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SABAH 

Tüm çabamız çocuklarımız için 

 

 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 

kutlayan Başkan Erdoğan, mesajında 

"En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve 

gençlerimize çok daha parlak yarınlar 

hazırlayabilmektir" ifadelerine yer 

verdi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99'uncu 

kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve 

dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, 

mesajında "Hakimiyet kayıtsız şartsız 

milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal 

mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren 

milletimiz için Meclis'in kuruluşu, vatan ve 

bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve 

kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün 

güvencesi olmuştur." ifadelerine yer verdi. 

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: 

EN KIYMETLİ VARLIK 

 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün 

üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin 

dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir 

yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının 

ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin 

ilanıdır. 

 Bizler de geleceğimizin teminatı olan 

çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha 

zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de 

yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya 

çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan 

Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği 

değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak, 

çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık 

olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. 

En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve 

gençlerimize çok daha parlak yarınlar 

hazırlayabilmektir. 

 Tüm çocuklarımızın, tüm dünya 

çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden 

tebrik ediyorum. 

SABAH 

Devlet Erkanı Anıtkabir'de 

 

 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve  

devlet erkanı 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/cocuk-bayrami
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mustafa-sentop
https://www.sabah.com.tr/haberleri/23-nisan-ulusal-egemenlik
https://www.sabah.com.tr/haberleri/23-nisan-ulusal-egemenlik
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için Anıtkabir'de. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 

heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Çocuklarla 

birlikte İstiklal Marşı okundu. 

TBMM'nin 99'uncu açılış yıldönümü ve 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

bugün törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop ve devlet erkanı 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri 

için Anıtkabir'e geldi. 

TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAtatürk'ün 

mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı 

duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın 

okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne 

geçildi.                                                                                       

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 

Devlet Erkanı Anıtkabir'deTBMM 

Başkanı Mustafa Şentop burada 

Antıkabir özel defterini imzaladı. 

Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle 

bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'nin 

99'uncu kuruluş yıl dönümünde milli 

mücadelemizin büyük komutanı, ilk 

cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin 

huzurundayız. İlk Başkanlığını yaptığınız ve 

milli mücadelenin kazanılmasına önderlik 

eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun 

bilincindeyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi 

olan asil milletimizin büyük hedeflere 

yürümesi konusunda iradesi katidir. 

Milletimizin huzur ve refahı için var 

gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, 

süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. 

Milli mücadelemizi yürüten Cumhuriyetimizi 

kuran Gazi Meclis'imizin tarihi manasına 

vakıfız. Ve bunun onurunu yaşamaktayız. 

TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi 

bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve 

muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 

çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN 

ZİYARET                                                                                                 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 

beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

tüm yurtta kutlanıyor. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 

beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i 

ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk 

koyan Selçuk, saygı duruşunda bulunduktan 

sonra İstiklal Marşı'nı okudu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı münasebetiyle Anıtkabir Özel 

Defteri'ne şunları kaydetti: 

"Milli mukadderatımızın hakimi olan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. 

yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı'nın içimizde gün geçtikçe 

https://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/tbmm-baskani-mustafa-sentop-ve-devlet-erkani-anitkabirde
https://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/tbmm-baskani-mustafa-sentop-ve-devlet-erkani-anitkabirde
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artan coşkusu ve gururunu yaşamak için 

huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi 

milletimizin sesi olan ve onun değerli 

idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen 'Gazi 

Meclis' unvanına sahip Türkiye Büyük Millet 

Meclis'i milletimizin bağımsızlığını ve 

iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin 

ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur. Bu 

yüce meclis; milli yazgımızın sorumluluğuna, 

ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız 

bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. 

Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın 

aydınlığı ve memleketimizin gelecek ufuklara 

taşıyacak olan çocuklarımızın önemini 

şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan 

etmesiyle bir kez daha idrak etmiş 

durumdayız. Geleceğimizin gözü olan 

çocuklarımızın milli, manevi, insani, ahlaki ve 

kültürel değerlerinizi içtenlikle benimseyen; 

ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, 

insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan; 

din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün 

insanların haklarıyla, düşünceleriyle ve 

inançlarına saygı duyan; zihinsel, bedensel, 

ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum 

ile barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel 

düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu 

devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve 

muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan 

milli iradeye saygılı ve milletin idaresi üstünde 

hiçbir güç kabullenmeyen bir insan 

geliştirmek, ülkemizin muasır medeniyet 

seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük 

görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına 

armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız 

şartsız millete verildiği bu anlamlı günü 

milletçe büyük bir gururla kutlarız. Ruhunuz 

şad olsun." 

