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Henüz okumadığınız ancak diğer okurların şu anda en

çok tıkladıkları haberler. Daha fazlası�

Taksim'de yürek burkan
görüntüler

Niğde’de çerçeve
fabrikasında yangın

İstanbul'da feci kaza anı
kamerada

CHP'li Sındır: Amaç Türkiye'de NBŞ$

AKP de bildiriye imza koydu: HES yapılmasın

CHP'li Eren Erdem’den Kanun Teklifi: 19$

Başbakan Yıldırım: İran üzerinden gelenler$

Yarım asırlık siyasetçi Yaşar Okuyan:$

Dereli: Mersin Çağdaş, demokratik yönetim$
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Aboneler İletişim

YAZARLAR GÜNDEM SİYASET TÜRKİYE DÜNYA EKONOMİ KÜLTÜR-SANAT ÇİZERLER SPOR YAŞAM TEKNOLOJİ EĞİTİM FOTOĞRAF VİDEO ENGLISH

Ana Sayfa Siyaset Kılıçdaroğlu: Sadece bir fotoğraf çektirildi o kadar

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Kılıçdaroğlu'ndan ‘sert muhalefet’ talimatı

AKP sözcüsü Mahir Ünal: Türkiye AB
kapısında bekletilecek bir ülke değil

Tweetle

Takip et: @cumhuriyetgzt

instela'da paylaş Facebook'ta paylaş

WhatsApp Tumblr E-posta

Ayşe Sayın Yayınlanma tarihi: 27 Mart 2018 Salı, 23:24

Kılıçdaroğlu: Sadece bir fotoğraf çektirildi o
kadar
CHP lideri, grup konuşmasının ardından Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını
yanıtlarken Türkiye-AB zirvesi için, “Gümrük Birliği yenilenmesi dediler olmadı, vize
hakkımız var, verilmedi. Türkiye’ye yönelik kaygılar dile getirildi. Ortada bir şey yok
yani. Sadece bir fotoğraf çektirildi o kadar” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP-MHP ittifakının oylarının hiçbir koşulda yüzde 51’i

bulamadığını belirterek, “Tabloda yüzde 51 yok. Zaten öyle bir şey görünse hemen

süratle seçime giderler. Önümüzdeki süreç de bunu göstermiyor” dedi. AB-Türkiye

Varna Liderler Buluşması’nın sonucunu “Sadece fotoğraf çekildi, o kadar” sözleriyle

değerlendiren Kılıçdaroğlu, Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören grubuna

satışına ilişkin de ilk kez konuştu ve “büyük bir tehlike” nitelemesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, son dönemdeki en sert konuşmalarından birini yaptığı ve Cumhurbaşkanı

Tayyip Erdoğan’ı, “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı” olarak nitelendirdiği grup

toplantısının ardından, bazı gazetecilerle birlikte sorularımızı yanıtladı. CHP liderinin

sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

- Bugün (Erdoğan’a) çok sert çıktınız, seçim iklimi başladı mı?

Beğen 28

Kaydet Kaydettiklerim

'ABD gemisi Suriye sınırına hareket etti,
Rus jetleri havalandı' iddiasına ABD'den$

FT'den Türkiye ve kur
analizi: Erdoğan'ınC

MKE'ye 10 milyon
dolarlık PakistanC
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8.
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Erdoğan talimat vermişti... Bakanlık$

Kılıçdaroğlu sınıra gidiyor

HDP: Şartları bilseydik Doğan Medya'yı biz$

CHP’li Muharrem İnce'den sitem: Afrin'e$

「いいね！」した友達はまだいません

Evet gerçekleri konuşma zamanı... Seçimi düşünerek konuşmadım aslında. Yani

Türkiye’ye bu kadar zarar veren bir terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkmaması ve

bunun özel olarak hükümet tarafından korunması içime sinmiyor. Gidip baklavacıyı ya

da öğretmeni bulup hapse atıyorsunuz, tutukluyorsunuz, Osman Kavala’yı alıyor tecrite

koyuyorsunuz da Osman Kavala mı kozmik odayı açtı, üniversiteye rektör tayin etti, vali

tayin etti? O zaman bunları yapanın bir hesabını vermesi lazım.

- AB Zirvesi sizce nasıl geçti?

Yani zirve olarak adlandırmıyorlar. Gümrük Birliği yenilenmesi dediler olmadı, vize

hakkımız var, verilmedi. Türkiye’ye yönelik kaygılar dile getirildi. Ortada bir şey yok yani.

Sadece bir fotoğraf çektirildi o kadar.

- Galiba biraz da niyet beyanı toplantısı gibi bir şey oldu öyle anlaşılıyor...

Avrupalıların tek hoşuna giden, mülteci ayağı kesildi biz razıyız diyorlar.

- Sizce de onlar Türkiye’nin attığı adımlara karşılık vermediler öyle mi?

