HABERLER 12/12/2018
(Fransa'daki gösteriler) Vandalizmle

SABAH
Mutabakat görüşmeleri
şekilde ilerliyor

demokrasi bir arada yaşamaz. Acaba bunlar

verimli

kendi partilerinin, televizyon kanallarının,
basın yayın kuruluşlarının benzer bir
vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı
istiyorlar? Başkaları üzerinden bunları çok
rahat konuşuyorlar, sokağa çağrı yapıyorlar
ama ortada toplumsal talep değil bir
vandalizm söz konusu.
(MİT Başkanı Hakan Fidan) ABD
senatosunun, herhangi bir organına ya

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur
İttifakı’nın yerel seçimlerde güçlü
şekilde galip gelmesi için mutabakat
arayışları çok verimli ilerliyor
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
(MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında dün parti genel
merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı
devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu, soruları yanıtladı. Çelik,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri
Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin
bugün saat 16.00'da yapılacağını
bildirdi. Çelik karşılıklı jest yapılacak illerin
durumunun sorulması üzerine "Cumhur
İttifakı'nın güçlü bir şekilde galip gelmesi için
mutabakat arayışları çok verimli ilerliyor"
dedi. Çelik diğer konulara ilişkin de şunları
kaydetti:

da herhangi bir komisyonuna resmi bir
sunum söz konusu değildir.
ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40
bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda
büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak
isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli
yaklaşımlar olarak görmüyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti devleti, karşısındaki güç ve
kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine
yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi
bertaraf edebilmek için anında harekete
geçecektir.
Öte yandan MHP'nin Denizli Büyükşehir
Belediye Başkan adayının, ittifak görüşmeleri
çerçevesinde adaylıktan çekildiği bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki
gösterilerle ilgili, "Her ne olursa olsun
vandalizmle demokrasi bir arada
yaşamaz. Biz vandalizme de karşıyız,
göstericilere karşı aşırı güç
kullanılmasına da karşıyız." dedi.
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"SİYASİLERİN, MEDYA

manidar. Acaba bunlar kendi partilerinin,

MENSUPLARININ TAHRİK EDEN ROL

televizyon kanallarının, basın yayın

İÇERİSİNDE OLMASI MANİDAR"

kuruluşlarının benzer bir vandalizmle karşı

Çelik, "Dün akşam FOX TV Ana Haber

karşıya kalmasını mı istiyorlar? Başkaları

bülteninde Fransa'da yapılan sarı yelekliler

üzerinden bunları çok rahat konuşuyorlar,

eylemleri hatırlatıldı ardından haber sunucusu

sokağa çok kolay çağrı yapıyorlar ama

tarafından 'Türkiye'de böyle bir eylem

unutmamak gerekir ki ortada toplumsal talep

olursa nasıl yankı bulur', bunun

değil bir vandalizm söz konusu."

yorumu yapıldı. 'Sokağa çıkın' çağrısı
olarak değerlendirildi. Sizin

Çelik, her ne olursa olsun vandalizmle

yorumunuz ne olur?" şeklindeki soruya

demokrasinin bir arada yaşayamacağının

"Bu meselelerde her zaman dikkat

altını çizerek, "Biz vandalizme de karşıyız aşırı

çektiğimiz şey şu, toplumsal taleple

güç kullanılmasına da karşıyız bu göstericilere

vandallığı birbirinden ayırmak lazım."

karşı ama ortada çok karmaşık bir durum var.

yanıtını verdi.

Bunu böyle saf, masum bir toplumsal talep
gibi görmemek lazım. Şahısların temsilcileri

"Eski CHP yöneticisinin ve bu

olan şahıs, 'başbakan gitsin, onun yerine

bahsettiğiniz sunucunun bu kadar

emekli bir genelkurmay başkanı gelsin'

sorumsuz şekilde bir paylaşımda

gibisinden bir çağrıda bulundu. Bu çağrıları,

bulunması son derece dikkati

masum çağrılar olarak görmüyoruz,

çekicidir." diyen Çelik, sözlerine şöyle

vandalizme ve barbarlığa dönük davetler

devam etti:

olarak görüyoruz, güçlü bir şekilde kınıyoruz."