SABAH 

İmamoğlu’na şok: Başkan 
vekillikleri AK Parti’nin 

 

 
İBB Meclisi’nin Birinci Başkan 

Vekilliği’ne AK Partili Göksel 

Gümüşdağ, ikinci başkan vekilliğine de 

yine AK Parti’den Ömer Faruk 

Kalaycı seçildi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 

yeni dönem meclisinin ilk toplantısı İBB 

Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu 

başkanlığında dün yapıldı. 

Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak 

seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB 

birinci ve ikinci başkan vekili, divan 

katipleriyle encümen üyelerinin seçimi 

yapıldı. AK Parti, birinci başkan vekilliği 

için Küçükçekmece'den İBB'ye gelen Göksel 

Gümüşdağ'ı, CHP ise yine aynı ilçeden gelen 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ibb
https://www.sabah.com.tr/haberleri/goksel-gumusdag
https://www.sabah.com.tr/haberleri/goksel-gumusdag
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.sabah.com.tr/haberleri/omer-faruk-kalayci
https://www.sabah.com.tr/haberleri/omer-faruk-kalayci
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Gümüşdağ'ın amcasının oğlu Gökhan 

Gümüşdağ'ı aday gösterdi. Oylama sonucu, 

180 oy alan Göksel Gümüşdağ Birinci 

Başkan Vekili olurken, Gökhan Gümüşdağ 

131 oy aldı. Yapılan ikinci başkan vekilliği 

oylamasında da AK Partili Ömer Faruk 

Kalaycı seçildi. 

İstanbul'da 24 ilçeyi AK Parti, 14 ilçeyi CHP, 

1 ilçeyi de MHP'li başkanlar yönetecek. 312 

üyeden oluşan İBB Meclisi'nde 4'ü MHP'li 

176'sı AK Partili olmak üzere toplam 180 

Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor. 

Millet İttifakı'nın ise 127 CHP, 4 İYİ Parti 1 

de İBB Başkanı olmak üzere 132 üyesi 

olacak. 

SABAH 

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının 
ardından cevaplanmayı bekleyen 
sorular 

 

 
Hakkari Çukurca’da bölücü terör 

örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit 

olan Yener Kırıkcı’nın 

cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na 

yönelik saldırının yankıları devam 

ederken akıllara da bazı soru işaretleri 

kaldı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na organize ve planlı bir 

saldırı olmadığı ortaya koyulmasına rağmen 

CHP'den sert söylemler gelmeye devam 

ediyor. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi 

şehidin akrabası olduğu ortaya çıkarken 

olaya karışan diğer kişilerin ise aynı köyden 

oldukları belirlendi. Fakat CHP, sert söylem 

ve ayrıştırıcı dilden vazgeçmedi. Saldırıya 

karışanları 'terörist' ilan eden CHP, olayın 

ardından yaptıkları açıklamalarla kafaları 

karıştırdı. Şehit cenazesindeki saldırıda bazı 

soru işaretleri de hala yanıt bekliyor. 

İşte şehit cenazesinde Kemal 

Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yanıt 

bekleyen 5 soru: 

1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

cenaze törenine katılacağı neden emniyete 

haber verilmedi? 

2) CHP'nin terör örgütünün siyasi uzantısı 

HDP ile ittifakı kamuoyunda bilinirken 

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü neden ek 

güvenlik talep etmedi? 

3) Şehidin cenazesi mezarlığa intikal 

ettirilirken protestolar artarak devam etti. 

Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu neden olay 

yerinde bekledi? 

4) CHP yöneticileri tarafından başka 

yerlerden insan taşındığına dair iddialar dile 

getirildi. CHP bu konuda bir şey biliyorsa 

neden hala kamuoyuna açıklamadı? 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/kemal-kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/hakkari
https://www.sabah.com.tr/haberleri/pkk
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kemal-kilicdaroglu
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5) Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından 

CHP Genel Merkezi'nden başka kimsenin 

haberinin olmadığı bir ortamda, CHP 

tarafından dile getirilen örgütlü provokasyonu 

kim, nasıl organize edebilir? 

STAR 

'Türkiye'nin huzurunu 
bozdurmayız' 

 

Başkan Erdoğan, şehit cenazesinde 

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya, 

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız, huzur 

iklimine zarar verilmesine müsaade 

etmeyiz” sözleriyle tepki gösterdi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter 

hesabından saldırıyla ilgili açıklamalarda 

bulundu. Paylaşımında olayın tüm 

boyutlarıyla araştırıldığını, şiddetin her türüne 

karşı olduklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri 

kullandı:  

“Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah 

şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu 

vatan onların bize bıraktığı kutsal bir 

emanettir.”  

