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AKP'den d�kkat çeken açıklama: Erken seç�m
hamles� m�?

AKP Grup Başkanvek�l� Muhammet Em�n Akbaşoğlu, emekl�l�kte
yaşa takılanlar (EYT) düzenlemes� �ç�n "2022 yılı �çer�s�nde ne

yapacağımızın müjdes�n� paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
Akbaşoğlu'nun açıklamalarını değerlend�ren CHP Sözcüsü Fa�k
Öztrak, "Çares�zl�k �ç�nde seç�m önces� b�rtakım oy hamleler�
yapıyorlar" ded�.
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AKP Grup Başkanvek�l� Muhammet Em�n Akbaşoğlu, emekl�l�kte yaşa

takılanlar (EYT) düzenlemes�n� bekleyen m�lyonlar �ç�n açıklamalarda

bulundu.

Düzenleme �ç�n 2022 yılını �şaret eden Akbaşoğlu, “Emekl�l�kte yaşa

takılanlar d�ye kavramsallaştırılan b�r yapılanma söz konusu. Bunun

özü ve özet�ne baktığımız zaman bu AKP �kt�darından yan� 2002

yılından önce b�r düzenlemey� �fade ed�yor” �fadeler�n� kullandı.

2022 YILINI İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu ayrıca “EYT'l� kardeşler�m�z�n durumu çalışma

programımızın �çer�s�nde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı �çer�s�nde

EYT'l�lerle �lg�l� de ne yapacağımızın müjdes�n�, Çalışma Bakanı'mızla

beraber paylaşacağız. EYT’l� kardeşler�m�z�n durumunu 2022 yılı

�çer�s�nde ele alarak bu konuyla �lg�l� hak�katen onların da memnun

olacağı ‘Allah razı olsun' d�yeceğ� b�r noktaya �nşallah get�receğ�z”

açıklamasında da bulundu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 ek gösterge �le �lg�l� de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları

söyled�:

''Pol�sler�m�ze, hemş�reler�m�ze, müdürler�m�ze, �mamlarımıza ve

d�ğer toplum kes�mler�nden kadrolara �l�şk�n b�r sözümüz vardı. Bunu

daha da gen�şletmek suret�yle gen�ş b�r spektrum �çer�s�nde Çalışma

Bakanlığı'mızda b�r çalışma yapılıyor. Bunu �nşallah en geç mayıs ayı

�çer�s�nde yasalaştırmak suret�yle 3600 ek göstergey� gerçekleşt�rm�ş

olacağız.

B�r de sözleşmel� personel var. Çok çetref�ll� statüler. Çok farklı hukuk�

düzenlemeler. B�z bunları yalınlaştırmak, bas�tleşt�rmek ve tek b�r çatı

altında daha da bas�te �nd�rgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak
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herkes�n daha �y� b�r noktada hak sah�b� olarak yola devam etmes�n�

sağlamak �st�yoruz.

ÖZTRAK'TAN 'ERKEN SEÇİM' YORUMU

CHP Sözcüsü Fa�k Öztrak da, bugünkü basın toplantısında

Akbaşoğlu'nun sözler�n� değerlend�rd�. Öztrak, şunları söyled�:

Her konuda olduğu g�b� bu konuda da saray yönet�m�nde

maşallah her kafadan b�r ses çıkıyor. Bakan başka konuşuyor,

bürokrat başka söylüyor. Grup başkanvek�l� başka konuşuyor,

Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seç�m hamleler�nden b�r

tanes� olduğu açıktır.

Ama EYT'l� vatandaşlarımıza ‘türed�' d�yen sarayın k�b�rl�s�n�n bu

meseley� çözmes�n� k�mse beklemes�n. Çares�zl�k �ç�nde seç�m

önces� b�rtakım oy hamleler� yapıyorlar. EYT'l� yurttaşlarımız h�ç

merak etmes�n. Bu sorunu da CHP �kt�darında b�z çözeceğ�z.
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