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çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi

SABAH
Başkan
Erdoğan:
meselesini
G-20'de
taşıyacağız

söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını

mülteciler
gündeme

verdi bu iş bitmiştir. ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20
Zirvesi için Japonya'ya hareket etmeden önce
açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır
başları şöyle:
G-20 dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'i,
dünya ticaretinin yüzde 75'ini teşkil ediyor.
Kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri

Başkan Erdoğan'dan Japonya ziyareti

başlıkları G-20'nin bu seneki ajandasına yeni

öncesi son dakika açıklaması..

çalışma alanları olarak dahil edildi. Küresel

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya

Ekonomik İşbirliği'nde alınan kararlar tüm

ziyareti öncesi Esenboğa
Havalimanı'nda gazetecilere
açıklamalarda bulunuyor. Başkan

dünya tarafından yakından takip ediliyor. Biz
de ülke olarak G-20'deki tartışmalarına
başından beri aktif bir şekilde katılıyoruz.

Erdoğan, "Biz Türkiye olarak ticaretin

Dünya ekonomisindeki temel risklerin

serbestleşmesine vurgu yaptık.

bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız

Osaka'da da bunu güçlü bir şekilde

adımların teşkil edilmesine çalışacağız.

vurgulayacağız. Küresel eşitsizlikler
konusu toplantılar sırasında dönem

"JAPON İMPARATORU VE BAŞBAKANI

başkanlığınca gündeme getirilecek.

İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Özellikle kadınların işgücü piyasasına
daha etkin katılımına yönelik
görüşlerimizi paylaşacağız. Mülteciler
meselesini G-20 çerçevesinde de
gündeme taşıyoruz. Dünyada mülteciler
konusunda en önemli bedeli ödeyen
ülke Türkiye." dedi. Başkan Erdoğan,
"(Parlamenter sisteme dönme

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde dijital
dönüşüm ofisi kurarak önemli bir adımı attık.
Ülkemizin bu alandaki vizyonunu diğer
ülkelerle de paylaşma imkanını bulacağız.
Sağlık, istihdam, tarım, sürdürülebilir
kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok
farklı alanda görüşlerimizi dile getirme
fırsatını bulacağız. G-20 liderler zirvesinin
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ardından 30 Haziran 2019 tarihinde

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerimiz olacak.

Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.

Heyetlerarası görüşmeler olacak. Bundan

Japon İmparatoru ve Başbakanı olmak üzere

sonraki süreci nasıl geliştireceğiz, bunların da

Üst düzey devlet adamlarıyla temaslarda

adımlarını atacağız.

bulunacağım. Japonya ile ekonomik
ilişkilerimizin güçlendirilmesini hedefleyen

"SAYIN TRUMP'TAN YAPTIRIM

müzakerelerde artık sona yaklaştık.

OLACAĞI İZLENİMİ ALMADIM"

Anlaşmanın 2019 yılı içerisinde

S-400'le ilgili bugüne kadar birçok kez gerek

sonuçlandırılmasını planlıyoruz. Japon iş

şahsım gerek ilgili arkadaşlarım Dışişleri,

insanları ile bir araya geleceğim. Japon

Savunma Bakanlığı bu konuda işin bittiğini,

firmalarının ülkemizdeki yatırımların

artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu

arttırılması imkanları da ele alacağız.

ifade ettik. Nedense bizim söylediklerimize
pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler

"ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE

itibar görüyor. Şunu unutmayın Türkiye bir

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI

NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO

KONULARI ELE ALACAĞIZ"

ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım

Usta fotoğrafçımız Ara Güler adına sergiler

uygulamaya başladıysa doğrusu bunu

düzenliyoruz. Japonya ziyaretim vesilesiyle bu

bilmiyorum. Amerika ile ortaklığımız bir

serginin Kiyoto'daki açılışını yapacağız.

stratejik ortaklık çerçevesinde

Japonya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir

yürütülmektedir. Sayın Trump'la yaptığım

araya gelip, hasret gidereceğiz. Japonya'nın

görüşmede doğrusu bu izlenimi almadım. Alt

ardından 2 Temmuz günü Çin'i ziyaret

kademede birileri konuşuyor. Japonya'da bu

edeceğim. Pekin'de bir araya geleceğimiz Çin

konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B

Devlet Başkanı ile ilgili bölgesel ve uluslararası

planı, C planı diyerek doğmamış çocuğa don

konuları ele alacağız. Asya'yı Avrupa'ya

biçme yoluna gitmeyelim. O bizde saklı kalsın,

bağlayan yolların merkezinde bulunan

adeta çeyiz sandığındaki gibi. Zamanı gelince

Türkiye, Çin'le birlikte İpek Yolu'nun önemli

meydana çıkarırız.