İSTENMEYEN BİR OLAY 

“Ne yazık ki önceki gün Çubuk’ta bir 

şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir 

olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar 

şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm 

boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla 

tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her 

türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur 

iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.”  

Başkan Erdoğan, Çukurca’da teröristlerle 

çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler 

Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve 

Murat Şahin’in ailelerine telgraf göndererek, 

taziyelerini iletti. 

TAZİYE DİLEKLERİ 

Öte yandan Başkan Erdoğan, Sri Lanka’da 

meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 

mühendis Serhan Selçuk Nariçi’nin acılı 

babasına taziye dileklerini iletti.  

STAR 

Çin'den ABD'ye İran resti: 
İşbirliğimiz devam edecek 
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng 

Shuang, ABD’nin İran’a uyguladığı 

yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi 

ile ticari ilişkilerin devam edeceğini 

söyledi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, 

düzenlediği basın toplantısında ABD’nin 

İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran 

yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini 

söyledi. 

 Shuang, “Çin, ABD tarafından uygulanan tek 

taraflı yaptırımlara ve uzun vadeli yargı 

kararlarına karşı çıkıyor. İran'la işbirliğimiz 

açık, şeffaf, yasal ve meşru. Bu nedenle saygı 

gösterilmesi gerekiyor" dedi. 

 Çin’in İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını 

korumak istediğini belirten Geng, “Çin 

hükümeti İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını ve 

istikrarlı uluslararası enerji piyasalarına 

katkısını ve buradaki rolünü koruma 

eğilimindedir” ifadelerini kullandı. 

STAR 

HDP’lilere 4 şehidin hesabını 
sordun mu? 

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar 

Yıldırım, PKK destekçisi HDP’nin 

‘geçmiş olsun’ ziyaretinde 

bulunduğu Kılıçdaroğlu için 

“Şehitlerimizle ilgili tepki gösterdi mi?” 

dedi 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit 

cenazesinde yumruklu saldırıya uğramasına 

tepkiler sürerken, CHP tarafından ise 

gerginliği tırmandıracak açıklamalar geldi. 

Kılıçdaroğlu "Amacın CHP'yi sokağa dökmek 

olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. 

CHP il örgütleri ise MYK toplantısında alınan 

karar doğrultusunda dün eşzamanlı olarak 

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı protesto etti. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı 

provokasyon mu? 

Bu gelişmeler yaşanırken, 31 Mart yerel 

seçimlerindeki ittifak ortakları HDP de 

Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde 

bulundu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin 

Buldan ve Sezai Temelli'nin ziyaretine TBMM 

Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Eş Genel 

Başkan Yardımcısı Alican Önlü de katıldı. 

KAMUOYU MERAK EDİYOR 

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı 

HDP, Kılıçdaroğlu görüşmesini yazılı bir 

açıklamayla da duyurdu. Bu ziyarete MHP'den 

sert tepki geldi. Hakkâri'de 4 askerimizin şehit 

olduğu hain saldırıya dikkat çeken MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şu ifadeleri 

kullandı: "Şehitlerimize karşı bu kadar hassas 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/hdp
https://www.sabah.com.tr/haberleri/pkk
https://www.sabah.com.tr/haberleri/hdp
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/kemal-kilicdarogluna-yapilan-saldiri-provokasyon-mu
https://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/kemal-kilicdarogluna-yapilan-saldiri-provokasyon-mu
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olduğunu öne süren Sayın Kılıçdaroğlu, terör 

örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'liler 

kendisine 'geçmiş olsun' ziyaretine 

geldiklerinde şehitlerimizle ilgili bir tepki 

gösterdi mi? Kamuoyu bunu merak ediyor 

MİLLİYET 

YSK'nın İstanbul mesaisi sonrası 
AK Parti'den açıklama: 
Belgelerimiz sağlam 

 

 
AK Parti'nin Yüksek Seçim 

Kurulu Temsilcisi Recep Özel,  Yüksek 

Seçim Kuruluna (YSK) bu güne kadar 

verilmiş en kapsamlı dosyayı 

 sunduklarını belirterek, "Bizim 

belgelerimiz, delillerimiz sağlam." dedi. 

Özel, YSK'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı 

açıklamada, bugün  yapılan 

toplantıda İstanbulseçimiyle ilgili itiraz 

dilekçelerinin ele  alındığını, daha sonra 

kendisine söz verildiğini ifade etti. 

Yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptığını 

aktaran Özel, şunları  söyledi: 

"Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir 

özetiydi. Olaylar, iddialar,  ayrıca dilekçe 

ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul 

üyelerine  göstererek, klasörler içinde, içi boş 

deliller, evraklar olmadığını, sonuca ne  denli 

etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş 

olduk. Bunların görsellerini  de sunarak bir 

sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada 

soruları oldu, onları da  cevapladık. Bu süreçle 

ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde 

vardı. Onları  da Kurul üyeleriyle paylaşma 

imkanı oldu." 

Recep Özel, kendi sunumumun 

tamamlanmasının ardından diğer partilerin 

 temsilcilerine de cevap hakkı verildiğine 

işaret ederek, ardından Kurul  üyelerinin bir 

değerlendirme yapması için toplantının yarına 

bırakıldığını  kaydetti. 

İddialarının tamamının sağlam olduğuna 

dikkati çeken Özel, "Belgenin  bilginin havada 

uçuştuğu bir şey yok. Tamamen sağlam." dedi. 

"2014'teki Ankara seçimiyle mukayese 

etmemek gerekir" 

Recep Özel, CHP'nin 2014'teki yerel seçimde 

Ankara seçimiyle ilgili  Kurul önüne getirdiği 

10 iddia ile kendi iddialarının örtüşmediğini 

vurgulayarak,  şöyle devam etti: 

"Bunu 2014'teki Ankara seçimiyle mukayese 

etmemek gerekir. Oradaki  iptal taleplerle 

bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada 

sayı, rakam, isim  veriyoruz. Şu kadar kısıtlı, 

http://www.milliyet.com.tr/ak-parti/
http://www.milliyet.com.tr/yuksek-secim-kurulu/
http://www.milliyet.com.tr/yuksek-secim-kurulu/
http://www.milliyet.com.tr/ysk/
http://www.milliyet.com.tr/ysk/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/istanbul/
http://www.milliyet.com.tr/ankara/
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ölü seçmen diyoruz. Sandık numaralarına 

kadar tam  liste halinde veriyoruz. Bugüne 

kadar YSK'ye verilmiş en kapsamlı dosyayı 

verdik.  Bizim belgelerimiz, delillerimiz 

sağlam. Kurul üyelerine bugün bunu anlatma 

 imkanımız oldu. Her iddiamızı Kurul üyeleri 

tartıştığı zaman tekrar hatırlatma,  yeni 

beyanlarda bulunma imkanımız da olacak." 

Bundan sonraki süreç 

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, bundan sonraki 

sürecin sorulması üzerine  şu yanıtı verdi: 

"Kurul üyelerimiz bundan sonra ara kararlar 

kurarak, bizim talep  ettiğimiz bilgileri 

belgeleri ilçe seçim kurullarından gerekirse 

savcılıktan,  memur olup olmadıkları 

konusunda Devlet Personel Başkanlığından 

isteyebilecek,  her yerden istenecek. Çünkü 

delillerimizi gösterdik, adresini de gösterdik, 

 delillerin adreslerinden istenmesi noktasında 

ara kararları sırasıyla vermesi  gerekecek, öyle 

bir süreci yaşayacağız." 

KHK'lı seçmenler 

KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların 

seçmen sayılmaması konusunda  başvuruyla 

ilgili bir soru üzerine de Özel, 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri  ve Seçmen 

Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 8. 

maddesinin çok açık olduğunu, maddede, 

 "Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen 

olamaz" denildiğini hatırlattı. 

Recep Özel, "Bunların da kamu hizmetinden 

yasaklı olduğu Danıştay  kararıyla da sabit 

olduğuna göre, bir kanun hükmü var, bir de 

Danıştay kararı  var. İkisini örtüştürmeleri 

gerekir. Bu konuda takdir YSK üyelerimizin." 

diye  konuştu. 

HÜRRİYET 

Kılıçdaroğlu: Türkiye’ye zarar 
vermek isteyenler özel bir yol 
haritası belirlemiş 

 

 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Çubuk’un Akkuzu 

mahallesindeki şehit cenazesine 

gitmeden önce şehidin ailesi ile 

önceden görüştüklerini ve ilçedeki 

mülki yetkililere ön bilgi verildiğini 

söyledi. 

 

Çubuk’daki saldırının ardından 

gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya 

gelen Kılıçdaroğlu, gelecekte olası şehit 

http://www.milliyet.com.tr/ak-parti/
http://www.milliyet.com.tr/memur/
http://www.milliyet.com.tr/danistay/
http://www.milliyet.com.tr/kemal-kilicdaroglu/
http://www.milliyet.com.tr/kemal-kilicdaroglu/
http://www.milliyet.com.tr/cubuk/
http://www.milliyet.com.tr/cubuk/
http://www.milliyet.com.tr/cubuk/
http://www.milliyet.com.tr/ankara/
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cenazelerine katılıp katılmayacağıyla ilgili 

“Görevimiz neyse o görevimizi yapacağız” 

dedi. 

