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SABAH
Meydanı FETÖ’ye dar ettik sana da
ederiz

susuzluktan kurumuştu, kokmuştu. Su
kuyruklarının ucu gözükmüyordu. Yalova'dan
Kuruçeşme'ye tankerle su getirdiler. CHP bu
ya. Biz geldik, bu işi bitirdik. Ama bunu Bay
Kemal de bilmez belki. Bay Kemal
Kağıthane'ye Kağıttepe diyecek kadar
İstanbul'a uzak. Bu ülkeyi tek parti döneminde
bir dilim ekmeğe muhtaç edenler, suya da
muhtaç bıraktılar. İstanbul'un suya ihtiyacı
yok şu an. Hükümete geldiğimizde diğer
şehirlerin su sorunlarını da çözdük. Van HDP

Başkan Erdoğan: Burası Paris değil Bay
Kemal. Sen, TV’deki haddini
bilmezlerin sokağa davet etmesiyle iş
yapacağını sanma. Gezi benzeri bir
şeylere tevessül edersen, bu kez 15
Temmuz’daki gibi kaçmaya bile fırsat
bulamazsın. Teröristlerle kol kola
olmaktan vazgeç. Gücün yetiyorsa işte
sandık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esenler'de
15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı
tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış
töreninde halka hitap etti. Meydanı dolduran
binlerce vatandaşın coşkulu karşılamasıyla
konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, yerel
seçimler ve Fırat'ın doğusuna yapılacak terör
operasyonu için önemli mesajlar verdi. İşte
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
CHP'nin başındaki bu zat çıkmış, İstanbul
üzerinden bizi eleştiriyor. Su diyerek, doğalgaz
diyerek eleştiriyor. İstanbul CHP döneminde

belediyesiydi su sorununu çözdük. Bugün
İstanbullulara sorsanız en memnun olduğunuz
hizmet ne diye su ve doğalgazı en başta
söylerler. Ama biz bu zatın (Kılıçdaroğlu)
yalanlarını, iftiralarını ve hezeyanlarını ifşa
etmekten bıktık. Kendi aynı çamurlukları
yapmaktan bıkmadı. Aslında bu zatın durumu
siyaset biliminin değil, psikolojinin ve
psikiyatrinin konusudur.
Bay Kemal, kimseyi sokağa
çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey
söyleyeyim, burası Paris değil, burası
Hollanda da değil, sen eğer Gezi olaylarındaki
gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o
televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini
bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa
davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan
bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere
ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse
yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin. Eğer
gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel
sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna
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fırsat vermeyiz gereğini de yaparız. Sen 15

göreceksiniz. Çevrecilik bizim işimiz,

Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan

belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz.

kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin,

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar

bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın.

olmaya geldik. Bisiklet ve yürüyüş yolları, spor

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı

tesisleri, cami, millet kıraathanesi, meyve,

olduğumda İstanbul'un hali neydi? İstanbul'da

sebze, tıbbi bitki bahçeleri, biyolojik göletiyle

çöp dağları var mıydı, İstanbul'da su var

şehrimize yakışan bir hizmet. Yatırım bedeli

mıydı, İstanbul'da hava kirliliği var mıydı?

55 trilyon lira. Büyükşehir belediyemiz

Çöp dağlarını kaldırdık. Kimden almıştık

Menderes Mahallesinde kapalı otopark ve

CHP'den. Susuzluğu giderdik, 180 km

kapalı pazar yeri inşa etti. Bu tesisi de resmen

uzaklıktan dağları delerek su getirdik. Anadolu

hizmete alıyoruz. Yine büyükşehir belediyemiz

Yakası'nda da Sakarya'dan su getirdik.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir parkı ilçemize

Boğazın altından alternatif tüneller yaparak

kazandırdı. Her işimizi ibadet aşkı ve şevkiyle

suyu deplase edelim dedik. 2040'a kadar su

yapıyoruz.

sorunu yok. CHP çöp demektir. CHP susuzluk

'BAY KEMAL 31 MART'A

demektir. CHP hava kirliliği demektir. CHP

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

yoksulluk demektir. CHP yasaklar demektir.

