HABERLER 19/01/2018

SABAH
Erdoğan yasama, yürütme ve yargı
organlarının temsilcileriyle buluştu

SABAH
Hazinedar’a İlhan
hakaretten dava

Cihaner’e

İçişleri Bakanlığı’nca 4 Ocak 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşk

tarihinde görevden uzaklaştırılan eski

anlığı Külliyesi'nde yasama, yürütme ve

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat

yargı organlarının temsilcileriyle bir

Hazinedar, hakkındaki yolsuzluk

araya geldi.

iddialarını araştırmak için partisi
tarafından oluşturulan komisyonda yer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yasama, yürütme ve yargı
organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya

alan CHP Milletvekili İlhan Cihaner’e
hakaret ettiği gerekçesiyle davalık oldu.
Hazinedar, kendi partisinin

geldi.

milletvekiline hakaretten yargılanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek,

İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127'nci

basına kapalı gerçekleştirildi.

maddesinin verdiği yetki doğrultusunda,

Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman,

hakkında FETÖ ve yolsuzluk soruşturması

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa

bulunan CHP'li Beşiktaş Belediye

Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay

Başkanı Murat Hazinedar'ı 4 Ocak günü

Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay

görevden uzaklaştırmıştı.

Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı

Murat Hazinedar hakkında gündeme gelen

Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet

yolsuzluk iddialarının ardından CHP Genel

Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla

Necipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

bir soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanı Özel

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul

Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Milletvekili İlhan Cihaner, İzmir Milletvekili
Kamil Oktay Sındır'dan oluşan üç kişilik
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komisyon, Hazinedar hakkında bir rapor
hazırlamıştı. Hazırlanan rapor doğrultusunda
Parti Meclisi'nde Hazinedar'ın parti disiplin
kuruluna sevk edilmesi kararı alınmıştı.

STAR
ABD'den
Afrin
açıklaması:
Türkiye'yi
böyle
bir
adım
atmamaya çağırıyoruz

İKİ CHP'Lİ KARŞI KARŞIYA
Rapor sonrası Murat Hazinedar, komisyon
başkanı İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'e
yönelik açıklama yaparak, "Utanılacak adam,
şerefi varsa yok da kendisidir. Bu ahlak dışılığı
anlayamıyorum" şeklinde açıklama yaptı.
Açıklama ardından avukatı aracılığı ile
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran
İlhan Cihaner, Murat Hazinedar'ın
cezalandırılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Nauert, Türkiye'nin düzenleyeceği olası
Afrin operasyonu için 'Türkiye'yi
Afrin'e yönelik bir adım atmamaya
çağırıyoruz. Herkes DEAŞ'a

DAVA AÇILDI

yoğunlaşmalı' dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy tarafından
yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather

tamamlandı. Hazırlanan iddianamede,

Nauert, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp

Hazinedar'ın sarf ettiği sözlerin, İlhan

yapmayacağını bilmediklerini belirterek

Cihaner'in kişilik haklarına saldırdığı,

"Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya

aşağılayıcı ve hakaret niteliği taşıdığı ileri

çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı."

sürüldü.

dedi.

Hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar
hapis istemiyle dava açılan, Hazinedar
ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde
hakim karşısına çıkacak. Bilindiği gibi İlhan

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert,
günlük basın toplantısında gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu.

Cihaner'in başında bulunduğu komisyon

"Çavuşoğlu'nun açıklamalarını

tarafından hazırlandığı iddia edilen yolsuzluk

görmedim"

raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

Sözcü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun

tarafından işleme konulmamıştı.

"ABD'den yapılan açıklamalara rağmen biz
tatmin olmadık." şeklindeki sözlerinin
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hatırlatılması üzerine, "Açıklamaları
görmedim, ama (Çavuşoğlu) böyle hissettiyse
üzgünüm." dedi.
"DEAŞ'a yoğunlaşılmalı"
Nauert, muhtemel Afrin operasyonu
konusunda ise Türkiye'yi böyle bir adım
atmamaya çağırarak, "Herkes DEAŞ'a
yoğunlaşmalı." dedi.

düzey temaslarını dün de sürdürdü.
Brüksel’deki NATO askeri komitesinde
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph
Dunford’la salı günü görüşen
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, dün MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’la Moskova’ya gitti. Rusya
Genelkurmay Başkanı’yla görüşen Akar
ve Fidan, son detayları konuştu.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın
sözlerine atıfla, "Biz Türklerle yerel unsurlarla

