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CHP'l� Vek�l Servet Ünsal'dan 'genelge ve yasak'
tepk�s�

CHP Ankara M�lletvek�l� Servet Ünsal, "Her gün b�r genelge, her
gün b�r yasakla vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda.
Den�ze g�rene b�le ceza kes�l�yor" tepk�s�n� gösterd�.
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Mecl�s'te düzenled�ğ� basın toplantısında öneml� açıklamalarda
bulunan CHP'l� Ünsal Türk�ye'n�n artık yönet�lemed�ğ�n� bel�rterek
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bulunan CHP l� Ünsal, Türk�ye n�n artık yönet�lemed�ğ�n� bel�rterek,
"AKP gem�s� hızla batıyor" düşünces�n� d�le get�rd�.

"TÜRKİYE, 61 ÜLKE ARASINDA 51. SIRADA"

Her gün yen� b�r genelge ve yasakla vatandaşların ne yapacağını
şaşırdığını, den�ze g�renlere b�le ceza kes�ld�ğ�n� bel�rten Ünsal,
"İç�şler� Bakanlığı, marketlerdek� ürünlerle �lg�l� her gün anlık
genelgeler açıklıyor. Tarak ve p�l satışını engelled�ler. Aşıdak�
çares�zl�k devam ed�yor. Pandem�de 'vatandaşa yapılan yardımlarda
b�r�nc�y�z' ded�ler. Ama IMF rakamlarına göre, Türk�ye, 61 ülke
arasında 51. sırada yer alıyor. Sef�ll�ğe bakar mısınız? AKP gem�s�
hızla batıyor." d�ye konuştu.

"BUNUN EN BARİZ ÖRNEĞİ RUHSAR PEKCAN OLAYIDIR"

CHP M�lletvek�l� Ünsal, ülken�n g�d�şatından rahatsızlık duyanların
hızla arttığını, bürokras� �çer�s�nde �se çatışmaların ve dışarıya b�lg�
sızdırmaların başladığını öne sürerek, "Daha öncek� dönemlerde
olduğu g�b� �ç�nde b�lg� ve belgeler olan dosyalarla gazete bürolarına
veya yazarların evler�ne g�tmeler başlar. Yanlışlıklar yapıldığını gören
bürokratlar, kend�ler�n� kurtarmak �ç�n hızla b�lg� ve belge toplayarak,
bunları sızdırırlar. Bunun en bar�z örneğ� Ruhsar Pekcan olayıdır."
şekl�nde konuştu. 

İlg�l� Haberler

Uykusuz'dan 'emn�yet genelges�' göndermel� kapak
(/1833670)

İç�şler�'nden yen� genelge: Marketlerde s�gara satışı yasaklandı
mı?

(/1833394)

Bakanlıktan 'gr� pasaport' genelges�
(/1833377)

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/1833670
https://www.cumhuriyet.com.tr/1833394
https://www.cumhuriyet.com.tr/1833377
https://www.cumhuriyet.com.tr/


2021/5/7 CHP'li Vekil Servet Ünsal'dan 'genelge ve yasak' tepkisi

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-unsal-her-gun-bir-genelge-her-gun-bir-yasakla-vatandaslar-ne-yapacagini-sasirmis-durumda-1834052 3/4

V�deo Haberler (/v�deo)

En Çok Okunan Haberler

Askerler� taşıyan m�n�büs devr�ld�: 3
yaralı

(/v�deo/askerler�-tas�yan-m�n�bus-
devr�ld�-3-yaral�-1834034)

Furkan Vakfı üyeler�ne pol�s
müdahales�

(/v�deo/furkan-vakf�-uyeler�ne-
pol�s-mudahales�-1834030)

İstanbul'da görenler� şaşkına
çev�ren olay!

(/v�deo/tuzlada-g�ys�-kumbaras�n�-ak�lalmaz-
yontemle-bosaltt�-o-anlar-kamerada-
1834019)

Sulama kanalına düşen köpek
kurtarıldı

(/v�deo/sulama-kanal�na-dusen-
kopek-kurtar�ld�-1834016)

WhatsApp'ta süre doluyor! (/haber/whatsappta-sure-doluyor-kabul-
etmeyenler�n-hesaplar�-s�l�necek-1833884)

'1.100 TL'l�k pandem� yardımı' �le
�lg�l� yen� gel�şme!

(/haber/1100-tll�k-pandem�-yard�m�-
tesl�m-ed�l�yor-derya-yan�k-ac�klad�-
1833912)

Peker'�n açıklamasında Berat
Albayrak ayrıntısı

(/haber/sedat-peker�n-ac�klamas�nda-
berat-albayrak-ayr�nt�s�-1833908)

Ebru Bak�'n�n programında
yen� gel�şme

(/haber/haberturk-yay�n-ak�s�ndan-
kald�rm�st�-ebru-bak�n�n-program�nda-yen�-
gel�sme-1833906)

'T k ' 19 (/h b /� � l � b k � l t k � 19

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/1833377
https://www.cumhuriyet.com.tr/video
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/askerleri-tasiyan-minibus-devrildi-3-yarali-1834034
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/furkan-vakfi-uyelerine-polis-mudahalesi-1834030
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/tuzlada-giysi-kumbarasini-akilalmaz-yontemle-bosaltti-o-anlar-kamerada-1834019
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/sulama-kanalina-dusen-kopek-kurtarildi-1834016
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/whatsappta-sure-doluyor-kabul-etmeyenlerin-hesaplari-silinecek-1833884
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/1100-tllik-pandemi-yardimi-teslim-ediliyor-derya-yanik-acikladi-1833912
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerin-aciklamasinda-berat-albayrak-ayrintisi-1833908
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/haberturk-yayin-akisindan-kaldirmisti-ebru-bakinin-programinda-yeni-gelisme-1833906
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-tam-kapanmanin-19-mayisa-uzamasi-konusunda-bugun-boyle-bir-degerlendirmemiz-yok-1834131
https://www.cumhuriyet.com.tr/


2021/5/7 CHP'li Vekil Servet Ünsal'dan 'genelge ve yasak' tepkisi

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-unsal-her-gun-bir-genelge-her-gun-bir-yasakla-vatandaslar-ne-yapacagini-sasirmis-durumda-1834052 4/4

(/)

Aboneler İç�n (https://www.cumhur�yetars�v�.com)
(https://www.cumhur�yetars�v�.com/ok

Günlük E-Gazete

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyetarsivi.com/
https://www.cumhuriyetarsivi.com/oku/
https://www.cumhuriyet.com.tr/