CHP lideri, olay anını ve sonrasındaki 

gelişmeleri şöyle değerlendirdi: 

"Arkadaşlarımız bütün görüntüleri izliyor, 

bakıyor, tespitler yapıyor. Köyde vatandaşlarla 

temasa geçtik. Yani işi sadece savcıya 

bırakmadık. Bunların kimlikleri ne bunların 

hepsini öğreneceğiz" ifadelerini kullandı. 

 (Hulusi Akar’ın kalabalığa ‘Mesajınızı 

verdeniz’ sözleri) O konuşmayı duymadım. 

Ama tabii  Hulusi bey o atmosferin etkisi ile 

mi o konuşmayı yaptı, yoksa başka bir gerekçe 

mi vardı onu bilemiyorum. Bunu Hulusi beye 

sormak lazım. Çok farklı düşünmek 

istemiyorum. Kalabalık var, onların dağılması 

lazım, dolayısıyla böyle bir açıklama ile 

onların dağılmasını isteyebilir. Dolayısıyla o 

atmosferin getirdiği bir konuşma olarak 

yorumluyorum. 

KAOS İSTEYEN BAŞKA UNSURLAR DA 

VAR 

Türkiyenin normalleşmesini istemeyen, 

üzülerek ifade edeyim, siyasetçiler ve başka 

unsurlar da var. Türkiye’nin süratle 

normalleşmesi gerekiyor, çok ciddi sorunları 

var. Türkiye özellikle dış politikada üzerinde 

pazarlıklar yapılan bir ülke haline geldi. Bir 

ucunda Trump var, bir ucunda Putin var. 

Dolayısıyla bu kadar sıkışmış bir Türkiye’nin 

en azından siyaset olarak ortak hareket 

etmeye, ortak tepki vermeye ihtiyacı var. 

Sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi ve ülkede 

huzurun egemen olmasını istiyoruz. Ama 

bunu istemeyen başka mecraların olduğunu, 

başka  siyasetçiler olduğunu, çok ayrıştırıcı, 

çok kutuplaştırıcı, toplumda kin ve nefret 

tohumları eken söylemlerde bulunan 

siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Bunlar 

geçmişte de Türkiye’ye büyük zararlar 

verdi, bugün de korkarım ki aynı  zararları 

vermek için kendilerine özel bir yol haritası 

belirlemişler. Bu Türkiye’nin geleceği 

açısından sıkıntılı. Yani başka unsurlar 

derken, üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin 

edebiliriz. Türkiye de bir kaosun çıkması, 

Türkiye’de bir kargaşanın çıkmasını isteyen 

çok çevre var. Bu çevrelere izin vermemek 

lazım.  

SOKAĞA İZİN VERMEDİM 

81 ilde il başkanlarımız bir açıklama 

yapacaklar. Alanda, yani sokakta bir eylem 

yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. 

Çünkü bu provakatörlere ciddi fırsatlar 

tanıyabilir. 

ZIRHLI ARACI İADE ETMİŞ 

(Zırhlı makam aracını iade mi etti?) Epey 

oluyor ama, evet. İhtiyaç duymadık. Tabii 

şartlar ne olur kestirmek zor. Şartlar bizi bir 

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/
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zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. 

Bugün düşündüğümüz bir olay değil. 

Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de 

sağlayabiliriz. 

(Genel Merkez’e özel önlem var mı?) 

Talebimiz olmadı. Ama şunu ben 

görüyorum, sabahgelirken veya akşam 

çıkarken korumaların elinde bazen uzun 

namlulu silahlar oluyor. Demek ki bir duyum 

alıyorlar herhalde. O duyum nedeniyle biraz 

daha önlemleri sıkılaştırıyorlar diye 

düşünüyoruz. Bazen ellerinde hiç silah yok, biz 

rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Bazen ellerinde 

uzun namlulu silahlar oluyor, bazen sayıları 

artıyor, bazen sayıları azalıyor 

YENİŞAFAK 

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin muafiyet 
kararına tepki: Kabul etmiyoruz 

 

 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin 

İran'dan petrol ithali yasağına getirdiği 

muafiyeti uzatma kararına tepki 

göstererek "Tek taraflı yaptırımları ve 

komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız 

konusundaki dayatmaları kabul 

etmiyoruz." dedi. Çavuşoğlu, yaptığı 

ikinci açıklamada "İran yerine petrolü 

herhangi bir ülkeden almayı teklif 

etmek haddini aşmak demektir." 

ifadelerini kul 

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan 

Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile 

Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak 

basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu, Beyaz Saray'ın, daha önce İran 

petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye 

yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini 

açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin en başından 

beri bu tür yaptırımların doğru olmadığını 

açık ve net belirttiğinin altını çizdi. 