YÜRÜYOR'

CHP yoksulluğun daniskası demektir. İşte o

Her ne kadar içeride bile TSK'nın

yokluğu yoksulluğu aramızdaki yaşlı

teröristlere karşı yaptığı operasyonlardan

amcalarımız iyi bilir. Ne çileler çekmişler, ne

rahatsız olanlar varsa, onlara da buradan

sıkıntılar yaşamışlar. Biz de mazot, benzin,

selam. Bay Kemal, bak sen de bunları iyi bil.

gazyağı kuyruklarını biliriz. Bunları CHP

Bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşma.

yaşattı. Utanmadan, sıkılmadan farklı şeyler

Onlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve

konuşuyorlar. Biz kentsel dönüşümden millet

milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç.

bahçelerine kadar her alanda İstanbul'u çok

Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç.

daha ileri hizmetlere kavuşturmaya talibiz.

Teröristlerle omuz omuza olmaktan vazgeç. 31

Bugün burada Esenler ve Büyükşehir

Mart'ta yine onlarla birlikte yola çıkmaya,

Belediyesi tarafından ilçemize kazandırılan 5

onlarla yürümeye hazırlanıyor. Bay Kemal.

hizmetin toplu açılış törenini

Açık ol açık. Dürüst ol dürüst. Bu millet de

gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri tüm

seni bir şey zannetsin.

İstanbul için önemli bir proje olduğuna

Zeytin Dalı, Afrin operasyonunu yaptık mı?

inandığım 15 Temmuz Millet Bahçesi. Çevreci

Yaptık. Sincar'ı yaptık mı? Yaptık." diyen

iktidar, çevreci belediye kimdir bunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman
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teröristlerin beynindeyiz. Açtıklara çukurlara

arkasında kim ya da kimlerin bulunduğunu

onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz.

tespit etmeye yönelik de ayrıca soruşturma

Zira teröristler benim milletimin başına bela

yürütülüyor. İşte 17-25 Aralık darbesinin 5

olmaktan çıkacak. Biz mehmedimizle,

yılı ve gelinen aşama...

Mehmetçik'lerimizle birlikte oralardayız.

Türkiye'de yerel seçimlere yaklaşık 3.5 ay

Özgür Suriye Ordusu'yla oralardayız. Hep

vardı. Tarihler 17 Aralık 2013'ü

birlikte Allah'ın izniyle, vatanımıza,

gösteriyordu. İnsanlar, güne televizyon

sınırlarımıza saldıranlara bedelini ödetiyoruz.

kanallarının "Son Dakika" olarak
duyurduğu bir dizi operasyonla uyandı.

SABAH

Operasyonun talimatını verenler, İstanbul

Yerel seçime ayarlı ihanet

Zekeriya Öz, Celal Kara ve Fikret Seçen'di.

Adalet Sarayı'ndaki eski özel yetkili savcılar
Gün içinde operasyonlara ilişkin bilgiler
netleşti. Emniyet ve yargıdaki FETÖ ekibi, 3
yıldır hukuk dışı yöntemlerle dinleyip
izledikleri hükümet üyeleri ve çevresiyle
ilgili dosyalar hazırlamış, montaj kayıtlarla
algı operasyonuna kalkışmıştı. Üç ayrı
soruşturma dosyasını o sabah paket yapıp

FETÖ’nün “17-25 Aralık Darbe
Girişimi”nin üzerinden 5 yıl geçti.
Vatan hainlerinin senaryoları o gün de
bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17
Aralık 2013’ü gösteriyordu. Yerel

operasyona dönüştürdükleri ortaya çıktı.
Kumpas dosyalarını yıllarca adliyede
kendilerinden olmayan herkesten
gizlemişlerdi.
17-25 Aralık kumpasında FETÖ'cü savcılar