"Nihayetinde bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor,

"CUMHURİYET TARİHİNDE EN

günlerdir süren eylemlerde bu kadar insan

VASIFSIZ VE İÇERİKSİZ KONUŞMA"

zarara uğruyor ve artık bu demokrasi

"Meclis Genel Kuruluna gönderilen torba

konusunda benzer konularda çok öne çıkan

teklifinin 48. maddesinde özellikle

bazı aktörler bile bunun artık bir vandalizme

cumhurbaşkanı, bütçenin vergi gelirinden

dönüştüğünü, Fransa'da hükümetin,

dilediği partinin belediyesine dilediği kadar

cumhuriyetin tehdit edildiğini

para aktarabilecek. Bu düzenleme tepkilere yol

değerlendirirken bu şahısların bu şekilde

açtı, ne dersiniz?" sorusu üzerine Çelik, şunları

aslında teskin edici rol oynaması gereken

kaydetti:

siyasilerin ya da medya mensuplarının tam
tersi tahrik eden rol içerisinde olması
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"Bu yeni bir uygulama değil eski uygulamanın

Ben bunu Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası

devamı niteliğinde fakat Anayasa Mahkemesi

ve arayışı olmayan bir genel başkanının

bunun bütçe kanununda olmaması

herhangi bir iddia ya da kendisinin

gerektiğine, bunun ayrı bir kanunda

alınmasının mümkün olmadığı bir genel

düzenlenmesi gerektiğine dair görüş

başkanının konuşması olarak

bildirmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı

değerlendiriyorum. Geçmişten bugüne

Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bu

baktığımızda bütçe konuşmaları,

yapılıyor. Daha önce Maliye Bakanına ait

Meclisin en ilgi çeken konuşmalarıdır

olan bu yetki, yeni sistemin doğası icabı

fakat şimdiye kadar Cumhuriyet

Sayın Cumhurbaşkanına veriliyor."

tarihinde en vasıfsız ve içeriksiz
konuşma maalesef Sayın Kılıçdaroğlu

Çelik, bu bütçenin sadece yatırım olarak

tarafından gerçekleştirilmiştir."

kullanıldığına dikkati çekerek, dolayısıyla
çeşitli illerin ihtiyaçlarına göre çeşitli illerdeki
yatırım taleplerinin yerine getirilmesine
dönük olarak kullanılan bir bütçe olduğunu

SABAH
Millete hakaret etti cevabını aldı

bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
dün Meclisteki bütçe konuşmasında, "Bu
bütçe darbe bütçesidir." ifadesine ilişkin
cevabının sorulmasına Çelik, şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, bir
ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz,

CHP’li Özel’in “İşgal orduları geldiğinde
sizinkiler kırmızı halı sererken”

Türkiye'nin ikinci partisine olmasına rağmen

ifadesine AK Partili Muş, “Ecdadımıza

ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşım,

dil uzatmayın, ağzınızdan çıkanı

nasıl bir siyasal zihniyet içerisinde olunur,
bunun ibretlik bir örneği. Baktığınızda
tamamen ne rakamlar açısından ne
argümanlar açısından ne de pozisyonlar
açısından haklı bir yere oturmayan bir
konuşma.

kulağınız duysun” diye tepki gösterdi
AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş,
TBMM Genel kurulundaki bütçe
görüşmesinde sarfettiği haddini aşan
sözlerden dolayı CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Muş
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"Ecdadımıza dil uzatmayın.

siz değilsiniz, yerinizi bilin." Öte yandan

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.

