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konuşmalar

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin şah damarı, kurtuluşunun şahikası,
meclisimizin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımızdır. Atatürk’e saldırmak, aziz hatıralarına
düşmanlık etmek, tahammülsüz göstermek şerefli bir davranış değildir. 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a ayak bastığı yerde bulunan Onur Anıtı’na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya
çalışan provokatörlerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir. Evet,
Atatürk bir fanidir ama kutlu mücadelesi ve kahramanlıkla perçinli devlet ve siyaset
adamlığıyla, askeri dehası her zaman milli yüreklerde ve hafızalarda mahfuz tutulacaktır. O
bizim ortak değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisidir. Elinizi Atatürk’ün üzerinden
çekin, sesinizi kesin!
Türk milletinin milli ve manevi değerlerine yönelik saldırıların hem bir tahammülsüzlük hem
bir cahillik hem de provokasyon amacı taşıdığını biliyoruz. Halk TV’de Ayşenur Arslan
isimli gazetecinin skandal sözlerinde olduğu gibi... Kıbrıs Türklüğünün haklı davası için
mücadele eden, Rum-Yunan zulmüne karşı onurlu bir direniş gösteren Türk Mukavemet
Teşkilatı’nı “illegal bir oluşum” olarak tanımlamak nasıl bir densizliktir? Kuvâ-yi Milliye’nin
Kıbrıs versiyonu olan Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü olan EOKA’nın Kıbrıs
Türklerine yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı koyan milli mücadele ruhudur. Adeta Türk
düşmanlığı yapılarak Dr. Fazıl Küçük’lerin, Rauf Denktaş’ların ve binlerce mücahidin içinde
yer aldığı Türk Mukavemet Teşkilatı’nı illegal bir yapı şeklinde görmesini Milliyetçi Hareket
Partisi olarak şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz.
8-9 Şubat 2022 tarihi; Türk siyasi tarihinin geçmişten geleceğe giden yolculuğunun son 50
yılına damgasını vuran, gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden, ülkülerinden ve
Türk milletinden alan, iktidarda ya da muhalefette, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde ya
da dışında, bulunduğu her hâl ve şartta, sorumlu siyaset anlayışının bir gereği olarak “Önce
ülkem ve milletim, sonra ben” şiarı ile siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 53. kuruluş
yıl dönümüdür. Bundan 53 sene önce 8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana’da yapılan büyük
kurultay ile kendisine amblem olarak Üç Hilali, isim olarak da Milliyetçi Hareket Partisi’ni
seçen ve kabul eden partimiz; 53 yıl boyunca her daim, ülkesinin ve milletinin çıkarlarının
yanında durmuş ve koruyucusu olarak çok bedeller ödemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi,
Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden asla taviz vermeyen siyaset anlayışıyla, siyasetin
kilitlendiği birçok dönemde toplumsal uzlaşma ve demokrasinin en güzel örneklerini Türk
siyaset tarihine kazandırmıştır. Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin ‘Biz, dünyanın en
gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir
milletiz. Bu nedenle ne tarihimizi ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkânına
sahip değiliz. Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
Milliyetçi Hareket olarak biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz.’
şeklinde tanımladığı misyon ve hedefleri olan Milliyetçi Hareket Partisi, geride bıraktığımız
53 yılda olduğu gibi bugün ve yarın, her yerde ve her platformda aziz milletimizin hizmetinde
olmaya devam edecektir. Başta kurucumuz Başbuğ Alparslan Türkeş Bey olmak üzere,
Milliyetçi Harekete can ve kan veren, ruh katan, ahirete intikal etmiş bütün partililerimize
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmişle gelecek arasında köprü, Anıttepe ile Kocatepe

arasında çekilen çelikten bir halat olan Milliyetçi Hareket Partisinin, ülkemiz ve milletimizin
hizmetinde nice yıllara erişmesini diliyorum.”
“Sizlerle parselasyon planlarının onama süreciyle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum: 23.07.2004
tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nun 7. maddesinin b bendi uyarınca; ‘Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla,
büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar
planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin
nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak
değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 1 yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan
ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya
yaptırmak’ Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Söz konusu yetki 18.02.2005 tarih ve
357 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda ‘İlçe ve İlk Kademe
Belediyelerine kendi sınırları içerisinde imar uygulamalarının yani parselasyon planlarının
kontrolü ve işlemlerinin yapma ve onaylama yetkisi’ devredilmiş olup, bu yetki 17.09.2010
tarih ve 2021 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile iptal edilmiştir. Bu
nedenle 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre belediyelerimizce hazırlanan
Parselasyon Planları kontrol ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.