MİLLİ Güvenlik Kurulu’nda (MGK) Türk

ne yapmaya çalıştığımızı paylaştık. Yerel

Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik

unsurlar, DEAŞ'tan geri alınmış bölgelere

operasyonu için kararlılık vurgusu

güvenlik sağlıyor." iddiasında bulundu.

yapılmasından sonra Genelkurmay Başkanı

Suriye'de ortak hedefin DEAŞ olması

Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı

gerektiğine vurgu yapan Nauert, "(Türkiye'nin

Hakan Fidan dün Moskova’ya gitti.

Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını)

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan

bilmiyoruz. Türkiye'ye böyle bir adım

açıklamada, Orgeneral Akar ve MİT Müştesarı

atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta

Fidan’ın Rusya Genelkurmay Başkanı

olmalı." ifadesini kullandı.

Orgeneral Valeri Gerasimov ile bölgesel

HÜRRİYET
Operasyon öncesi son temas

güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler
ve Astana-Cenevre süreci hakkında
görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya
gittikleri belirtildi.
HAVA SAHASI TALEBİ
Orgeneral Akar’ın, Rus mevkidaşıyla
görüşmesinde olası Afrin operasyonunda
Suriye hava sahasını kullanma talebini
gündeme getirdiği öğrenildi. TSK’nın, Özgür
Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’e
yapılacak operasyon planlarında hava

Türkiye, PYD/PKK’nın kontrolündeki
Afrin’e yönelik operasyon öncesinde üst

sahasının kullanılarak bölgedeki PYD/YPG
mevzilerinin savaş uçaklarıyla
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bombalanmasının gerekliliği vurgulanıyor.

Orgeneral Akar ve Fidan’ın Moskova

Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı

temaslarında, İdlib’deki çatışmasızlık

Harekâtı’nın yapıldığı sahaya göre daha dağlık

bölgesinde gözlem noktaları kurma

bir alan olan Afrin bölgesine hava

çalışmalarının hızlandırılması da ele alındı.

operasyonlarının şart olduğu görüşünde.

Rusya, şimdiye kadar 3 gözlem kulesi kuran

ARAZİ BİLGİLERİYLE

Türkiye’den daha fazla gözlem karakolu

Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın

kurmasını beklediğini açıklamıştı. Astana

Moskova’da muhataplarıyla yaptıkları

zirvesinde, Türkiye’nin İdlib’de 12 gözlem

görüşmelerde Türk güvenlik birimlerinin

noktası kurması kararlaştırılmıştı.

gerek yerel kaynaklar, gerekse insansız hava
araçları ve diğer teknik donanımlarla Afrin
bölgesinde PYD/YPG güçlerinin arazideki
hareketlilikleri, bulundukları yerler
ve Türkiye’nın sınır güvenliğini tehdit edecek
silahlanmalarını içeren istihbarat
dosyalarından bilgiler aktardıkları da
öğrenildi.
ÇAVUŞOĞLU: GÖRÜŞÜYORUZ
Güvenlik kaynakları, bölgede hendek kazan
PYD/YPG güçlerinin imhası ve kara
birliklerinin rahat ilerleyebilmesi için hava
bombardımanı ile arazi temizliği yapılmasının
önemine dikkat çektiler. Kanada’da üç gün
önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la bir
araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da dün CNN Türk’te yaptığı açıklamada,
“Hava sahası konusunda hem İran hem Rusya

SOÇİ TOPLANTISI
MOSKOVA’da görüşülen bir diğer konu da
Soçi’de 29 Ocak’ta yapılması planlanan Suriye
Ulusal Diyalog Kongresi oldu. Geçen hafta
İstanbul’da toplanan Suriyeli muhalifler
arasında, Esad rejiminin İdlib’de sürdürdüğü
operasyonlar nedeniyle Soçi’ye katılmama
görüşü ağır basmıştı. Akar ve Fidan,
temaslarında muhaliflerin katılımını
sağlayabilmek için rejim güçleri
operasyonlarının durması gerektiği mesajını
verdi. Üst düzey bir kaynak, “İdlib’de sivil
halkı ve ılımlı muhalifleri hedef alan
operasyonlar devam ettikçe Soçi’ye
muhaliflerin katılmasını beklemek hayal olur”
dedi.