ülkelerinden biridir. Çin'le güçlü bir diyaloğun
sürdürülmesinde fayda görüyoruz. Bu

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BU

ziyaretimin Japonya ve Çin'le ilişkilerimizin

İFADESİYLE HAREKET EDECEK

güçlendirilmesinde önemli katkıda

DEĞİLİZ"

bulunacağına inanıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor,
kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine
parlamento kararıyla mı girdik, yoksa
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AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi,

geliyor buna bakmaz. Bakanlık müracaat

yoksa millete mi gittik.Bunun kararını

üzerine adımını atmış kararını vermiştir.

milletimiz vermedi mi? Millet kararını
verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı

"OSMAN ÖCALAN'LA İLGİLİ TRT

geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her

KÜRDİ'DEKİ ARKADAŞLAR

şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki

ADIMLARINI ATMIŞTIR"

süreçte nerelerde aksama varsa

Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı

giderilerek yolumuza gideriz. Akşam

bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak

yat, sabah kalk referandum dünyanın

TRT Kürdi'ye müracaat yapmışsa bunu

hiçbir yerinde böyle durum yok.

da TRT'deki arkadaşlarım bilirler. Bu

Parlamenter sistemini denedik bizi

konuda arkadaşlarıma güveniyorum.

nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok

TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize 'Niye

bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek

kurdunuz' demedi. TRT Kürdi'deki

istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu

arkadaşlarımız hassasiyetleri göz

ifadesiyle hareket edecek diyoruz.

önünde bulundurarak adımları atarlar

Yolumuza aynı kararlılıkla devam

ve buna göre de adımlarını atmışlardır.

ediyoruz.

"İDLİB'DE BÜYÜK VAHŞETLER

"Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor, kendi

OLABİLİRDİ AMA DURDURULDU"

dinliyor"

Bu konularla ilgili bizim şu anda çalışmamızın

"ADALET BAKANLIĞI MÜRACAAT

iki boyutu var. Bir Soçi Zirvesi'nde başlayan

ÜZERİNE ADIMINI ATMIŞTIR"

Türkiye-Rusya-İrana üçlü yürüttüğümüz

Türkiye'de hangi kurum hangi şartlarla

çalışma. Soçi'den sonra Ankara, Ankara'dan

çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir.

sonra Tahran.Bu devam ediyor.Bunları

Cezaevinde olanlarla görüşme hangi şartlarla

tamamlayan bir de Astana süreci var. Bir diğer

müsaade edilir belirlenmiştir. Adalet

çalışma Amerika tarafıyla yapılan

Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır ve böyle

çalışmalardır. Bunun da en önemli ayağı

adım atılmıştır.Bununla ilgili olarak

Fırat'ın doğusu ve Fırat'ın batısında Münbiç

bakanlığımız hatta hatta ben daha ileri

olayı. Ne yazık ki Amerika'yla başlayan süreç

gidiyorum Milli İstihbarat Teşkilatı, bu

Obama döneminde başladı. Netice aldınız mı?

çalışmaları yaparken kime nasıl izin vereceğini

Maalesef Münbiç bunun örneğidir. Verdikleri

yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve

sözüne yerine getirmemişlerdir. 90 gün

değerlendirmesini yapar. Kalkıp da

demişlerdir 1 sene olmuştur. Tabii bunları

muhalefetten şöyle ses geliyor,böyle ses

Suriye konusu gündeme geldiğinde Sayın
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Trump ve sayın Putin'le yaptığımız görüşmede

Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması

gündeme getireceğiz. Zeytindalı harekatının

ve Doğu Akdeniz mesajı

ilk adımının Obama döneminde atılması

"GÜNEY KIBRIS KONTROLÜNDE

konuşuluyordu, daha sonra bu adımı attık.