Ayrıca İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre yapılan ve yine aynı mahiyetteki
parselasyon planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi onayına gönderilmemekte olup, yalnızca
18. madde uygulamaları gönderilmektedir. Ancak ilçe nüfuslarının ciddi bir şekilde arttığı
çeperdeki ilçeler bu uygulamadan son derece rahatsızdır. İmar planları hazırlandıktan sonra
Büyükşehir Belediyesindeki onay süresinin 1 yıla yakın sürdüğü gözlenmektedir. Örneğin;
Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 05.02.2021 tarih 31 sayılı
Silivri Belediye Meclis Kararı uygun bulunmuş, 18.02.2021 tarihinde İBB’ye teslim
edilmiştir. 24.11.2021 tarihinde İBB Meclis Kararı ile onaylanmış, 07.02.2022 tarihinde
askıya çıkarılmıştır. İmar planlarının İBB’deki onay sürecinden sonra da aynı alanda
Parselasyon Planları onay süreçleri başlamakta ve bu işlemler de İBB’de yine yaklaşık 1 yıl
gibi bir süre almaktadır. Beykoz, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Silivri yani MHP,
AK Parti ve CHP’li belediyeler hepsi fikir birliği ile İBB’nin bu yetkisini ilçe belediyelere
devrettiğinde hem iş yükünün azalacağını hem de ilçe belediyelerin bu mağduriyetleri hızlı bir
şekilde çözüp, ilçelerine hizmet etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuyu en kısa zamanda
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 39 belediye başkanının konuşması gerektiğini
düşünüyorum.”
“İstanbul’umuzun yaşadığı problemleri, yaşadığı sıkıntıları her defasında bu kürsüden, MHP
Grubu adına dile getiriyoruz. 08.11.2021 tarihinde MHP Grubu adına İBB Başkanına bir soru
önergesi vermiştik. Soru önergesinde şunu söylemiştik: İstanbul ili sınırları içerisinde cenaze
ve defin hizmetleri İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Mezarlıkların düzenlenmesi, bakımı ve temizliğinin yaptırılması da bu birimin
sorumluluğundadır. Var olan mezarlıkların kapasitelerinin yetmediğinden hareketle yeni
mezar yerlerinin açılacağı, bununla ilgili kamulaştırmaların yapılacağı kamuoyunda
konuşulmaktadır. Bugüne kadar yeni mezarlık yerleri açılmış mıdır? Açıldı ise bunlar hangi
ilçelerde açılmıştır? Açılmamış ise bununla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Değerli arkadaşlar
İstanbul’da çok ciddi bir mezar problemiyle karşı karşıyayız. Özellikle İstanbul’un

çeperlerinde doğmuş, büyümüş insanlar kendi yaşadığı köyde gömülemez; cenazeleri yan
mahallelerdeki veya komşu beldelerdeki mezarlıklara gönderilir oldu. Selimpaşa
Mahallesi’nde vefat eden biri satın aldığı bir mezar yeri yok ise Selimpaşa Mezarlığına
gömülememekte, Büyükçekmece’de yer alan Celaliye Mahallesi’nin mezarlığına
defnedilmektedir. İBB’ye bu mahallelerden, bu köylülerden çok ciddi tepkiler
yükselmektedir. Niye biliyor musunuz? Anımız bir, acımız bir, ortak paydamız bir. Tabii ki
dışarıdan diye tabir edilen İstanbul’un çeşitli yerlerinden Silivri’nin mahallelerine, köylerine
cenazelerimiz gelebilir. Ama bu definler o köyde 100 yıla yakındır yaşayan vatandaşlarımızın
mezarlıklara defnine engel olacak boyuta gelmişse artık buradan tepki sesleri yükselir. Onun
için bu hassasiyetimizi göz önüne alın. İBB Başkanımıza buradan açık çağrı yapıyorum; 39
ilçe belediye başkanı ile bir masa etrafında bir araya gelin. Biriken konular var ve bu konu da
çok önemli. Hangi ilçede, ne kadar mezar yerine ihtiyaç var, nerede mezar yerlerimiz dolmuş,
nerede kamulaştırma yapılmalı veya nerede ilçe belediyeleri katkı sunabilir, bilabedel sizlere
mezar yeri verebilir bunları bir masa etrafında konuşalım. Biraz sonra Cumhur İttifakı Grubu
olarak bir gündem teklifimiz olacak. O da şu; daha önce köylerde, büyükşehire mezar yerleri,
mezarlıklar devredilirken kütüklere bakıldı. 2017’den önce köy kütüğüne kayıtlı
vatandaşlarımıza mezar yeri hakkı tanındı. Lakin bilgisizlik, duyarsızlık neticesinde 2019’a
kadar verilen süre dolmasına rağmen 2017’den önce o köy kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız
mezar yerlerini almakta gecikmişler. İhmal onların ama biz İBB meclisi olarak bu süreyi 31
Aralık 2023’e kadar uzatıp Şile’de, Çatalca’da, Beykoz’da, Silivri’de köylerdeki
vatandaşlarımıza yine bu mezar yerini alma hakkını sağlayalım.”