Muş, önceki gün bütçe görüşmelerinde

Bu sizin haddiniz değil" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada

Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve yüksek yargı

kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ

organlarına ait bütçelerin görüşüldüğü

Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e

dünkü oturumda CHP Grup Başkanvekili

dava açacak.

Özgür Özel millete hakaret eden skandal
sözler sarfetti. Özel, "İşgal orduları
geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken
bizim mavi gözlü de bakıp, 'Geldikleri gibi

SABAH
Boş vaatleri bırak borçlara bak

giderler' demişti" ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklamasına AK Parti Grup
Başkanvekili Mehmet Muş tepki
gösterdi. Muş şöyle konuştu:
"Sizinkiler, bizimkiler muhabbeti değildir.
Bu Anadolu insanı çocuğu sırtında cepheye
mermi taşımıştır. Kurtuluş Savaşı
mücadelesini, başında liderleri, arkasında

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun borç

bu halk topyekun vermiştir, bunu da

batağındaki CHP’li belediyelerde

unutmayın. 'Sizin dedeleriniz kırmızı halı

çalışanların maaşına zam sözü vermesi

serdiler.' lafı kabul edebileceğimiz bir şey

şaşırttı. Belediyelerden alacağı olanlar

değildir. Mezarlıklarla uğraşmayı bırakın,

“Önce borçlarını ödesinler” diyerek
tepki gösterdi

ecdadımıza laf uzatmayın, ağzınızdan çıkan
lafı kulağınız iyi duysun. Bu sizin haddiniz

Türkiye genelinde kamu, müteahhit, taşeron

değildir. Siz partimize eleştiride

ve işçilere milyarlarca liranın üzerinde borcu

bulunabilirsiniz, fikirlerimizi

bulunan CHP'li belediyelerde alacaklılar

beğenmeyebilirsiniz ama bu milletin

kapıya dayandı. Belediyeler borç batağına

topyekun verdiği bir mücadeleyi, 'Biz bu işi

sürüklendiği için kamu ve özel kuruluşlara

kazandık, biz bu işi yaptık, sizinkiler böyle

olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi.

yaptı.' gibi bir şeyi söylemekten sizi

Müteahhitler, taşeronlar kuyruğa girdi. İcra

menederim, haddinizi bilin. Bu milletin

dairelerinde belediyelerin hesaplarına haciz

arasına fitne tohumları koymayın, bu milleti

kararı aldıranlar artıyor. Belediyeleri batık

ayrıştırmayın. Bu devletin sahibi, efendisi

ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2
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bin 200 lira vaadiyle bol keseden umut

10'una denk gelen 800 bin TL'lik ödeme

dağıtıyor. Kılıçdaroğlu önceki gün TBMM'de

istediler. Çaresiz kalıp verdim parayı. Ödemeyi

bütçe görüşmeleri sırasında "CHP'li mevcut

bir türlü alamadım. Para isteyenlerle ilgili suç

belediyeler ve yeni alacağımız belediyelerde

duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

çalışanların net maaşı 2 bin 200 TL olacak"

BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA

dedi. Halbuki CHP'li belediyelerden İzmir,

YÜZÜYOR

Aydın - Didim, İstanbul Avcılar, Beşiktaş,

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyeleri vergi

Adalar, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece,

ödememekle suçluyor ancak İstanbul'daki 14

Sarıyer, Ankara - Çankaya ve Muğla - Bodrum

CHP'li belediyeden 13'ünün sadece kamuya

belediyeleri hacizlerle boğuşuyor. Bazı

olan vergi borcu 1 milyar 377 milyon lira, diğer

belediyelerde maaşlarını alamayan işçiler ve

borçlarla birlikte bu rakam milyarlarca lirayı

taşeron çalışanlar grev kararı alıp,

buluyor. Sarıyer Belediyesi'nin 285 milyon TL

belediyelerin önünde çadır kurdu. Bazı

borcu var. Avcılar'ın 224, Bakırköy'ün 168,

alacaklılar, ödeme alabilmek için torpil bulma

Büyükçekmece'nin 157, Kartal'ın 120, Şişli'nin

mücadelesi veriyor. Aracı için Ankara'ya parti

87, Silivri'nin 73, Beşiktaş'ın 65,

genel merkezinin koridorlarını aşındıranlar

Beylikdüzü'nün 58, Ataşehir'in 43, Adalar'ın

var.