YAPILIR DERSENİZ İTİRAZ EDERİZ"

Ardından Afrin olayı gündeme geldi. Afrin

Gündeme gelirse görüşürüz. Bu bölgede

Harekatı'nda 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedik

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın hakları var. Bu

ve geldik gereğini yaptık. Askerimiz Özgür

adı geçen ülkelerin ne hakkı var. Hele hele

Suriye Ordusu'yla beraber süreci işletti terör

Amerika'nın ne hakkı var? Amerika Senatosu

örgütleriyle orada yoğun çatışmalar oldu.

bu kararı nasıl alıyor? Şimdi biz burada bizim

Terör koridoru olarak YPG-PYD onların

garantörlük hakkımız var. Biz Kuzey Kıbrıs'a

kendilerine belirlediği yerden bunları derdest

yapılacak herhangi bir saldırıda garantörüz.

ettik. El Bab'dan 3 bine yakın DEAŞ'lının

Hep söylüyorum, Yunanistan konuşur, niye

derdest edilmesi, temizlenmesiydi, onu

garantördür. Daha ileri gidiyorum İngiltere de

başardık. Dünyada pek çok ülke bizim

konuşur, o da garantördür. Olay oradaki

DEAŞ'ın yanında yer aldığımızı söylüyorlardı.

denizler noktasına gelince. Biz diyoruz ki, bu

Bu terbiye dışı bir yaklaşımdı. Münbiç'te işin

denizlerden çıkacak nema neyse Kıbrıs'ta

takipçisiyiz, verilen sözlerin tutulması

yaşayanların eşit hakkı vardır.Bunu kalkıp da

gerekiyor. Münbiç'te yüzde 90'a yakın

Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapılır derseniz

Araplarındır. Kürtlerin orada hakkı yoktur.

itirazımız olur. Şu ana kadar çıkmış bir şey

Kürtler'den kastım oradan çekilmeleridir. Şu

yok, hala aramalar devam ediyor. Sondaj

anda bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu

gemilerimiz devreye girdi. Bunlar baktılar ki

daha çok İdlib'de meydana gelen olaylardır.

Türkler ciddi gidiyor. Ciddi gideceğiz tabi.

Rejim İdlib'de acımasız davranıyor. Orada 12

Bizim prensibimiz eşit miktarda dağıtmasını,

gözlem kulesi var, zaman zaman tacize

paylaşmasını biliriz. Karşı taraftakilerin aynı

uğruyor. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntı

adaletle bize davranmaları lazım olay bu.

yaşanmadı. Gereken noktada, gereken
zamanda onlara cevabı en güzel şekilde verdik.

"AK PARTİ DIŞARIDAN KUMANDA İLE

Planlanan neyse, verilen sözler neyse o

HAREKET EDECEK PARTİ DEĞİL"

istikamette götürelim istiyoruz. Bu konuda

Yeni yönetim içerisinde oluşmuş yapımız var.

muhatabımız Rusya'dır. İnanıyorum ki

Bunlar fitnedir. Bu söylemlere kimsenin kulak

İdlib'de çok çok büyük vahşetler olabilirdi ama

asmaması gerekir. Ne zaman kimi nasıl

belli bir yerlerde durdurulmuş vaziyette.

değerlendireceğimizi gayet iyi biliriz.
Dışarıdan ahkam kesilmesine prim vermeyiz.
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AK Parti dışarıdan kumanda edilen parti

Görüşmede, iki ülke Savunma Bakanlıkları

değildir. Kararlarını kendi mekanizmaları

arasında Atina ve Ankara'da gerçekleştirilen,

içerisinde istişari olarak alır.

güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege
Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla

SABAH

yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı
Apostolakis ile görüştü

toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde

memnuniyet dile getirildi, söz konusu
devam etmesinin önemine değinildi.
Bakan Akar tarafından, sorunların iyi
komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk
çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun
şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz'de
milli hak ve menfaatlerden taviz
verilmeyeceği, provokatif davranış ve

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos
Apostolakis ile görüştü. Görüşmede, iki
ülke Savunma Bakanlıkları arasında

açıklamalardan kaçınılmasının önemi
vurgulandı.