MİLLİYET
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Süreci yakından takip edeceğiz

ile görüşüyoruz. Buradan havadan bir
müdahale için koordinasyonu sağlamalıyız”
dedi.
İDLİB DE KONUŞULDU
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Türkiye'ye doğrudan ulusal güvenliğine tehdit
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, ABD'den gelen'sınır gücü
kurulmayacak' açıklamasına ilişkin
"Süreci yakından takip
edeceğiz.Türkiye güvenliğine karşı
gelişmeye tedbir alır.Bu Afrin de olur,
bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur,
başka yerler de olur, Irak sahasında
olur " diye konuştu.

oluşturacak bir yapılanmadır. İki; Suriye ile
ilgili olarak Cenevre ve Astana süreçleri devam
ederken, Suriye'nin toprak bütünlüğüne darbe
vuracak, bunu adeta imkansız hale getirecek
bir adım olacaktır. Bizim bu tepkilerimiz
üzerine sadece biz değil, Rusya, İran, Irak
Başbakanı'da tepkilerini dile getirdi. Çünkü
öngörülen bu sınır gücünün Irak sınırında da
görev alması gibi bir durum belirdi. Sayın
Dışişleri Bakanımızın Amerikalı mevkidaşı ile

ABD'li yetkililerin açıklamaları hakkında
konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da
"Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam
olarak tatmin olmadık" dedi. Çavuşoğlu,
"Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin
Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna
“Hayır” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrasında
gazetecilerin gündem ilişkin sorularını
yanıtladı. ABD'den yapılan,
"Türkiye'ye açıklamaborçluyuz" sözleri ile

yaptığı telefon görüşmesi, bizim diğer
temaslarımız, bugün Dışişleri bakanları bir
konuşma ve mesajla, böyle bir gücün
olmayacağını, bunun yanlış ifade edildiğini,
yanlış açıklama yapıldığını, yanlış kişilerin
konuştuğunu söyledi. Biz bu süreci takip
edeceğiz" dedi.

MİLLİYET
Bakan Soylu, 'bacaklarını kırın'
sözüne açıklık getirdi

ilgili Kalın "Geçen hafta koalisyon
sözcülerinden bir tanesinin yaptığı açıklama
üzerine bu konu kamuya mal oldu. Daha önce
yaptığımız istişarelerde de biz ABD'nin Suriye
sahasında PYD ve YPG'ye verdiği destekleyiş
şekli, biçimi, zamanı ve boyutu ne olursa olsun
yanlış bir politika olduğunu ifade ettik. Bu
yapılan açıklamanın eğer bir hakikat payı var
ise kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün
değil. İki temek sebepten dolayı. Bir; bu

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu "Bacaklarını kırın suçu
benim üstüme atın" sözleriyle ilgili
eleştirilere "Bana bu konuda çok sert
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sözler söylediğim söyleniliyor. Gecenin

gönderiyor. Onlar uyuşturucuyu bizim gibi

bir yarısı bir annenin telefonuyla hiç

görmüyor. Bizim görevimiz bu tehlikeyi

kimse uyandı mı acaba? Boğaz'da ayak

vatandaşımızla paylaşabilmek. İşi sadece

ayak üstüne at, ondan sonra 'bu bakan

polise, jandarmaya bırakmak değil, topyekün

nasıl konuşuyor' diye
eleştir, gazete köşende 'Bakana böyle
sözler yakışır mı?'yazmaya çalış" dedi.

bir seferberlikle bir terör belası gibi gelecek
nesillerimizi teslim almaya çalışan bu anlayışı
topyekün süpürmek durumundayız. Bunu

Bakan Soylu, bu mücadelenin gençleri

kararlılıkla yapacağız. Bana bu konuda çok

uyuşturucuya elini uzatmayacak şekilde

sert sözler söylediğim söyleniliyor. Gecenin bir

bilinçlendirmek ve uyuşturucu maddelerin

yarısı bir annenin telefonuyla hiç kimse

gençlere ulaşmasını önlemek olmak üzere iki

uyandı mı acaba? Boğaz'da ayak ayak üstüne

ayağı olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı,

at, ondan sonra 'bu bakan nasıl konuşuyor'