seçime 3.5 ay kalmıştı. Hainler

ve polisler örgütün listesindeki kişilerin

yargıdaki maşalarıyla sinsi planlarını

evlerine baskın yaparak yerleştirdikleri

tek tek uygulamaya koydu
FETÖ'nün "17-25 Aralık Darbe Girişimi"nin
üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ'nün emniyet ve
yargıya sızdırdığı elemanları aracılığıyla
hükümeti devirmeye kalkışmasına ilişkin
davalar ise sürüyor. Bu darbe girişiminin

sahte delillerle gözaltı işlemleri yaptı,
iddianameler hazırladı.
DEV PROJELERE SALDIRI
FETÖ, bir hafta sonra, 25 Aralık'ta başka bir
dosyayı devreye soktu ve ikinci bir
operasyona kalkıştı. Bu kez operasyonun
başındaki, özel yetkili savcı Muammer
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Akkaş'tı. Akkaş'ın listesindeki operasyon

ancak 25 Aralık'tan bir hafta sonra 1 Ocak'ta

yapılacak isimler ise Türkiye'de dev

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak'ta da

projelere imza atan şirketler ve

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriye

işadamlarıydı. Akkaş, ilk başta 41

Türkmenleri'ne yardım taşıyan Milli

işadamının gözaltına alınması talimatını

İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'lara

verdi. Ancak 18 Aralık'ta İstanbul

operasyon yaptılar.

Emniyeti'ndeki FETÖ'cü polis müdürleri,

TIR kumpasına ilişkin dava dosyasına göre,

usulsüz işlemleri nedeniyle görevlerinden

17-25 Aralık darbe girişiminde başarısız

alınmış, yerlerine yeni emniyet müdürleri

olan FETÖ, TIR operasyonlarında

görevlendirilmişti. Yeni emniyet müdürleri,

uluslararası kamuoyunu manipüle ederek

Akkaş'a başsavcının onayı ile operasyona

hükümeti çalışamaz hale getirmeyi

başlanabileceğini iletti. Başsavcı Turan

amaçlamıştı. TIR'lar, bu kez örgütün

Çolakkadı da emniyet yetkililerine,

jandarmadaki görevlileri ve Adana

operasyon talimatından bilgisi olmadığını

Adliyesi'ndeki özel yetkili savcılar eliyle

ve talimatın usulsüz olduğunu bildirdi.

durdurulmuştu. Devlet kurumlarına sızmış

Akkaş bu kez jandarmaya talimat verip

FETÖ elemanlarının, adeta canlı bomba

operasyonu bu kuruma yaptırmak istedi. Bu

gibi, ne zaman nerede kendilerini

girişimi de başarısız oldu.

patlatacağı belli olmuyordu. Adana savcıları

SAHTE ÖRGÜT İSİMLERİ

ve jandarma görevlileri sonraki süreçte

"Yargı Darbesi"nin boyutu 17-25 Aralık

tutuklanacak, operasyonun FETÖ ile

operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Özel

bağlantıları da tamamen açığa çıkarılacaktı.

görevli savcıların yıllarca açık tuttukları

Cumhuriyet savcılarının yaptığı

soruşturmalarda, binlerce vatandaşı usulsüz

soruşturmalarda, emri Fetullah Gülen'in

şekilde dinlettiği, teknik takibe aldırdığı

Emre Uslu üzerinden özel yetkili savcılar ve

ortaya çıktı. Sadece sözde Selam Tevhid adlı

jandarma komutanlarına ilettiği belirlendi.

uydurma örgüt soruşturmasıyla 20 binden

TÜRK HALKI OYUNU GÖRDÜ,

fazla insanın "terör örgütü üyesi" diye

CEVABI SANDIKTA VERDİ

dinlettirildiği tespit edildi. Hükümet

Zekeriya Öz'le birlikte polislere 17 Aralık'ın

üyelerini ve üst düzey bürokratları bile

talimatını veren Celal Kara, yine Öz'le

"terör örgütü üyesi" diye dinledikleri

birlikte Gürcistan sınır kapısından

belirlendi. 17-25 Aralık operasyonlarının

kaçmadan önce 25 Ocak 2015'te

ardından yapmayı planladıkları bu sözde

Cumhuriyet gazetesinin o dönemki genel

örgüt operasyonlarını gerçekleştiremediler

yayın yönetmeni Can Dündar'a bir röportaj

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

4

HABERLER 17/12/2018
verdi ve "1 Numara Erdoğan'dı" diyerek, 17

yüksek sesle müzik çalınmayacak. Seçim

Aralık operasyonlarının amacının Erdoğan'ı

için kullanılan malzemeler ise geri

devirmek olduğunu itiraf etti.

