ülkedeki askeri-endüstriyel kompleksin
sürekli savaş istediğini ve kendisini
savaşa zorladığını söyledi.
ABD ile İran arasında gerilim, savaş boyutuna
varacak mı endişeleri sürerken, ABD
Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir çıkış
geldi. Amerikan Fox News televizyonuna
mülakat veren Trump, askeri endüstriyel
kompleksi işaret ederek, kendisini “İran’a
savaş açmaya zorlayanlara” sitem etti. İran’ın
uzun zamandır sorun olduğunu belirten
Trump, İran’la savaşa girmek istemediğini
belirtti. Sunucunun “İran ile bir çatışmanın
peşinde olmadığınıza dair halka güvence
verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır
devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan
benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen
oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede
bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar
sürekli savaş istiyorlar” yanıtını verdi.
Suriye’den örnek verdi
Trump’ın askeri-endüstriyel kompleksin savaş
isteğine Suriye örneğini vermesi dikkat çekti.
ABD Başkanı, “(Suriye’den) Askerlerimizi geri
getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına
dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var
ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam

Washington-Tahran arasında gerilim

geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum

her geçen gün artarken Trump’tan,
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artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce

nasıl rahatsız ettiği gözler önüne

asker daha gönderirlerdi” ifadelerini kullandı.
Ekonomileri çöküyor
İran ile mevcut gerilimi Twitter hesabından da
değerlendiren Trump, “yeni müzakereler için
Tahran’a ulaşmaya çalıştığı” şeklindeki
haberleri reddetti. Twitter mesajında bu

serilmiş oldu.
CNBC’nin ismini vermediği kaynağa göre
ABD, Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze
savunma sistemini satın almak için yaptığı
anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki
haftadan daha az bir süre tanıdı.

yöndeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden

CNBC, Rusya'dan S-400 füze savunma

Trump, “İran ne zaman hazır olursa o zaman

sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya

bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri

sadık kalması durumunda Türkiye'nin

çökmeye devam edecek.” değerlendirmesini

yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını iddia

yaptı. İran halkı için çok üzücü bir durum”

ederken habere göre Türkiye, Haziran ayının

ifadesini kullandı.

ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı

AKŞAM

anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400
alımını iptal edin

füze savunma sistemlerini satın almaya karar
vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı
programından çekilmesi gerekecek, Amerikan
yaptırımlarına maruz kalabilecek ve
NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.
Haberde bu sürenin uzatılmasının mümkün
olmadığı mesajı verilirken CNBC'ye konuşan
bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok
olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını

Amerikan haber kanalı CNBC, ABD

çiziyoruz" diyerek tehtitkar bir üslup kullandı.

kulislerinde konuşulan önemli bir
iddiayı haberleştirdi. İddia Amerikan
tarafının S-400 konusundaki
rahatsızlığını ortaya koyarken
Türkiye’nin kararlı duruşunun ABD’yi

"TESLİMATIN GECİKMESİ SÖZ
KONUSU DEĞİL"
Daha önce de benzer haberler Reuters ve
Bloomberg haber kanallarında yer almış,
ancak Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, S-
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400 hava savunma sistemi sisteminin ilk
parçalarının Haziran veya Temmuz ayları
içinde gelebileceğini açıklamıştı. Bakan
Çavuşoğlu, teslimatın ertelenmesi ile ilgili
yapılan haberlere yönelik olarak ise, "Erteleme
ya da durdurma söz konusu değil. S-400
bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi
konuşalım" şeklinde cevap vermişti
Başkan Erdoğan ise Rusya'dan satın alınması
planlanan S-400 füze savunma sisteminin
ardından S-500'ün de söz konusu olacağını
söyleyerek şunları söylemişti:
"Bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi
bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Ödeme
planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize
hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. S400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S500'de de yine bir ortak üretim söz konusu
olacak."
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