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak

diye eleştir, gazete köşende 'Bakana böyle

işin ikinci kısmında yer aldıklarını söyledi.

sözler yakışır mı?' yazmaya çalış. Sana yakışır

Türkiye'nin uyuşturucu açısından son derece

mı gecenin saat 3'ünde rahat yatağında

talihsiz coğrafi bir konuma sahip olduğunu

uyurken, bir annenin bağımlı olan evladının

belirten Soylu, "Cennet gibi bir memlekette

yumruklarıyla dayak yemesi, sonrasında

yaşıyoruz. Bir tarafımız Akdeniz, diğer

kendine gelince 'ben ne yaptım, nasıl el

taraf Karadeniz, Balkanlar ve Orta Asya ama

kaldırdım' diyen bir insana yardım eli

özellikle doğal uyuşturucunun imalatçısı

uzatabilmeyi hayatında hiç düşündün mü de

ülkelere komşuyuz. Bu yıl Afganistan'da ciddi

yukarıdan aşağı beni eleştirip, bu mücadeleyi

bir artış söz konusu, 2016 yılında üretilen

yapan arkadaşlarımızı eleştiriyorsun? Ne

uyuşturucunun miktarı 5 bin ton. 2017 yılında

söylerseniz söyleyin biz sonuna kadar

üretilen ve bu yıl sevkiyatı yapılacak 9 bin ton

mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

uyuşturucu var. Özellikle eroin gençlerimiz,

Uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadele

ülkemiz ve dünya için 2018 yılında büyük bir

kadar önemli bir mesele olduğunu vurgulayan

tehlike arz etmektedir. Sadece bu değil,

Bakan Soylu, "Bu yılın ilk 15 gününde geçen

batımızda daha ölümcül ve ucuz olan sentetik

yıla göre uyuşturucu operasyonu yüzde 66

uyuşturucu imal eden Avrupa'ya

oranında artış gösterdi. Şuanda cezaevlerinde

komşuyuz. Hollanda'dan Belçika'ya, Almanya'

FETÖ'den yatanların sayısı da 50 bin,

ya kadar bütün ülkeler üretilen uyuşturucuyu

uyuşturucudan yatanların sayısı da 50 bin

birinci hedef ülke olarak Türkiye'ye,

kişi" dedi.

sonrasında Orta Doğu ve diğer ülkelere
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MİLLİYET
AK Partili Çam: Ermeni soykırımı
iftiralarını savunarak mı hizmet
edecek?

kademeyi nasıl takip ediyorsa kadın ve
gençlik kollarını da aynı şekilde takibe almış
durumda." dedi.
"Mart sonuna kadar kongrelerimizi
tamamlayacağız"
AK Parti'de devam eden kongre süreci
kapsamında Kadın Kollarının şu ana kadar
ilçe kongrelerinin yarısından fazlasını
tamamladığını, ilçe kongrelerini bitiren
illerde de il kongrelerini yapmaya

AK Parti Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı
ve Ankara MilletvekiliLütfiye Selva

başladıklarını bildiren Çam, geçen hafta
Kocaeli'de ilk büyükşehir kongresini
yaptıklarını aktardı.

Çam, CHP İstanbul İl Başkanlığına
seçilen Canan Kaftancıoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı

göstererek, "Eşinin çok kısa sürede

Bursa Kadın Kolları İl Kongresinin, ikinci

nasıl domuz yediğini anlatarak,

büyükşehir kongresi olacağına işaret eden

ülkenin Cumhurbaşkanının merhum
validesini çirkin söylemlerine alet

Çam, mart sonuna kadar il ve ilçe kongrelerini
bitirmeyi planladıklarını belirtti.

ederek, sözde Ermeni soykırımı
iftiralarını savunarak mı bu topraklara
hizmet edecek?" dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

"Siyasete kadının katılması anlamında pozitif
bir gelişme olarak görmüştük. Fakat
gördüğümüz tablo kabul edilemez. Marjinal
çıkışları olan, adeta bir militan gibi ülkemizin

partisinde devam eden kongre süreci hakkında

milli ve manevi değerlerine karşı gelen bir

bilgi verdi, gündeme ilişkin

kadının il başkanlığına seçilmiş olmasını

değerlendirmelerde bulundu.