dönüşümü mümkün materyallerden

30 Mart 2014'teki yerel seçimler öncesi

seçilecek. Seçim süreci sonrasında bu

düşürülmek istenen Adalet ve Kalkınma

ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak.

Partisi ise yüzde 60 oyla 18 büyükşehir

Seçim yasasına göre parti binaları, seçim

belediyesini, yüzde 59.22 oyla da toplam

ofisleri ve açık ve kapalı toplantı yapılan

800 belediye başkanlığını kazandı.

yerlere parti bayrağı ve afiş asılabiliyor.

SABAH

Vatandaşların ev ve işyerlerine propaganda
malzemesi asmasının önünde engel
bulunmuyor. Bunun dışından propaganda

AK Parti’den
çevreci seçim kampanyası

ilan ve reklam malzemeleri, ancak, seçim
kurullarınca gösterilecek yerlere
asılabiliyor. Bu alanların dışına bayrak ve
afiş asılmasının cezai yaptırımı bulunuyor.
AK Parti'nin seçim kampanyası Başkan
Erdoğan tarafından 19 Şubat 2019'da
Ankara Arena Spor Salonu'nda
düzenlenecek büyük bir etkinlikle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatıyla AK Parti'nin yerel
seçimlerde ilk kez uygulayacağı
çevreci kampanyanın detayları
netleşmeye başladı. Buna göre AK
Parti'de sadece parti teşkilatlarının ve

tanıtılacak.

STAR
CHP terör örgütüyle arasına sınır
çeksin

seçim koordinasyon merkezlerinin
olduğu yerde bayraklar, afişler
asılacak. Bunun dışında görüntü
kirliliğine asla müsaade edilmeyecek.
Sabah saat 10'dan önce ve gün batımından
sonra seçim müziklerinin çalındığı
otobüsler dolaştırılmayacak. Otobüsler
dolaşırken de ses ayarlarına dikkat edilecek,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe
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görüşmelerinde, CHP ile DHKP-C bazı
noktalarda birbirine çok yakın

kayyum atandı, atanır. İster FETÖ, ister
PKK, ister diğer örgütler. Aynı şekilde

seyrettiği için daha önce yaptığı uyarıyı

geçerlidir. Biz terörü destekleyenlerden

hatırlatarak, CHP’nin terör örgütüyle

hesap sormaya devam edeceğiz, bunun

arasına sınır çekmesini istediklerini
söyledi
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İçişleri
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçe

başka çaresi yok" dedi.

STAR
ABD Feto’nun
çalışıyor

iadesi

üzerinde

görüşmelerinde CHP ve HDP'nin
açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu sert cevaplar verdi. HDP'li Tülay
Hatimoğulları Oruç'un terörist cenazeleri,
kayyumlar ve cumartesi anneleri üzerinden
provokasyon yapması, CHP Genel Başkan
vekili Engin Altay'ın terör örgütü DHKP-C
tutumu üzerine söz alan Soylu, CHP ile
DHKP-C'nin bazı noktalarda birbirine çok
yakın seyir ettiği, bu sebeple zamanında
Genel Başkan Yardımcısına CHP'den
hassasiyet beklediklerini belirttiğini
hatırlattı. Bakan Soylu, uyarılara rağmen
CHP'nin bu uyarıyı dikkate almadan aynı
şekilde siyasal yaşantısını sürdürdüğünü
söyleyerek, CHP'nin terör örgütüyle arasına
sınır çekmesini istediklerini belirtti. Soylu,
"Sizin de beraber olduğunuz, aynı sivil
toplum örgütü çatısı altındaki 2-3 tane sivil
toplum örgütüne DHKP-C çökmeye çalıştı,
yine biz müdahale ettik" ifadesini kullandı.
Terörle ilintisi bulunan tüm belediyelere
yönelik faaliyetlerin süreceğini kaydeden
Soylu "Terörle ilişkisi bulunan belediyelere