Bu yaptırımların, İran halkına verdiği zararı 

da anlatmaya çalıştıklarına işaret eden 

Çavuşoğlu, öte yandan bunun bölgenin 

istikrarı ve güvenliği bakımından da son 

derece tehlikeli adımlar olduğu 

değerlendirmesinde bulundu. 

Çavuşoğlu, "Bu süreçte, bu yaptırımları doğru 

bulmadığımız gibi katılmadığımızı da söyledik. 

Bu tür dayatmalara da karşıyız." diye konuştu. 

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin petrol 

konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesinin 

kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 

Irak'tan gelen petrol boru hatlarının terör 

örgütü DEAŞ'ın işgalinden sonra zarar 

http://www.milliyet.com.tr/sabah/
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gördüğünü ve tamir edilmesinin belli bir 

zaman alacağını söyledi. 

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 

üzerinden gelen petrol boru hattının 

kapasitesinin de sınırlı olduğunu 

vurgulayarak, şunları kaydetti: 

Onun dışında bir ülkeden petrol alındığı 

zaman yani pratikte de bunun zorluğunu ve 

mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum. 

Bu sefer rafinelerin teknolojisini değiştirmek 

gerekiyor. Bunun için rafinelerin kapanması 

gerekiyor, ciddi bir masraf gerekiyor. Şimdi 

ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm 

ülkelere diyecek ki bunun bedelini siz ödeyin. 

Ayrıca bu, İran yerine bu petrolü herhangi bir 

ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak 

demektir. Sen o ülkeler adına pazarlama mı 

yapıyorsun?" 

YENİAKİT 

Devlet, millet, şehit yakını, AK Parti 
iktidarı suçlandı... Bir tek terör 
örgütüne ses yok! 

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 

gösterilen tepkiyi başka noktalara 

çekmeye çalışan Kemalist kesim, AK 

Parti iktidarında suçlamadığı kimse 

kalmazken terör örgütü PKK'ya ve onun 

siyasi uzantısına yönelik tek kelime 

etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Hatta 

HDP ile yan yana fotoğraf vermekten 

kaçınmadı. 

Olayı özetleyen paylaşım 

Sosyal medya kullanıcılarından Cemile 

Taşdemir,  "Devlet Suçlandı, Sülayman Soylu 

suçlandı, Hulisi Akar Suçlandı, Şehit ailesi 

Suçlandı. Bir tek dağdaki teröristler 

Suçlanmadı!" yorumuyla taşı gediğe koyan bir 

paylaşım yaptı. 

 

AK Parti'yi ve hükümeti hedef aldılar 

Vatandaşların haklı tepkisini hiç üzerine 

alınmayan Kemalistler; AK Parti iktidarını, 

terör örgütü PKK'yı bitirme aşamasına 

getirmekte önemli paya sahip olan İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Kılıçdaroğlu'nu 

sığındığı evden alıp güvenli bir yere götüren 

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı bile hedef 

alarak tepkilerin odağını çarpıtmaya çalıştı. 

https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/S%C3%BCleyman_Soylu
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CHP'nin terör örgütü ile dirsek 

temasını görmezden geldiler 

Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelen 

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye halk hareketi 

demek, siyasi uzantısına HDP ile ittifak 

yapmak, terörist cenazelerine katılan vekilleri 

partide barındırmak gibi davranışlardan 

kaçınmayan CHP ve Kılıçdaroğlu'nun skandal 

adımlarını görmezden geldiler. 

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'yı yine 

lanetleyemedi 

Terör örgütü PKK'yı lanetlemekten 

kaçınmasıyla tepki gören Kılıçdaroğlu, şehit 

cenazesinde yaşanan olaydan sonra da PKK'ya 

tek bir söz söylememesi dikkat çekti.  

Hatta olaydan sonra HDP'liler ile birliktelik 

fotoğrafı verdi. 