üzüntüyle karşılıyoruz. AK Parti dönemine

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı

kadarki süreçte anamuhalefet partisinin genel

Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre sürecini

yaklaşımı, ayrışmacı bir yaklaşım. Kadınları

yakından takip ettiğini belirten Çam, "Her

kıyafet konusunda, ideolojik anlamda

yürütme ve yönetim toplantısında mutlaka

ayrıştırması söz konusuyken bugün de bir

Kadın Kollarımızın bir sunumu oluyor. Ana

ayrımcılıkla karşı kaşıya geliyoruz. PKK'nın,
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terör örgütlerinin yanında, milli

Kaftancıoğlu'na ilişkin açıklamasına yönelik

değerlerimizin karşısında duran bir kadının il

de şunları kaydetti:

başkanlığına gelmesini açıkçası esefle takip
ediyoruz."

"Bozacının şahidi şıracı olur kabilinden HDP'li
kadın siyasetçi Figen Yüksekdağ'ın kalkıp bu

"Bu millet, hatta CHP böyle bir kadın

hanımı sahiplenmesi ayrıca manidardır. Bu

siyasetçiyi hak etmiyor"

şahsın il başkanı seçilmesini 'tüm kadınların
başarısı ve kazanımı' olarak görmesini kabul

"Eşinin çok kısa sürede nasıl domuz yediğini

etmiyoruz. Biz milli ve manevi değerlerimize

anlatarak, ülkenin Cumhurbaşkanının

sahip çıkmayan bir siyasetçiyi kazanım olarak

merhum validesini bir kadın siyasetçi olarak

gören bir kadın teşkilatı olmadık, olmayacağız.

çirkin söylemlerine alet ederek, sözde Ermeni

Anamuhalefetin simgesi altı okun değerlerine

soykırımı iftiralarını savunarak mı bu

sahip çıkmak bugünlerde neredeyse AK Parti

topraklara hizmet edecek? Kadınlar adına bu

ve MHP'ye kaldı desem, yeri var. Bu nasıl

şekilde siyaset mi yapacak?" diye soran Çam,

ulusçuluk, devletçilik, milliyetçilik ve diğer

böyle bir siyaset anlayışının olamayacağını

hususlardaki Cumhuriyetimizin değerlerine

ifade etti.

sahip çıkmaktır, anlamıyoruz. Benim CHP'ye

Bu toprakların, bu milletin, milli duruşu olan
bütün kadınlarının hatta CHP'nin böyle bir
kadın siyasetçiyi asla hak etmediğini belirten
Çam, "Bizler CHP'de mağdur olmuş,
haksızlığa uğramış kadın vekile bile sahip
çıkmıştık. Kadın siyasetçiler olarak ahlaki ve
vicdani duruşu olan yerli ve milli siyasetin
yapılması için işbirliği yapmak durumundayız.

tavsiyem, bu son İstanbul İl Başkanlığı seçimi
ile birlikte artık logosundan altı oku da
kaldırsın. Hatta HDP'ninki ile eş değer bir
logoyu ya da aynı logoyu kullansın."

YENİŞAFAK
Başbakan
veriyoruz

Yıldırım:

Karşılığını

Anadolu'nun şanlı mücadelelerinde bu türden
kadınlar, asla kadınlarımızı temsil etmedi,
edemez." diye konuştu.
"CHP'ye tavsiyem, logosundan altı oku
kaldırsın"Çam, eski HDP
Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın
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Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD)

ötesinden gelen saldırılara karşı gerekli
karşılığı veriyoruz.

araç teslim töreninde konuştu. Terörle
mücadelede gelinen noktanın önemine
vurgu yapan Yıldırım, Türkiye'ye karşı
saldırıların karşılığının verildiğini
söyledi.