Çavuşoğlu, FETÖ elebaşının Türkiye’ye
iadesiyle ilgili, “Trump,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu
üzerinde çalıştıklarını söyledi, ancak
somut adımları görmemiz gerek” dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da
18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen
CNBC muhabiri Hadley Gamble
moderatörlüğündeki yüksek düzeyli
mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den
Türkiye'ye iadesi konusunda sürecin nasıl
ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine
Çavuşoğlu, herkesin bir "CIA ajanı olan
rahip Andrew Brunson"a odaklandığını
ancak Türkiye- ABD ilişkilerinde bu
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konudan daha büyük meseleler olduğunu

"İş YPG/PKK'ya gelince Batılı dostlarımız

söyledi. Çavuşoğlu, bu meselelerden birini

onları destekliyor. Neden? Tek bahaneleri

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği

var, o da 'YPG'nin DEAŞ ile mücadele

desteğin oluşturduğunu ve bunun

etmesi'. Bugün herkes YPG/PKK'nın

Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit

yaptıklarına, bölgedeki azınlıkları nasıl zorla

ettiğini, diğer ciddi meselenin ise 15

sindirdiğine gözünü kapatıyor" dedi.

Temmuz darbe girişiminde bulunanların

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı

elebaşı Gülen'in hala ABD'de yaşaması

planladığı harekatın ABD'yi riske atıp

olduğunu kaydetti.

atmayacağı yönündeki soru üzerine

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından

Çavuşoğlu, "Neden NATO müttefiki

birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu

Amerikalıları riske atmış olayım? ABD, PKK

örgütün karanlık tarafının ve ABD

terör örgütünün koruyucusu mu?

yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark

Olmamalılar. Sorun da bu. Neden

edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim

(YPG/PKK'ya) bu kadar silah verdiler? Biz,

beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız

ABD askerlerinin hayatını riske atmıyoruz.

var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu

Bizim hedefimiz, amacımız tıpkı Afrin'de,

örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan

Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi

listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye

YPG/PKK terör örgütü" diye konuştu.

sunduk" dedi.
ARADAN ÜÇ YIL GEÇTİ
Çavuşoğlu, Gamble'ın "Bunun
gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?"

MİLLİYET
'Sınırlarımızı korumak için her türlü
tedbiri alırız'

sorusu üzerine, "En son Buenos Aires'te en
son bir araya geldiğimizde ABD Başkanı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu
üzerinde çalıştıklarını söyledi, ancak somut
adımları görmemiz gerek. Üzerinden
neredeyse iki, hatta üç yıl geçti" diye
konuştu.
Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin,
Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK
hedeflerine yönelik yapmayı planladığı
harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin
kuzeyindeki terör örgütü
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YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı

planladığı harekata ilişkin ise

planladığı harekata ilişkin, "PKK ya da

"Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok netti,

onun Suriye'deki uzantısı tarafından
yönetilecek küçük devlet, devlet

PKK ya da onun Suriye'deki uzantısı
tarafından yönetilecek küçük devlet, devlet

benzeri yapıların oluşmasına göz

benzeri yapıların oluşmasına göz yumamayız.

yumamayız. Bu, ulusal güvenliğimize

Bu, ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit

doğrudan bir tehdit oluşturur.

oluşturur. Sınırımızı korumak için almamız

Sınırımızı korumak için almamız

gereken her türlü tedbiri alırız. Bu, sadece

gereken her türlü tedbiri alırız. Bu,

kendi yararımız için değil, aynı zamanda

sadece kendi yararımız için değil, aynı

Suriye'nin bütünlüğü içindir." şeklinde

zamanda Suriye'nin bütünlüğü içindir."

konuştu.

dedi.
Kalın, "Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik"