“Önlenmesi insanoğlunun elinde olmayan; sel, deprem, dolu gibi felaketler doğa afeti olarak
adlandırılmaktadır. Bu felaketlerin meydana gelmesinde insanların dahli olmamakla birlikte
felaketlerin sebep olacağı zararın büyüklüğü, insanoğlunun alacağı tedbirler ve yapacakları ile
doğru orantılıdır. Doğal güçler dışında insanoğlunun sebep olduğu, tabi afetleri aratmayacak
felaketler de vardır. Hitler’in Almanya’da yaptıkları, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda
Japonya’da yaptıkları, Batı’nın geçmişte Afrika’da yaptıkları, şimdilerde Karabağ’da,
Hocalı’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da yapılan soykırıma varan insanlık
katliamları gibi… Çevrenin yaşanamaz hale getirilmesi, yakılarak yok edilen ormanları da
birer doğa felaketi olarak saymamız gerekir. Yine insanoğlunun olabilecekleri
önemsemeyerek, gerekli tedbirleri almaktan imtina etmeleri neticesinde kısa süreli de olsa
hayatı felç eden kar yağışlarına bağlı ulaşımda yaşanan felaketler de vardır. Ocak ayı
sonlarında İstanbul’umuz tabiri caizse geçici de olsa bir felaket yaşamış, İstanbul’da hayat
felç olmuştur. Ben yaşanan bu felaketleri şu ya da bu diye istismar edecek bir yaklaşım ile
değerlendirmek yerine; gelecekte ilgili tehlikelerin var olduğunun söylenmesi ve bilinmesine
rağmen yaşananlardan hâlâ bir ders çıkarılmadığının, bu ihmalkâr tavrın yarınlara maliyetinin
çok yüksek olacağının altını çizmek istiyorum. İstanbul’da, meteoroloji birimlerince
duyurulan şiddetli kar yağışının olacağının bilinmesine rağmen gerekli hazırlıkların tam
olarak yapılmadığı, tedbirlerin de alınmadığı gün yüzüne çıkmış ve hepimizin malumu
olmuştur. Yaşananlara karşı vatandaşların tepkileri, siyasetçilerin değerlendirmeleri bir tarafa;
buradaki esas sorumluların meseleye bakış açısı son derece önemlidir. Yaşananlara ve
söylenenlere bakıldığında, bütün hesaplarını ve programını içinde bulunduğu ittifakın
cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzerine kurmuş olduğu anlaşılan İBB Başkanı Sayın

Ekrem İmamoğlu ve kadrosunun önceliklerinin pek tabii ki İstanbul ve İstanbul’un sorunları
olmadığı da anlaşılıyor. Biz ise sorumlu bir yönetim anlayışı ile imkânları kısıtlı olan
belediyemizle tabii afetlere müdahale için kadrosu, araç ve gereçleri ile oluşturduğumuz Afet
Koordinasyon Merkezinde öngörülerimiz ile aldığımız tedbirlerle bu süreci kazasız belasız
geçirdik. Talepler neticesinde görev alanlarımızın dışına çıkarak vatandaşlarımıza hizmet
sunduk. Biliyor ve görüyorum ki İstanbul’un ilçelerinin birçoğunda afetlere hazırlıklı bir
altyapıdan oluşan afet koordinasyon merkezleri bulunmamaktadır. Hükümetimiz ve İBB
tarafından gerekli destekler ve yardımlar sağlanarak bütün ilçelerimize gerekli altyapıları
tamamlanan, AFAD ve AKOM ile koordineli bir şekilde hareket edebilecek afet
koordinasyon merkezleri kurulmalıdır. İstanbul’da yaşanan kar felaketi nedeniyle hükümeti
suçlamak, İBB’yi suçlamak, ilçe belediyelerini suçlamak işin en kolayı. Kar yağabilir, Kuzey
Otoyolu, TEM Otoyolu, D-100 ve ilçe belediyelerin yolları kapanabilir. İstanbul’da yaşayan
vatandaşlarımızın, özellikle de o gün 15 saatten fazla karda mahsur kalan vatandaşlarımızın
isteği neydi biliyor musunuz? İlçe belediye başkanlarının, İBB Başkanının görevinin başında
ve vatandaşının yanında olduğunu görmekti. Bir tek bunu istediler. İstanbul’da yaşayan ve
karda mahsur kalan vatandaşlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan çok şey mi istediler?”
İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın yaptığı konuşma sırasında, kendisinin 2014
yılında İstanbul’da yaşanan kar felaketi ve sel baskınlarıyla ilgili yaptığı sosyal medya
paylaşımlarını açıklaması ve kendisi için “siyasi görüşü değişti” demesi üzerine söz alan
Başkan Yılmaz, “İbrahim Bey, ne benim anlattıklarımı anlamış ne söylediklerimi dinlemiş.
Akşam eline tutuşturulan tweetlerim ile buradan bir kamuoyu, bir algı yaratma veya Cumhur
İttifakının arasında acaba bu olay üzerinden bir soğukluk, bir çatlak yaratır mıyım derdine
düşmüş. Ben karla mücadele çalışmalarını İBB eksik yaptı, Silivri Belediyesi fazla yaptı,
hükümetimiz fazla yaptı demedim. Ne dedim? İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz bu tip
doğal afetler yaşandığında belediye başkanlarını, özellikle de İBB Başkanını görevi başında,
vatandaşının yanında görmek istiyor dedim. Ben siyaset yapmadım. Bunu da bir tartışma
konusu olsun diye dile getirmedim. Tabi bu konuda sabıkalı bir Belediye Başkanımız var. Bir
doğal afet yaşandığında İstanbullu vatandaşlarımız maalesef ki İBB Başkanını göremiyorlar.
Zaten kendisi de bu gerçeği dile getirerek ‘Ben tatilimden feragat edemem’ diyor. Bu onun
tasarrufu tabi bir şey de söylemek istemiyorum ama günü geldiği zaman kadim İstanbul’un
güzel insanları bunun cevabını sandıkta verecektir. İbrahim Bey, benim utanacağım, yüzümün
kızaracağı bir tweet yok. Gösterdiğiniz paylaşımlarım İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak
yapmış olduğum eleştirilerdir. Bu kadar mı acizsiniz, bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı
dardasınız, bu kadar mı zordasınız? Tweetlerimin hepsi yerinde duruyor, hepsini
yayınlayabilirsiniz. Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli de ‘15 Temmuz’daki hain darbe
girişiminden önceki bütün sözlerimin, bütün eleştirilerimin arkasındayım’ diyor. Bir de beni
değişime uğramakla suçladınız. Bakın, MHP 8-9 Şubat tarihinde şanla, şerefle 53. yılını
kutladı. Bir tane bakan, bir tane belediye başkanı, 12 tane il başkanı, sayamadığım kadar ilçe
başkanı ve 5.000’in üzerinde şehidi olan bir hareketten bahsediyoruz. Sosyal maliyeti en fazla
olan siyasi hareketten bahsediyoruz. MHP’nin ne olduğunu, ülkünün, ülkücünün ne olduğunu
anlayamayıp arka kapıdan, MHP’yi terk edip o hain darbe girişimini yapanların kucak açtığı
kişilerle bir arada olmanın hesabını tarih önünde vereceksiniz. Biz Allah’a çok şükür Libya’da
ne işimiz var, Kıbrıs’ta ne işimiz var, Suriye’de ne işimiz var, Karabağ’da ne işimiz var, Türk

dünyası teşkilatlarında ne işimiz var diyenlerle bir arada değiliz. Biz Allah’a çok şükür
partinizin üyeleriyle beraber Büyükçekmece’de terör örgütü uzantısının eş başkanı ile zeytin
ağacı dikenlerle de beraber değiliz. Biz YPG’ye, PYD’ye terör örgütü diyemeyenlerle de
beraber değiliz. Biz terörist Demirtaş ile kahvaltı rüyası görenlerle de beraber değiliz. Makam,
mevki, koltuk, her şey sizin olsun İbrahim Bey. Ben doğup büyüdüğüm, gözümü açtığım
MHP’nin sade bir üyesi olmaktan şan duyarım, şeref duyarım, onur duyarım. 20 yıldır bu
teşkilatın her kademesinde, ilçe yöneticiliğinden MYK üyeliğine kadar görev yapmış bir
kişiyim. 2014 yılındaki tweetlerimle benim ülkücülüğümü, milliyetçiliğimi, hele hele MHP’yi
sorgulamak senin asla haddin değildir İbrahim Bey.”