STAR

Atina ve Ankara'da gerçekleştirilen,
güven arttırıcı önlemler başta olmak

60 bin tutukluya tahliye umudu

üzere Ege Denizi'nde iş birliğini
geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler
arası toplantılardan duyulan
memnuniyet dile getirildi, söz konusu
toplantıların iyi komşuluk ilişkileri
içinde devam etmesinin önemine
değinildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan

AK Parti Meclis tatile girmeden Yargı

açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar,

Reform Paketi’nin ilk bölümünü

Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan

çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin

Savunma Bakanı Apostolakis ile NATO

yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin

Karargahı'nda bir araya geldi.

dolayında tutuklu cezaevlerinden
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tahliye edilecek.

yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece

Yargı reform paketi kapsamında infaz

cezaevinden 60 bin dolayında kişinin

sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden

tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

önce Meclis’e getirilip çıkartılması
planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60
bin dolayında kişinin tahliyesine imkan
sağlayabileceği belirtiliyor.
TEMEL ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ
Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK
Parti Genel Merkezi’nde, Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül, AK Parti Grup
Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı
Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda çizildi. Meclis’teki diğer partilerle

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ
Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme
yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında
herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam
öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda
düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme
suçundan, daha önceden 10 sene yatıp
çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan
sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine
geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi
planlanıyor.

yapılacak görüşmelerinin neticesine göre,

SATICI-KULLANICI AYRIMI

İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak

Uyuşturucu suçlarında satıcı kullanıcı ayrımı

Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi

iyi bir tanımla yapılacak. Kullanana ve satış

planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler

durumuna göre kademeli artacak.

yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına

15 yıldan fazla cezalar için eğitici kuşatıcı

bırakılacak.

cezalar olacak.

BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK
Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda
hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda

HÜRRİYET
69 ay yönetmelikle şekillenecek

belirli bir miktar hapis yatacak şekilde
düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı
ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere
cezaevine girecek.
TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK
Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin
(2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye
koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

6

HABERLER 27/06/2019
Eğitimde kapsamlı değişiklikler içeren

bildiriliyor. Biz de Komisyon olarak Millî

yasa teklifinin okula başlama yaşını 69

Eğitim Bakanlığıyla görüşerek, bu hususun

aya çıkaran maddesi dün Meclis Genel

nasıl uygulamaya geçirileceğini

Kurulu’nda kabul edildi.

sorduğumuzda, bize iletilen bilgiyi
sunuyorum. 66 aydan küçük, 60 ayını

Böylece 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya

dolduran çocukların velileri genelde

çıkarılıyor. Ayrıca öğrencilerin gelişim

çocuklarını okula vermiyor, bunun için

düzeylerine göre okula erken başlama ya da

vermemesi için de rapor vesaire getiriyordu.

geç başlama hakkı verilmesine ilişkin

Yani şu anki uygulamayı söylüyorum. Bu

hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine

raporları bu yeni yönetmelikle kaldırıyoruz;

de olanak sağlanıyor. Bu kapsamda gelişimi

tamamen velinin izni ve talebine bağlı olarak,

hızlı olan çocukların okula erken

gelecek uygulamayla 66, 67, 68 aylık

başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan

çocukların velisinin yazılı isteğine göre,

çocukların okula geç başlayabilmesine olanak

çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak

tanınıyor. Eğitim sistemindeki bu önemli

çocuğun kaydı yapılabilecek.”

değişiklik, teklifin tümünün Meclis’te kabul
edilip, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından

MİLLİYET

Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girecek.
TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı

Meclis çalışmaya devam edecek!
Karar yayımlandı...

Emrullah İşler, önceki gün TBMM Genel
Kurulu’nda eğitimde yeni düzenlemeleri
içeren teklifin görüşmelerinde eleştirileri
yanıtladı. İşler, “66 aydan küçük, 60 ayını
dolduran çocukların velileri genelde
çocuklarını okula vermiyor, bunun için de
rapor vesaire getiriyordu. Bu raporları yeni
yönetmelikle kaldırıyoruz” dedi. İşler, ikinci
maddeyle ilgili şunları söyledi:
BU RAPORLARI KALDIRIYORUZ
“Kanunun 2’nci maddesinde bu işin
uygulamasının yönetmelikle yapılacağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
(TBMM) çalışma süresinin
uzatılmasına ilişkin karar, Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi
gereken TBMM çalışmalarına devam edecek.
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Yayımlanan kararda, "Anayasa’nın

seçimlerinin ardından ilk MYK toplantısını

93’üncü, Türkiye Büyük Millet

önceki gün yaptı. Erdoğan, bu toplantıda parti

Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre,

kurmaylarına 23 Haziran sonuçlarına ilişkin

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi

detaylı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tatile girmemesine ve çalışmalarına devam
etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli
90’ıncı Birleşiminde karar verilmiş" ifadeleri

Yaklaşık 4.5 saat süren Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) toplantısında Erdoğan,
seçmenin kendilerine verdikleri mesajı çok iyi
anladıklarını ve bu konunun tüm yönleriyle ele

yer aldı.

alınmasını istediği kaydedildi.