ABD'nin Suriye'de üç ana gerekçe ile

temasıyla Katar'da düzenlenen 18. Doha

bulunduğunu söylediğini vurgulayan Kalın,

Forumu'nda "Avrupa'nın Rolünü

"Bunlardan birincisi DEAŞ ile aralıksız

Tanımlamak: MENA Bölgesindeki

mücadele, ikincisi istikrar ve güvene dayalı

Kutuplaşmayı Yönetmek" başlıklı oturumda

toprak bütünlüğünün sağlanması, üçüncüsü

konuştu.

ise şimdi açıkça da dile
getiriyorlar, İran güçlerini Suriye'nin dışına

Dünyanın "karşılıklı bağlantılı" olduğunu, bir

çıkarmak." dedi.

yerde yaşanan gelişmelerin dünyanın
bütününü etkilediğini ve yaşanan hiçbir şeye

Kalın, ABD'li muhataplarıyla son

kayıtsız kalınamayacağını vurgulayan Kalın,

görüşmesinde kendilerine "İlk iki hedefinizi

Avrupa'da İslamofobinin yükselişi, aşırıcılığın

anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama

artması gibi durumların Türkiye için de endişe

üçüncü hedefiniz için şansa ihtiyacınız var.

verici olduğunu, tüm dünyayı etkilediğini

İran güçlerini Suriye'nin dışına nasıl

belirtti.

çıkarabileceksiniz bilmiyorum ve bunu bir
hedef olarak ortaya koymanızı

"Sınırımızı korumak için almamız

anlayamıyorum." dediğini aktardı.

gereken her türlü tedbiri alırız"
Suriye konusunun özünden uzaklaştığına ve
Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin

güç oyunlarına dönüştüğüne dikkati çeken

kuzeyindeki terör örgütü

Kalın, bu nedenle herkesi tehdit eden bu

YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı
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durumun çözümü için liderlik gerektiğinin

çözümünde yeni görevler biçen Türkiye’nin

altını çizdi.

son dönemlerde arabuluculuk yaptığı
girişimlerden bazıları şöyle:

YENİŞAFAK
Türkiye ‘akil’ görev alacak

KARADENİZ GERİLİMİ
Geçtiğimiz ay Ukrayna, Karadeniz’de Kerç
Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin
Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede
bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki
ülke arasında tırmanan gerilim sonrasında,
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile

Uluslararası krizlerin çözümü için
arabuluculuk girişimini Türkiye, yeni
dönemde de ajandasına dahil etti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ikinci
yüz günlük eylem programında
Türkiye’nin bölgesel sorunların çözümü
konusunda daha etkin rol alması da yer

telefonda diplomasisi gerçekleştirdi. Bu
görüşmeler kapsamında Erdoğan’ın, sorunları
diplomatik yollarla çözümlemenin önemini
vurguladığı belirtildi. Türkiye yine Rusya’nın
Kırım’ı ilhakı sonrasında da taraflar arasında
etkili bir diplomasi mesaisi yürütmüştü.
SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞ

aldı. Türkiye son yıllarda Filistin,
Suriye, Rusya-Ukrayna ihtilaflarında

Türkiye, komşusu Suriye’de 2011’de patlayan

çeşitli inisiyatifler üstlenmişti.

iç savaşın sonlandırılması için de öncesinde
Şam yönetimine önerilerde bulunmuş,

on yıllarda Türkiye bölgesel sorunlar başta

sonrasında ise rejimin yer almadığı

olmak üzere birçok konuda arabuluculuk

arabuluculuk rolüne soyunmuştu. Türkiye’nin

görevini üstlendi. Türkiye’nin bu yöndeki

girişimleri ile başlatılan Astan sürecinde

çabalarının artırılması ve buna yenilerinin

Suriye krizinin çözülmesi için büyük adım

eklenmesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin

atıldı. Astana sürecinin sonucunda ülkede ilk

ikinci 100 günlük programında da yer aldı. Bu

defa belirli bölgelerde ateş kes ilan edildi.