Yani Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı hep çifte standart uyguladı. Biz bundan rahatsızız.

AB Büyükelçileri ile yaptığım toplantıda da bunu ben ifade ettim. Türkiye’ye karşı

samimi davranmıyorlar. Tamam, bizim eksiğimiz de olabilir ama Türkiye’ye yönelik

samimi davranmadılar. Bunun en tipik örneği de Kıbrıs’ta yapılan referandum ‘Siz evet

verin bunlar hayır verirlerse biz Türk tarafıyla doğrudan ticari bağlantılar yapacağız’

dediler. Ne oldu? Doğrudan ticaret tüzüğünü bir türlü yürürlüğe koymuyorlar.

- Yerel seçimlerde İstanbul’a dönük özel bir çalışmanız, adayınız var mı? Orada bir

ittifak olacak mı?

Bir değil birden fazla adayımız var çalışıyoruz. Sizler de gazetelerden okuyorsunuz.

Hayır öyle bir şey yok. Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız o

çerçevede mücadelemizi yapacağız.

- Genel seçim için bir ittifak sürecini başlattınız mı?

Hayır bileşenleri kendi pozisyonlarını koruyorlar zaten. Referandumda evet

kullananların belli bir kesimi bugün hayır bileşenleri ile beraber düşünüyor. Oy

kullandıktan sonra pişmanlığını ifade eden çok kişi var. Dolayısıyla AK Parti ile MHP

ittifakı onların düşündüğü şeklinde bir oy patlaması falan yapmayacak yani. Sahada da

alanda da bunu görüyoruz.

‘Tabloda 51 yok’

- MYK toplantınızda ittifakın oy oranı için yüzde 43,5 rakamını ifade etmişsiniz...

Değişik araştırma sonuçları geliyor; 48, 45, 43,5 olan var. Yüzde 51 yok ama görünen

tabloda. Zaten öyle bir şey görünse hemen süratle seçime giderler; yok öyle bir şey.

Ama önümüzdeki süreç de bunu göstermiyor. Afrin’i biraz kullanmak istediler ama etkisi

de çok düşük, binde 5 gibi bir rakam telaffuz ediliyor.

- İttifak Yasası’nı AYM’ye götüreceğinizi söylemiştiniz. İttifak hükmü de gidecek

mi?

Esas yönünden şu anda hukukçular çalışıyorlar, bakıyorlar yani. İttifaka karşı değiliz.

İttifak olabilir. Siyasal partiler bir araya gelip ittifak yapabilirler.

- Orada bir baraj tartışması var, büyük parti barajı aşarsa diğeri kaç alırsa alsın,

barajı aşmış sayılıyor...

Temsilde adalet sorunu var orada. Aslında askerlerin getirdiği yüzde 10 barajını

kaldırmalıyız. Niye kulağı tersten gösteriyoruz ki? Askerin getirdiği yüzde 10 barajını

kaldırırsınız mesele bitmiş olur. Ondan sonra ittifakı da getirirsiniz. İsteyen ittifak

yaparak, isteyen bağımsız olarak girer seçime. Bana sorarsanız yüzde 1 oy alan

partinin genel başkanı da parlamentoya gelmeli. Gelsin parlamentoya onu dışarıda niye

bırakıyoruz ki bir siyasi görüştür Türkiye’nin zenginliğidir aslında.

- Bir süre önce seçim ittifakına ilişkin görüşmeler yaptığınızı söylemiştiniz, bir

yere varıldı mı?

O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabii

görüşmeler yapılıyor.

‘Büyük tehlike’

A+

A-
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Kemal Kılıçdaroğlu, tecrite, büyükelçileri, sürat, avrupalıların, baklava

Kemal Kılıçdaroğlu

UYGULAMALAR GALERİLER

- Doğan grubunun satışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Büyük bir tehlike. Doğru değil. Bir medya grubunun bu kadar yoğunluklu olarak sermaye

grubuna verilmesini asla doğru bulmuyorum. Rekabet Kurulu da bu konuda bir karar

alacaktır herhalde. Nasıl bir karar alır bilmiyorum ama bir karar almak durumunda.

Hürriyet'ten bir istifa ha-
beri daha
Hürriyet gazetesinde Melis Al-
phan'dan sonra ikinci ...

Akbank Kredi Kartı
Akbank'tan nakit ihtiyacınıza en
kolay çözüm! Hemen başvur, kartın
kapına gelsin!

Reklam

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Mahkemenin Mehmet Al-
tan'ın tahliye talebine cev-
abı: ...
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin (AİHM) “özgürlük ve ...

Selahattin Demirtaş: Siya-
si yasaklı konuma düşü-
rülmem ...
Eski HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, siyasi ...

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

‘Varna sadece bir fo-
toğraf’
CHP lideri, grup konuşmasının ar-
dından Meclis’te bir ...

İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından
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