YENİŞAFAK

Toplantıda İstanbul’un önemine dikkati çeken
Erdoğan’ın, “Bu bir yerel seçim. Bunu alıp

Düşen oylar için sosyolojik teşhis

başka noktalara çekmek doğru olmaz. Artık
daha çok çalışacağız” dediği öğrenildi.
NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlara ilişkin
tetkiklerini yapacağını, kurmaylarına da hem
23 Haziran hem de 31 Mart seçim sonuçlarını

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında
toplanan AK Parti MYK’da İstanbul
seçim sonuçları masaya yatırıldı.
YSK’nın iptal kararının seçmene iyi
anlatılamadığı vurgulandı. Toplantıda,
31 Mart’ta AK Parti’nin belediye
başkanlığını kazandığı ilçelerde oy
oranlarının düşüşünün nedenleri ve
sosyolojik boyutunun incelenmesi
kararı alındı.

karşılaştırarak çalışılması talimatını verdiği
belirtildi.
31 Mart’ta AK Parti’nin belediye başkanlığını
aldığı ilçelerde bu seçimde düşüş
göstermesinin nedeninin gençler başta olmak
üzere kadınlar, esnaf ve sivil toplum örgütleri
nezdinde sosyolojik boyutunun araştırılacağı
öğrenildi.
SEÇİMİN İPTALİ İYİ ANLATILMADI

umhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın

Toplantıda seçim sonuçlarına ilişkin de bir

yenileme kararıyla gerçekleştirilen İstanbul

sunum yapıldı. Sunumda Cumhur İttifakı
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adayı Binali Yıldırım’ın sahada iyi çalıştığı

gösterdi. Akit’e konuşan Özdemir, şunları

vurgulandı. Seçmenden gelen tepkilerinin de

dile getirdi: “2 aydır eylem yapıyoruz.

değerlendirildiği MYK’da, vatandaşa seçimin

Dünyaya sesimizi duyurduk ama CHP’ye

neden yenilendiğinin iyi anlatılmadığı

sesimizi duyuramadık. Şu anda eylem bitti.

kaydedildi. AK Parti’de tüm birimlerin kendi

CHP Genel Merkezi önünde Hak-İş Başkanı

hazırlayacağı raporlar sonrası parti

Mahmut Arslan açıklama yaptı; ‘Gel dediniz

yönetiminde değişime gidileceği öngörülüyor.

geldik. Oturalım görüşelim. Problemleri
çözelim. Bu insanların işini ve ekmeğini geri

YENİAKİT
İşçilerin sesini dünya duydu CHP
duymadı

verelim’ dedi ama hâlâ CHP’den bir haber
yok. Bekliyoruz... Bolu Belediyesi önünde
çadırlarımız duruyor vazgeçmeyeceğiz. Hakİş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 750
işçi işten atılmış, 15 bin üyemiz ise baskıyla
istifa ettirilmiştir. Hâlâ da sendikalardan
istifa etmeyenlere baskılar devam ediyor.”

YENİAKİT
'Namus sözü' vermesine rağmen CHP'li

Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

belediyelerdeki işçi kıyımına sessiz
kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na
Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil
Özdemir tepki gösterdi.
31 Mart seçimleri sonrasında
yönetiminin CHP’ye geçtiği belediyelerde
yaşanan işten çıkarma, sürgün ve sendika

‘Hedefe giden yolda, her şey mübah’

değiştirme baskılarının sona erdirilmesi

anlayışıyla hareket eden CHP, İYİ Parti

taleplerine, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun

ve PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin

kulak tıkamasına Hizmet-İş Sendikası

müşterek adayı Ekrem İmamoğlu,

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan

seçim süresince ‘çamur at izi kalsın’

Yardımcısı Halil Özdemirtepki

politikasını uyguladı. 23 Haziran’da
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göstermelik bir zafer kazanan CHP’li

rağmen mağdur rolüne bürünen İmamoğlu,

İmamoğlu’nun izlediği ‘yalan’ ve ‘iftira’

her fırsatta mağduru oynadı. Milletimizin aziz

siyaseti gerçeğin önüne geçti.