çerçevede bölgesel sorunların çözümü
konusunda daha etkin rol alınması hedefi

ASTANA’DA AKTİF ROL ALDI

belirlendi. Kendisine yurt dışı sorunların
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Astana sürecinin devamı olarak Soçi’de

hafta 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya

hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

gelmesi sağlandı. Yine Türkiye’nin öncülüğü
ile Almanya, Fransa ve Rusya Devlet
Başkanları Türkiye’de ağırlandı ve Suriye’ye
sorunun çözümü için değerlendirmeler
yapıldı. Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri
sayesinde İdlib’de yeni bir insanlık krizinin
önüne geçildi.

İhraçta vade ise 27 Aralık 2019 olacak. Euro
cinsi tahvilde 6 aylık kupon oranı (getiri)
yüzde 1.25, yıllık getiri yüzde 2.50 olarak,
dolar cinsi tahvilde ise 6 aylık kupon oranı
yüzde 2, yıllık getiri yüzde 4 olarak belirlendi.
1000 ve katları olacak

YENİŞAFAK

Posta'da yer alan habere göre; Euro ve dolar

Bakan
Albayrak
duyurmuştu:
Bugün talep toplama başlıyor

talep tutarı 10 bin dolar ya da euro

cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari
olacak. Senetler 1000 dolar ve euro ile katları
şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar
tarafından vadesinden önce işlemiş faiz
getirisi üzerinden 1000 dolar/euro ve katları
olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı
aracı bankalara satılabilecek.
Stopaj yüzde 10'la sınırlı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın geçen hafta duyurduğu,
bireysel yatırımcılara özel dolar ve Euro
cinsi devlet garantili tahvil ihracı ve
altın tahvili için talep toplama işlemi
bugün başlıyor. Döviz ve altın tasarrufu
planlayanlar, bankalara bizzat başvuru
yapabilecek. Başvurular, 21 Aralık
Cuma gününe kadar devam edecek.
azine’nin yaptığı açıklamada, söz konusu
senetlerin talep toplama dönemini takip eden

Uzmanlar, Hazine tahvillerinin vergi avantajı
olduğuna dikkat çekiyor. normal şartlarda
döviz mevduatının faiz gelirlerinden yüzde 1318 stopaj (vergi) kesildiğine dikkat çeken
uzmanlar, “Hazine tahvillerinde işlem ve faiz
gelirlerinde stopaj yüzde 10” diyor. İç borç
stoku içindeki döviz payı 2006 yılında yüzde
35’e kadar yükseldikten sonra 2012 yılı Aralık
ayı itibarıyla sıfıra geriledi ve geçen yılın
sonuna kadar sıfır olarak devam etti.
10 banka aracılık edecek

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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1) Akbank
2) Denizbank
3) QnB Finansbank

YENİAKİT
“Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti
kuracak”

4) Türk Ekonomi Bankası (TeB)
5) Garanti Bankası
6) Halkbank
7) İş Bankası
8) vakıfBank
9) ziraat Bankası

Hakkında her gün yeni bir iddia ortaya
atılan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'ün, şimdi de 55 milletvekiliyle yeni
bir parti kuracağı ileri sürüldü.
Milliyet yazarı Talat Atilla, Gezi olaylarının

10) Yapı ve Kredi
Sistem nasıl işleyecek
‘Altın tahvili’ ihracı ve ‘altına dayalı kira
sertifikası’yla ilgili talep toplama işlemi Ziraat
Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, VakıfBank,

ardından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ile Başkabakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
ayrışmaya başladığını, her iki kesimin de böyle
düşündüğünü savundu.
Gül kayıt yaptıracakmış

Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk (6’ncı etaptan

Atilla, Gül'ün ayrışmaya gerekçe olarak şu

itibaren talep toplamaya başlayacak) şubeleri

olayı gösterdiğini söyledi:

aracılığıyla yapılacak.