“Geçtiğimiz Eylül ayında, Tevfik Göksu Başkanımla birlikte gruplarımız adına bir önerge
vererek, Meclis Karar özetlerinin resmi ilan yayınlayan gazetelerimiz aracılığıyla halkımıza
duyurulmasını teklif ettik. Sayın Tarık Balyalı, önergeye prensipte evet dediklerini lakin
Hukuk Komisyonunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonuna da sevk edilmesini istedi.
Yerinde gördüğümüz bu talep doğrultusunda söz konusu önerge, ilgili komisyonlara havale
edildi. Geçtiğimiz Kasım ayında da her iki komisyonun uygun görüşü ile meclise gelen bu
önerge, tüm parti gruplarının desteğini alarak oy birliği ile kabul edildi. Burada bir hususu
özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak sunduğumuz, sonradan tüm partilerin
desteği ile kabul edilen önergeye konu uygulama, 2019 yılından itibaren İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından başarıyla uygulanıyor. Bizden sonra birçok Büyükşehir Belediyesi, il ve
ilçe belediyesi benzer adımları attı. Yani bu uygulamanın ülke sathına yayılması da bu
meclisin sayesinde oldu. Önergenin verildiği günden bu yana beş, kabul tarihinden bugüne üç
toplantıyı geride bırakmış bulunmaktayız. Burada oy birliği ile aldığımız karar sonrası meclis
karar özetlerinin halen neden gazetelerde yayınlatılmadığını sormak istiyorum. Lütfen bizlere,
tasarruf tedbirleri, bütçe yetersizliği gibi nezdimizde zerre hükmü olmayacak mazeretlerle
gelmeyin. Gazetecilere üstü kapalı ödenenleri de, gazetelere reklam adı altında verilenleri de,
balya balya alınıp büfelerinde dağıtılan gazeteleri de, Youtuberlara ödenen paraları da, reklam
ve tanıtım için ayrılan rakamları da hepimiz çok iyi biliyoruz. Niyetim asla bunları tartışmak
ve gündeme getirmek değil. Sizleri karanınızın arkasında durmaya davet ediyorum! Ben,
Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önergenin ve oyun arkasında duruyorum ve yüksek sesle
soruyorum; meclis karar özetlerini neden yayınlatmıyorsunuz? Bir korkunuz mu var?
Söyleyin bilelim, söyleyin de 16 milyon İstanbullu öğrensin.
Yerel basın mensuplarımızı ilgilendiren bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. 30 Haziran
2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarını içeren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri
Genelgesi yayımlanmıştır. Abonelikler ve kutlama ilanları da kapsam içerisine alınmıştır.
Yani tasarruf tedbirleri ile bir nevi yasaklama getirilmiştir. İstanbul genelinde haftalık ve aylık
periyotlar halinde yayın yapan yaklaşık 200 gazetenin pandemiyle birlikte ciddi sıkıntılar
yaşadığı, bu nedenle birçoğunun yayın hayatına son verdiği bilinen bir gerçektir. Aynı şekilde
tasarruf genelgesi de yerel basınımızı olumsuz etkileyen bir başka gelişme olmuştur. Siz de
takdir edersiniz ki yerel ölçekte görev yapan basın mensuplarımıza, belediyeler başta olmak
üzere kamu kurumları büyük katkılar sağlamaktadır. Ekonomik şartlar gereği gazete
yayınlarını durduran basın çalışanları, dijital yayıncılığa yönelerek mesleklerini bu alanda
devam ettirmeye çalışmaktadırlar. İstanbul’da yerel ölçekte yayın yapan 500’e yakın internet
haber sitesi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak ilan ve reklam gelirleriyle ayakta durabilen

basın mensuplarımız zor günler yaşamaya devam etmektedir. Basın, demokrasimizin en
önemli unsurlarından biridir. Bürokrasiyle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesinde olan
basın mensuplarımıza katkı sunacak çalışmalar ivedilikle hazırlanmalıdır. Elbette öncelikli
muradımız, tasarruf kapsamında olan abonelik ve ilan yasağının yeniden düzenlenmesine
yönelik olmalıdır. Ayrıca belli kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak bir çalışma ile
yerel basına mutlaka destek verilmelidir.”