duygularını sömüren İmamoğlu’nun en büyük

CHP’nin ve ittifak ortaklarının İstanbul’daki
başarısında yalan ve iftira siyaseti belirleyici
rol oldu. Seçim süresince, sözde birleştirici bir

başarısı ise kendisini acındırmak oldu.
Aba altından sopa gösterdi

dil kullanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, gerçekte

Sürekli olarak hoşgörü edebiyatı yapan

ise kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir üslubu

İmamoğlu, taraftarlarının yıkıcı diline ise

benimsedi. İstanbul’a yapılan hizmetleri israf

engel olmadı. Cumhur İttifakı adayı

diye lanse eden İmamoğlu, yalanını ısrarla

Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın başörtüsüne

savundu. FETÖ ve PKK’dan gelen desteğe

ve dış görünüşüne dil uzatanlara tek kelam

kapılarını kapamayan CHP’li İmamoğlu,

etmedi. İnsan gönlünün yüceliğinden dem

vatanını seven insanları ise sürekli olarak

vuran İmamoğlu’nun, bir hanımefendinin

aşağıladı. Kendisini eleştiren seçmenleri en

gönlünü paramparça eden taraftarlarına tek

ağır dille tahkir eden İmamoğlu, hızını

kelam etmedi. Kendisini eleştirenlere karşı

alamadığı anlarda ise vatandaşları tokatladı.

sert bir tutum takınan İmamoğlu, ‘senin aklın

İmajı, gerçeğin önüne geçirmeyi başaran

ermez bu işlere’ minvalinde sözlerle hakaret

CHP’li İmamoğlu, toplum mühendisliği

yağdırdı. Yine kendisini eleştiren bir esnafa ise

neticesinde mazbatayı aldı.

tokat atarak, maskenin ardındaki gerçek

Mağduru kusursuz oynadı

yüzünü deşifre etti. Elinde Sayıştay amblemi
olan bir dosyayı paylaşan İmamoğlu, israftan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

dem vurdu. CHP’li İmamoğlu’nun yalanını ise

seçilen Ekrem İmamoğlu’nu siyaset dehası

Sayıştay’ın ‘bizim herhangi bir raporumuz yok’

olarak lanse edenler, izlediği çirkin politikayı

açıklaması çürüttü.

ise görmezden geliyor. Kaf Dağına ulaşan
kibrini, mütevazılık maskesiyle saklamayan

Toplumu kutuplaştırdı

çalışan İmamoğlu’nun yürüttüğü seçim

İBB’nin hizmetlerini masraf olarak lanse eden

kampanyası, Türk siyasi tarihinin en rezil

İmamoğlu, sürekli bu yalanı

süreci olarak arşivlerdeki yerini almaya

tekrarladı. PKK’nın elebaşlarının ve FETÖ’nün

hazırlanıyor. Yalan, iftira, riya ve hakaret dolu

ana kademesinin destek açıklamalarını

bir kampanyayı parlatanlar, adeta basitliğe

‘reddettiğine’ dair bir söylemde bulunmadı. İki

övgü düzüyor. 31 Mart akşamı AK

adayın projelerini anlatacağı açık oturuma da

Parti ve Cumhur İttifakı’nın oyları çalınmasına

İmamoğlu’nun gölgesi düştü. Program öncesi
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moderatör İsmail Küçükkaya ile The Marmara

Bakan Akar önce ABD Savunma Bakan Vekili

Otel’de buluşan İmamoğlu’nun soruları da

Mark Esper ile bir araya geldi. NATO

çaldığı anlaşıldı. Ordu Valimize ‘it’ diye

karargahındaki görüşmede, Türkiye ve ABD

hakaretler savuran İmamoğlu, ‘basit’ dedim

arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin

açıklaması yaptı. Görüntülere rağmen

önemine değinildi.

yalanında ısrar eden İmamoğlu, milletimizle
adeta dalga geçti. Sanatçıları da kampanyasına

Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

alet eden İmamoğlu, her hareketiyle toplumu

ve Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos

kutuplaştırdı.

Apostolakis ile de görüştü.

AKŞAM
Bakan
Akar:
Yunanistan'ın
provokatif
davranış
ve
açıklamalardan kaçınması gerekli

Akar, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinde,
sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde
çözümü ile provokatif davranış ve
açıklamalardan kaçınılmasının gerekliliğini
vurguladı.
Milli Savunma Bakanı, NATO Askeri Komite
Başkanı ve heyetiyle de bir toplantı
gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Yunan mevkidaşı ile görüştü. Akar,
"Sorunların iyi komşuluk ilişkileri
içinde çözümü ile provokatif davranış
ve açıklamalardan kaçınılması gerekli."
dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO
Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği
Brüksel'de ikili görüşmelerde bulunuyor.
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