38, Maltepe'nin 36, Çatalca'nın 23 milyon lira

İşte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun

borcu var.

birbirinden ilginç unutulmaz gafları...
BORÇLARINI ÖDESİNLER
Adını vermek istemeyen bir müteahhit, "3.5
yıldır Kartal Belediyesi'nden alacağım var. Her

STAR
Şehit
Emniyet
Müdürü
yolculuğuna uğurlandı

son

seferinde 'Haftaya ödeyeceğiz' diyerek
beni 3.5 yıldır oyalıyorlar. Çaresiz
kaldım alacağım için dava açtım. Kemal
Kılıçdaroğlu belediye personeline
zamdan bahsediyor. Önce borçlarını
ödesinler" dedi. Avcılar Belediyesi'nden
alacaklı adını vermek istemeyen bir taşeron
firma yetkilisi ise, "8 milyon TL alacağım var.
Bir türlü ödemediler. Dava açtım. Bu arada

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ
Verdi için tören düzenlendi...

bazı belediye çalışanları alacağımın yüzde
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize
Valiliği önünde düzenlenen törene İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Altuğ
Verdi'nin naaşı törenin ardından kara yolu ile
Trabzon'a oradan da hava yolu ile Mersin'e
götürülecek.

STAR
CHP ve HDP'nin 'Gezi' ve 'Sarı
Yelekliler'
güzellemesine
AK
Parti'den
uyarı:
Sakın
ha
yeltenmeyin

RİZE VALİSİ: KALLEŞLİĞİN,
HAİNLİĞİN NEREDEN GELECEĞİNİ
BİLEMİYORSUNUZ
Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı
konuşmada, "Tüm Türkiye Altuğ
müdürümüzü daha yakından tanıdı, herkes ne
kadar başarılı olduğunu gördü. Hepiniz
ekranlarda izlediğinizde yüzündeki
gülümsemenin ve iyi insan olmanın ne kadar
gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok
önemli bir emniyet müdürünü kaybetti. O
yıllarca her türlü belayla, kötülükle mücadele

Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ kalkışması
seçimle iktidara gelemeyen muhalefeti
heyecanlandırdı. CHP ve HDP’li vekiller
bütçe görüşmelerinde ‘Gezi’ ve ‘Sarı
Yelekliler’ güzellemesi yaptı. Kalkışma
meraklısı vekillere uyarı AK Parti
sıralarından 'sakın ha yeltenmeyin'
uyarısı geldi.

etti ama kalleşliğin, hainliğin nereden
geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız,
insanlık gösterdiğiniz insan geliyor sizi şehit
ediyor. Şehidimizin kızı İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu'ya, "Babam bize hep 'ben bir
gün şehit olabilirim' sizden şehit evladı gibi
davranmanızı bekliyorum" dediğini söyledi.
Bu ülke için yaptıklarından dolayı devletin
valisi olarak kendisine minnetlerimi
sunuyorum" dedi.

Mecliste Fransa'daki hükümet karşıtı
gösterilerin sembolü haline gelen 'Sarı
Yelekliler' tartışmaları yaşandı. Sarı Yelekliler
tartışmaları üzerinden Gezi kalkışmasına olan
özlem milletvekillerinin de diline düştü. HDP
Grubu adına konuşan Sezai Temelli,
“Türkiye'de diğer halklarla birlikte yaşama
umudumuzu koruyoruz. Bu umudun gerçeğe
dönüşmesi, Gezi ruhu ile Kobani ruhunun
buluşmasından geçmektedir” şeklinde
konuştu. AK Partili Mehmet Muş Sarı
Yelekliler üzerine konuşurken sözünü keserek
“Neden Gezicileri gözaltına aldınız?” diye
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soran CHP İstanbul Milletvekili Turan

bunu unutmayın” ifadeleri ile AK Parti

Aydoğan Gezi eylemcilerini savundu.