AKŞAM 

'Kimse MHP'yi olayın faili gibi 
gösteremez' 

 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 

CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili 

MHP’nin hedef gösterildiğini belirterek 

açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı kabul 

edilemez niteliktedir. Hiçkimse olayların gizli 

faili ve azmettiricisi olarak partimizi 

gösteremez” dedi.                                                        

TEPKİYİ DÜŞÜNMEDİLER                                     

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, 

“HDP ile  yapılan seçim ortaklığı, İstanbul 

adaylarının Demirtaş’a övücü sözleri gibi 

somut pek çok durumun hafızalarda canlı 

olduğu böyle bir dönemde PKK’ya yönelik 

nefretin en yoğun olduğu şehit cenazesinde, 

tepkileri bir siyasi düşünmek zorundadır” 

dedi. Büyükataman, “Net bilgilerin gelmediği 

dakikalarda CHP yöneticileri tarafından 

başlatılan ‘Memnun musun Sayın Bahçeli’ 

tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları 

karıştırmıştır” değerlendirmesinde bulundu.  

TAKVİM 

S-400'lerin nereye konuşlanacağı 
belli oldu 

 

Türkiye’yi havadan gelecek saldırılara 

karşı koruyacak olan ve Rusya’dan bu 
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yaz sevk edilecek dünyanın en gelişmiş 

hava savunma sistemlerinden S-

400'lerin nereye konuşlandırılacakları 

da netlik kazanmaya başladı. 

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye 4 bölükten 

oluşan 2 adet S-400 sistemiverilecek. Her bir 

sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 

144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze 

bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim 

edilecek. Rusya askeri yapılanmasına göre, bir 

hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. 

Dört bölükteki batarya sayısının 36 olacağı 

belirtiliyor. S-400’lerin bir bataryası rampa, 

radar ve komuta merkezi olmak üzere üç 

mobil araçtan oluşuyor. Bu arada S-400 

bataryalarındaki füze sayıların az olması 

kamuoyunda kafa karışıklığına yol açarken, bu 

konuda askeri yetkililer ortak üretime işaret 

ediyor. Yetkililer, ortak üretim sayesinde 

ihtiyaç duyulan füzelerin kolaylıkla 

karşılanabileceği değerlendirmesinde 

bulunuyor. 

Dört yer öne çıkıyor 

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar geçtiğimiz 

günlerde yaptığı açıklamada, S-400 

bataryaların Ankara veya İstanbul’a 

yerleştirebileceğini söylerken, buralara ek 

olarak Türkiye’nin Ege ve güney sınırına da 

konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Güvenlik 

uzmanlarına göre S-400’lerin Ege’de herhangi 

bir noktaya yerleştirilmesiyle birlikte Türkiye 

bölgede stratejik üstünlüğü ele geçirecek. 

Uzmanlar, güney sınırında ise Gaziantep veya 

Hatay’a konuşlandırılması ön görülen 

sistemlerin, Suriye’den gelecek füze 

tehditlerine karşı önlem olmakla birlikte 

Türkiye- Suriye sınırında “kuş uçurtmayacağı” 

değerlendirmesini yapıyor. 

600 km’de algılıyor 400 km’de vuruyor 

Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-

400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri 

vurabiliyor.  Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki 

hedefleri algılıyor,  10 saniyeden az sürede 

hedefe tepki verebiliyor. 

 

TAKVİM 

Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman 
Sarıgün'ün ilk ifadesi ortaya çıktı! 
"Önce peşinden gittim..." 

 

 
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırı 

olayından son dakika haberi geldi! 21 

Nisan Pazar günü başkent Ankara'nın 

Çubuk ilçesinde gerçekleşen olayda, 

şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine 

katılan Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya 

uğramıştı. Görüntülerden tespit 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/osman-sarigun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/osman-sarigun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/son-dakika
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edilen Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi 

ortaya çıktı. Osman Sarıgün, polis 

ekiplerine verdiği ilk ifade de 

Kılıçdaroğlu'nun PKK ve PYD ilgili 

söylediklerine çok kızdığını ifade etti, 

işte son dakika haberinin detayları... 

Şehidini toprağa veren Yener Kırıkçı'nın 

babası Mustafa Kırıkçı dün yaptığı 

açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

cenazeye gelmesinden hoşnut olmadığını, 

gelmesini istemediğini dile getirmişti. 

Ankara'da yaşanan hadise hakkında son 

dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel 

haberi, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman 

Sarıgün'ün ifadesini ortaya çıkardı. TIR 

şöförlüğü yaptığını ifade eden Sarıgün, o 

gün yaşananlar hakkında konuştu! 

Kılıçdaroğlu hakkında son dakika haberinin 

ayrıntıları burada... 

"CAMİYE GİTTİĞİMİZDE CENAZE 

NAMAZI KILINMIŞTI" 

Sarıgün ifadesinde şunları söyledi: "Ankara 

Çubuk'ta yaşıyorum. TIR şoförlüğü yaparak 

hayatımı kazanıyorum. Yener Kırıkçı'nın şehit 

olduğunu sosyal medyadan öğrendim. 