YENİŞAFAK
117 bin kişiyi ilgilendiren süreçte
Bakan devrede

Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığında (AFAD) araç teslim
töreninde konuştu. Yıldırım'ın
konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Deprem haritası güncellendi nerede hangi
tehlike var biliyoruz. Bundan sonra
depremlerden büyük felaketler olursa 'Ya ne
yapalım' deme şansımız yok. Bu bilincin
yerleşmesi lazım.
Eğer tedbirimiz yoksa önceden öyle bir
felaketle karşılaştığınızda ne yapacağınızı
bilmiyorsanız o zaman sıkıntı var. Bunun şeyi

Renault, Tofaş, Ford, Arçelik,
Mercedes, Man gibi Türkiye’nin önemli
sanayi kuruluşlarını yakından
ilgilendiren 117 bin metal işçisinin grev
sürecinde devreye Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da
girdi. Bakan sendika yöneticileri ile bir
araya geldi.

nedir? Panik... Daha önce bunun senaryosunu
defalarca provasını yapmadıysanız panik

117 bin metal işçisini ilgilendiren metal

olursunuz. Panik olunca da elinizde ne kadar

sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde

imkan olursa olsun kullanamazsınız.

kritik bir buluşma oldu. Toplu sözleşme

Gerekli karşılığı veriyoruz

görüşmelerinin adım adım greve doğru
ilerlemesinin ardından bugün Çalışma ve

Terör bakımından büyük zorluklar yaşıyoruz

Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

yıllardır devam ediyor mücadelemiz. Son iki

devreye girdi.

yılda teröre karşı savunma değil taarruz
yaklaşımız ile devlet otoritesi tamamen
sağlanmış durumda. Bu yetmez sınırlarımızda
takip sistemlerini artırıyoruz. Sınırlarımız

SONUÇ ALINAMADIHürriyet'in haberine
göre; Sarıeroğlu’nun talebiyle Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türk Metal
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yöneticileri bir araya geldi. Ancak görüşmeden

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil

sonuç alınamadı.

Erkut Güre yaptığı açıklamada "KHK
kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler

YÜZDE 38.2 ZAM TALEBİ

Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama

Toplu sözleşme masasında MESS ilk olarak
yüzde 3.2 zam teklif etmiş, Türk Metal ise
yüzde 38.2 zam talebinde bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta ise MESS teklifini yüzde 6.4
olarak revize etmişti.

için yönetmelik bekleniyor. Tahir
Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın
nihayete erdirilecektir." dedi.

YENİAKİT
Assange’dan Trump’a tokat

DEVLERİ YAKINDAN
İLGİLENDİRİYOR
Toplu sözleşme süreci Renault, Tofaş, Ford,
Arçelik, Mercedes, Man gibi Türkiye’nin
önemli sanayi kuruluşlarını yakından
Wikileaks’in kurucusu; 15 Temmuz

ilgilendiriyor.

darbe girişimini destekleyip

YENİAKİT
Tek
tip
kıyafetler
gönderildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçtığını
yazan NBC kanalının, Trump’ın “Yalan

cezaevine

haber ödül listesinde” yer almamasına
tepki gösterdi. Assange, “Yakın
dönemin en vahim yalan haberi
Trump’ın listesinde yok” derken sosyal
medya hesabından Erdoğanlı Türk
bayrağı fotoğrafını yayınladı.
Amerikan’nın iki yüzlülüğü ve Türkiye’ye

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı

yönelik manipülasyonu, Wikileaks’in

Kamil Erkut Güre, KHK kapsamında

kurucusu Julian Assange’yi bile isyan ettirdi...

çıkarılan tek tip kıyafetlerin Diyarbakır

Assange; ABD Başkanı Trump’ın “Yalan haber

Cezaevi'ne gönderildiğini uygulama için

ödül listesinde”, 15 Temmuz darbe girişimini

yönetmeliğin beklendiğini açıkladı.

destekler nitelikte yayın yaparak
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçtığını” yazan
NBC’nin yer almamasına tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “yalan haber
ödülleri” listesiyle ilgili görüşünü Twitter
hesabından yayımladığını mesajla paylaşırken,
sarı şeytanın Amerikan kanalının Türkiye’deki
darbeyi destekler nitelikteki yalan haberini
yok saymasını ise, eleştirdi.
“Yakın dönemin en vahim yalan haberi,
Trump’ın yalan haber ödülleri listesinde yok”
ifadesini kullanan Assange, “NBC, Türkiye’de
yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe
girişimine önemli bir destek sağladı. NBC ‘üst
düzey ABD askeri kaynağına’ dayandırarak
Erdoğan’ın ülkeden kaçtığı yalan haberini
yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
Assange mesajında, Anadolu Ajansı’nın (AA)
26 Temmuz 2016 tarihli “Türkiye NBC’den
Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini
talep etti” başlıklı İngilizce haberinin
bağlantısını da paylaştı.
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