milletvekillerini tehdit etti. Terör bağlantısı

BAŞKA DUYGULARI DEPREŞTİ

nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin

Tartışmaya katılan HDP'li Erol Katırcıoğlu ise

Demirtaş'ı öven ifadelere de imza atan

“Uyurken oradaki çocuklarımızı katlettiniz”

Kurtulan, “Demirtaş direnmeye devam edecek,

diyerek Gezi Parkı eylemcilerini savunan

bu size dert olsun, diz çökmeyecek” şeklinde

CHP'li Aydoğan'a destek verdi. Ardından söz

skandal ifadelerin ardından Cumhurbaşkanlığı

alan Muş, HDP ve CHP milletvekillerinin

Enformasyon Müdürlüğü tarafından

eleştirilerine karşı, “Bu Sarı Yeleklileri

delilleriyle çürütülmesine rağmen, “İnsanları

görünce, buradaki olayları görünce

diri diri öldürmek, cenazeleri bir hafta sokakta

sanırım CHP’nin bazı yöneticilerinde

bırakmak, buzdolabında saklanmasına neden

başka duygular depreşmeye başladı.

olmaktan yargılanacaksınız” diyerek tehdit

Ama sakın yeltenmeyin, ne devletimiz

yağdırdı.

ne milletimiz size müsaade etmez.
Uyarıyorum sizi!” dedi.
ALEVİ VATANDAŞLARI İSTİSMAR
ETME ÇABASI

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
81 ilde uygulamaya alınacak

HDP Grubu adına konuşan Pervin Buldan,
“Sivas’ta, Gazi’de, Gezi’de Alevileri, sokaklarda
kadınları katledenlerden, Uğurların,
Berkinlerin, Ali İsmaillerin, Kemal
Kurkutların, Şenyurtların, Suruç’un, Gar’ın
faillerinden hesap sormayan bir yargı sistemi”
diyerek Gezi kalkışmasını meşrulaştıran ve
mezhepsel provokasyon kokan ifadelerde
bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

YALAN VE TEHDİTLER PEŞ PEŞE

"İlk 100 gündeCumhurbaşkanlığı ve

Hendek terörü sırasında devletin yaptığı

Bakanlıklar olarak 81 ilde

operasyonları eleştirerek tehditler savuran

uyguladığımız proje ve faaliyetler ile

HDP'li Kurtulan, “Demokratik özerklik
dediniz, ‘hendek’ dediniz; şunu da unutmayın
ki: Bir gün gelecek, o hendek sürecinde
yaptıklarınız karşısında yargılanacaksınız,

yerelin kalkınmasına ilişkin
göstergelerin yakından takibine yönelik
bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100
günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya
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alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı

İkinci 100 günde ise 5 yıllık yol haritaları

Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla

nihaileştirilerek uygulamaya alınacaktır.

yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri

Burada ifade edilen yol haritaları en ince

de uygulamaya alınacaktır." dedi.

detaylarına kadar çalışılmıştır, gerçektir,

2019 yılı bütçesinin, 2002 yılı sonundan

gerçekçidir. İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı

itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen

ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız

Türkiye'nin daha da büyümesine,

proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına

kalkınmasına, daha müreffeh bir ülke haline

ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik

gelmesine vesile olacağını belirten Oktay,

bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne

bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır.

geçişle birlikte, idari ve mali yönetim ve bütçe

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum

sürecinin etkinliğini artıracak bir altyapıya

amacıyla yürürlüğe giren mevzuat

kavuşulduğunu ifade etti.