Cenazenin olduğu gün Çubuk'a geldim. 

Camiye vardığımda cenaze namazı kılınmıştı. 

"PKK/PYD TERÖR ÖRGÜTÜ 

DEĞİLDİR" SÖZLERİ İÇİN YUH DİYE 

BAĞIRMAYA BAŞLADIM 

Daha öncesinde bir haberde 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'PKK/PYD terör 

örgütü değildir' şeklinde verdiği demeç aklıma 

gelince Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yüksek 

sesle 'yuh' diyerek bağırmaya başladım. Ben 

bağırırken yanımda bulunan H.Ç., D.K. ve A. 

O. da 'yuh' diyerek bağırmaya başladı. 

 

"PEŞİNDEN GİTTİM" 

Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden 

gitme amacıyla bulunduğum su deposundan 

aşağı ben ve H.Ç. indik. Top arabasının 

arkasına doğru yaklaştık. Bizim arkamızdan 

kalabalık bir grup geldi ve ben sıkıştım. 

Sonrasında benim sıkıştığım yerin yan 

kısmında bir koridor açıldı. 

"ARKAMA DÖNDÜĞÜMDE O ADAM 

YOKTU" 

O esnada uzun boylu yapılı iki şahıs benim 

omzundan itekledi ve çekil dedi. O esnada 

arkamdan bir ses duydum. 'Adam sana 

vuruyor, sen neden duruyorsun' diyerek 

seslendi. Arkama dönüp baktığımda kimin bu 

şekilde söylediğini görmedim ve arkamda 

adam da göremedim. 

"PKK DESTEĞİ NEDENİYLE 

SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM" 

PKK destekçisi olduğuna dair iddialar beni 

etkiledi ve kalabalıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nu 

karşımda görünce sinirlerime hâkim 

olamayarak sadece bir kez yumruk attım. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/osman-sarigun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/son-dakika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/son-dakika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/osman-sarigun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/osman-sarigun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kilicdaroglu
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Sonra orada bulunan kalabalık beni 

uzaklaştırdı. 

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE..." 

Cenazeden dolayı çok sayıda yabancı şahıs 

vardı. Ben meydana gelen olaydan dolayı 

pişmanım. Bu şekilde bir hadisenin olmasını 

istemezdim. Bu olay olduktan sonra şehit 

mezarına gittim. Dua ettikten sonra kendi 

ikamet ettiğim eve saat 15:00 sıralarında 

araba ile gittim. Ben eve vardığımda kimse 

yoktu. Evde biraz oyalandıktan sonra 15:15 

sıralarında komşum ve aynı zamanda akraban 

olan F.C.'nin evine geçtim. Evde sadece F.C. 

vardı. Sonrasında eşim G.S. geldi. Saat 16:00 

sıralarında eşim ile birlikte eve geçtim. Evde 

televizyonda kendi görüntülerimi izleyince 

yakalanma korkusu ile 16:30 sıralarında 

otomobil ile Çubuk ilçe merkezine geldim. 

"ANTALYA'YA GİDECEKTİM" 

TIR şoförlüğü yapan oğlum E.S., kullanmakta 

olduğu tırı ile Antalya iline alçı götüreceğini 

söyleyince bende onun kamyonu ile Antalya'ya 

gitmeye karar verdim. Meydana gelen olaydan 

dolayı yakalanmamak amacıyla Antalya iline 

gitmek istedim. Aradan birkaç gün geçtikten 

sonra tekrar Antalya'ya dönecektim. Oğlum 

E.S.'nin kullanmakta olduğu TIR ile saat 18:00 

sıralarında Antalya'ya doğru yola çıktık. 

"JANDARMA OĞLUMU ARADI" 

Ben kendi kullanmakta olduğum GSM 

numaramı ulaşılmamak amacıyla kapattım. 

Oğlum ile birlikte Eskişehir Sultanhisar 

ilçesine vardığımızda jandarma ekipleri 

telefon ile oğlumu aradı. Oğlum ve benle 

yaptıkları telefon görüşmesi sonrasında ben 

teslim olma konusunda ikna oldum. Sivrihisar 

ilçesinden Ankara iline gelen rastgele bir 

kamyon ile yola çıktım. Yolda Polatlı ilçesinde 

telefon ile görüştüğüm jandarma ekipleri beni 

alarak Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı'na 

getirdi. 

"BENİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ" 

Beni herhangi bir şekilde yönlendiren olmadı. 

Kimse ile irtibata geçmedim. Kimse ile 

konuşmadım." 

 