değişiklikleri de yine uygulamaya alınmaktadır
ve alınmaya devam edecektir. "

İlk 100 günlük İcraat Programı ile
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk somut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye

çıktılarının alınmaya başlandığını ve 400

için AB üyeliğinin, stratejik bir dış politika

projenin hayata geçirildiğini dile getiren

hedefi olduğuna işaret ederek, "AB ile

Oktay, ilk 100 günlük uygulama sonuçları ile

ilişkilerimiz çok boyutlu ve köklüdür. Katılım

ikinci 100 günlük İcraat Programının

sürecinde şu ana kadar açılan fasıl sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

16'dır. Hali hazırda, 14 fasıl üzerinde gayri

tarafından önümüzdeki günlerde

kanuni olarak AB'ye üye yapılan

açıklanacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı
sebeplerle blokaj bulunmaktadır. Ülkemiz,

İlkinde olduğu gibi ikinci 100 günlük İcraat

dışa açılım politikalarımızın sonucunda, hali

Programında da katma değeri yüksek

hazırda 241 dış temsilcilik ile dünyanın en

ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik

geniş temsil ağına sahip 5'inci ülkesi

projeler ile vatandaşın hayatını

durumundadır. Dış temsilcilik sayımız,

kolaylaştıracak hizmet odaklı projelerin yer

ülkemizin uluslararası alandaki artan

aldığını aktaran Oktay, sözlerini şöyle

etkinliğinin en açık göstergesini teşkil

sürdürdü:

etmektedir." diye konuştu.

"ilk 100 günde her bir Bakanlık ve kurum
gelecek 5 yıllık yol haritalarını hazırladılar.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
çerçevesinde dinamik, milletin ihtiyaçlarına
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hızlı cevap veren, gelişmelere hızlı uyum

düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

sağlayan, doğru ve sürdürülebilir politikalar

Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini

geliştirebilecek bir sistem oluşturulmasını

anımsattı.

hedeflediklerini kaydetti.
Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir

YENİŞAFAK
2019'da 25 bin personel atanacak

bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına
ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal
düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.
"2018 SONUNA KADAR 6 BİN 500 KİŞİ
DAHA ALACAĞIZ"
Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam
10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin
500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere.
2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha
alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2019'da
pratisyen hekim, uzman hekim, diş
hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine

analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri,
yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda
alımlarımız söz konusu olacak." dedi.

yakın personel ataması
gerçekleştireceğiz" dedi. Koca, bu ay
içinde de acil tıp teknisyenliği,
işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi
alanlarda 6 bin 500 kişilik alım
yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli
ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara
ilişkin bilgi verdi.

2019'DA 25 BİN PERSONEL ATANACAK
Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık
çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta
kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent
Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne
başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız
şehir hastanelerimiz ve kendi genel

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin

bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin

önlenmesine ilişkin önemli adımların

açılışı da olacak.

atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet

Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla

konusunda alınacak tedbirleri içeren

ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın
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pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve

ABD'nin Türkiye'nin güneyinde yuvalanan

eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu

terör örgütü unsurlarına uzun süredir verdiği

olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla

destek, geçtiğimiz günlerde ABD Genelkurmay

ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

Başkanı Dunford'ın "Suriye’de YPG’lilerin
oluşturduğu SDG’ye üye 40 bin teröriste

YENİAKİT
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu
oynuyor! "Başarısız olursa çekip
gidecekler"

askeri eğitim vermeyi hedefliyoruz" sözleriyle
yeni bir boyut kazandı.
Bugüne kadar binlerce TIR silah ve
mühimmatı teröristlere gönderen ABD'nin
bölgede İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Suudi Arabistan ile kurduğu ilişkiler de çok
sayıda soru işaretine neden oluyor.
"ABD'nin bölgedeki son kozu"
Yaşanan tüm süreci yenisafak.com'a
değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı

Türkiye’nin yüzüne gülüp ve ilişkileri
sözde iyi tutup, arka planda terör
örgütü PKK/YPG ile iş tutan ABD’den
son olarak "Suriye'de YPG'lilerin

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, bu
adımların 'ABD'nin bölgedeki son kozu' olarak
görülebileceğini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı tarafından

oluşturduğu SDG'ye üye 40 bin

yapılan "40 bin asker" açıklamasının doğru

teröriste askeri eğitim vermeyi

olmadığını, sayının çok daha fazla olduğunu

hedefliyoruz" açıklaması geldi. Tepkiyle

açıklayan Erenel, "Bu sayı aslında 70 bin. 70

karşılanan skandal açıklama ile ilgili

bin teröristi neden silahlandırıyorlar? Çünkü

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli

bölgedeki en büyük amaçları istikrarsızlığın

Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, nihai

devamını, hatta daha da artmasını

rakamın 70 bin olduğuna dikkati çekti.

sağlamak" şeklinde konuştu.

Erenel "ABD, Türkiye'nin güneyinde
kurulacak Kürt devletinin sınırlarını
koruyor. Bölgedeki son şansları bu kart.
Eğer bunda da başarılı olamazlarsa
buradan çekip gidecekler" dedi.

Bölgenin demografik yapısını
değiştiriyor
ABD'nin bu adımlara ek olarak bölgenin sosyal
yapısını da değiştirmek için ciddi adımlar
attığı uyarısında bulunan Doç. Dr.
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Erenel, "Arap aşiretlerinin bir kısmını zorla
bölgeden gönderiyorlar. Yerlerine kendi
güdümlerindeki Kürtleri getiriyorlar. İleride

“gazetecilik merkezi.” Correctiv
FETÖ, PKK, Soros’un Açık Toplum
Vakfı ile bağlantılı.

burada bir halk oylaması olursa, kendi

Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz gibi

istedikleri sonucun çıkması için şimdiden

kalkışmaları tezgahlayan odaklar, yeni ve

böyle bir yol izliyorlar" dedi.

daha büyük bir kaos planı için ilk adımı attı.

"ABD Türkiye'yi çevreliyor"

Merkezi Almanya’da bulunan Correctiv
isimli sözde ‘gazetecilik merkezi’nce

Bu gelişmelerin Yunanistan, Doğu Akdeniz ve

başlatılan ilginç kampanya, Türkiye’ye

Karadeniz'de yaşananlardan bağımsız

yönelik küresel karalama tezgâhının

değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Doç.

işaretçisi oldu. ‘Proje’ kapsamında daha

Dr. Erenel, şunları kaydetti:

önce Türkiye’ye yönelik gerçekdışı

"Türkiye'nin çevresinde yaşanan bu olaylar
tesadüfi değil. ABD, hem Türkiye'yi hem de
Rusya'yı çevrelemek istiyor."

AKŞAM
Gezi,
17/25
Temmuz’un
saldırıya geçti

beyanlarıyla dikkat çeken 13 gazeteci,
ortaklaşa bir haber ve belgesele imza attı.
Haberde Türkiye’nin, dünyanın dört bir
yanındaki FETÖ üyelerini kaçırarak özel
uçaklarla gizli hapishanelere götürdüğü öne
sürüldü. İddiaya göre FETÖ’cüler sadece

Aralık
ve
15
organizatörleri

alıkonulmakla kalmadı, ‘işkenceden
geçirildi’ ve ‘bir daha gün yüzü göremedi’.
CIA’nın işkence üslerini hatırlatır bir
üslupla Türk istihbaratını zan altında
bırakmaya çalışan sözkonusu kara
propaganda kampanyasında görev alan
ekip, bu savlarını inandırıcı kılabilmek
işkenceyi sembolize eden unsurlarla 8 ayrı

Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15

dilde klipler hazırladı. Animasyon içerikli

Temmuz’un organizatörleri yeniden

kampanya klipleri, aynı anda 8 ülkede, 9

sahnede. 9 ülkede aynı anda

farklı yayın organında eşzamanlı olarak

“FETÖ’cüler kaçırılıyor ve işkence

gösterildi. Mevcut tablo, 15 Temmuz sonrası

görüyor” haberleri yayılmaya başladı.

pusuya yatan odakların organize bir şekilde

Haberlerin kaynağı Almanya’da
bulunan Correctiv isimli sözde

yeniden hücrelerinden çıktığını gözler
önüne serdi.
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AYNI ANDA YAYINDA

parmağı bulunuyor. Correctiv’in gizli

Fransa’nın yayın organı Le Monde, İsrail

bağışçıları arasında Körfez sermayesinin de

gazetesi Haaretz, İspanya’da El Pais,

olduğu belirtiliyor. Ayrıca içeriği oluşturan 13

Almanya’da PKK’lı Ali Ertan Toprak

gazetecinin büyük çoğunluğu Cemal Kaşıkçı

tarafından yönetilen Alman ZDF kanalı, İsveç

cinayeti konusunda Türkiye’nin tezlerine karşı

merkezli TT News Agency, Danimarka

çıkıp, katletme emrini bizzat verdiği CIA

merkezli Mandag Morgen, Almanya merkezli

tarafından bile tespit edilmiş Suudi Arabistan

Addendum, İtalya merkezli Il Fatto

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Quotidiano ve Correctiv’in de aralarında

destekçisi isimlerden oluşuyor.

bulunduğu yayın organları, “Türkiye’de

FETÖ’de birleştiler

kaçırılan muhalifler” başlığıyla yalan
kampanyasını manşetlere taşıdı.

Hayali ‘kaçırılma’ senaryosu üzerinden

GEZİ’NİN FİNANSÖRLERİ

Türkiye’ye yönelik karalama kampanyasına

Correctiv’in kendi ilan ettiği büyük bağışçıları

imza atanların kaynak gösterdiği kurum, 15

arasında tanıdık başka isimler de var. Osman

Temmuz sonrası FETÖ tarafından kurulan

Kavala ve ekibi üzerinden Gezi olaylarını

Stockholm Center for Freedom (SCF).

fonlayan George Soros destekli Açık Toplum

FETÖ’nün kapatılan yayın organı “Today’s

Vakfı, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu

Zaman” gazetesinin Ankara temsilciliği

bölgelerinde yerel vakıflar üzerinden

görevini yürütmüş olan Abdullah Bozkurt,

provokatif faaliyetlerde bulunan Konrad

İsveç’te kuruculuğunu yaptığı Stockholm

Adenauer Vakfı da büyük bağışçılar arasında.

Center for Freedom adlı merkezde raporlar

Sadece 2017-2018 yıllarında Sorosçu Açık

hazırlayıp, 15 Temmuz darbe girişiminde

Toplum Vakfı tarafından Correctiv’e aktarılan

FETÖ’nün bir rolünün bulunmadığını ileri

tutar 250 bin Euro. PKK’lı Ali Toprak’ın

süren makalelerle Avrupa kamuoyunu

yönettiği ve Almanya’da Cumhurbaşkanı

etkilemeye çalışıyor. Kaos amaçlı sokak

Erdoğan karşıtı haberlere kaynaklık eden ZDF

eylemlerinin küresel finansörü George Soros

televizyonu da bu oluşumu fonlayanlar

tarafından desteklenen kurumlarla Alman

listesinde.

istihbarat vakıflarının, Suudi Arabistan ile

YİNE BAE YİNE SUUD

BAE’nin ve PKK terör örgütünün aynı anda
aynı FETÖ yalanı üzerinde birleşmesi hayli

Türkiye’ye yönelik karalama kampanyasında,

dikkat çekici bulunuyor.

Cemal Kaşıkçı ile köşeye sıkışan Birleşik Arap
Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekseninin de
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