“Cumhurbaşkanlığı görevimin bitmesinden bir

Kayıp, çalınma riski olmadan devlet garantili

süre sonra Kayseri'yi ziyaret ettim. Aynı gün

altın getirisi isteyenler, bugün itibarıyla

AK Parti'nin Kayseri il teşkilatı binaya kilit

açıklanacak 5 banka şubesine başvuru

vurarak çaycı dâhil herkesi izinli ilan etmiş.

yapacak. Bankalar, 22 ve 24 ayar (çeyrek,

Oysa o gün Kayseri il binasına giderek AK

yarım, tam, Ata Lira, bilezik, kolye gibi)

Parti'ye kayıt yaptıracaktım!”

altınları kabul edecek.

Bu olayın neden Erdoğan veya kamuoyuyla
paylaşılmadığı sorusunun cevaplanması
gerektiğini savunan Atilla, Gül'ün ocak ayında
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başlayacağı çalışmalarını nisan ayında bir dizi

‘Sağ kökenli’ olduğu için hali hazırda CHP

eylemle tamamlamayı amaçladığını söyledi.

tabanından beklenen desteği görmediği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "siyasi
operasyon"

belirtilen Mansur Yavaş’ın, İYİ Parti
destekçilerinin de antipatisini kazanmayı
başardığı belirtiliyor.

Atilla, Abdullah Gül'ün, önemli bir

Bülent Kuşoğlu ismi ön planda

siyasetçinin lojistik desteği, bir medya

CHP’de parti içinde de tartışmalara neden

patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK

olduğu bilinen Mansur Yavaş’ın başkent için

başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık

aday gösterilemeyeceği ve Yavaş yerine CHP

yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan'a

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun

‘siyasi operasyonlara' hazırlandığı bilgisini

Ankara için aday gösterileceği öne sürülüyor.

aldığını belirtti.
"55 vekille parti kuracak"
Atilla'nın ‘güçlü bilgilerim var' dediği iddiasına
göre, dört ay içinde çeşitli partilerden

YENİAKİT
17-25
Aralık
kumpasının
yıl
dönümünde FETÖ operasyonu: 64
gözaltı kararı!

ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55
milletvekiline Gül liderlik yapacak.

YENİAKİT
CHP ve İYİ Parti, Mansur Yavaş'tan
vazgeçti! Yerine o isim...

Ankara'da Kara Kuvvetleri ve
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki
FETÖ yapılanmasına yönelik
düzenlenen operasyonda 35'i muvazzaf
9'u sivil olmak üzere 64 şüpheli
hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara
göre CHP, yerel seçimlerde Ankara’dan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent

düzenlenen FETÖ operasyonunda 35
astsubay, Jandarma Genel Komutanlığında
etkin pişmanlıktan yararlanan ancak

Kuşoğlu’nu aday gösterecek.
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irtibatları tespit edilen 20 astsubay, 9 mahrem

seçim beyannamesi ve projelerini açıklayacak.

imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu tarihten itibaren AK Parti’de propaganda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

süreci resmen başlamış olacak. Başkan

başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün

Erdoğan da bu tarihten sonra mesaisini il

mahrem imamlarıyla iletişim halinde

ziyaretlerine ayıracak.

bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik
operasyon başlatıldı.

AK Parti’de aday belirleme sürecinin ise aralık
ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 astsubay,
Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 20

İLÇELER AÇIKLANACAK

astsubay ve 9 mahrem imam hakkında gözaltı
kararı verildi. Gözaltı kararı verilen

AK Parti’nin ilçe adaylarının yüzde 70’inin

astsubaylardan 35'inin muvazzaf olduğu

belirlendiği, pazartesi günü (yarın) itibariyle

belirlendi.

adayların açıklanmaya başlayacağı öğrenildi.

AKŞAM
Başkan Erdoğan rekora
hazırlanıyor

Erdoğan’ın yarın yapacağı Konya ziyareti
sırasında da Konya’nın ilçe adaylarını
açıklaması planlanıyor.

AKŞAM
CHP'li Yarkadaş
HDP'ye muhtacız

ittifak

itirafı:

Başkan Erdoğan, kurmaylarına 81 ilin
tümünde seçim mitingi yapmak istediğini
söyledi.
Başkan Erdoğan’ın son MYK toplantısında
parti kurmaylarına “Her ilde miting yapmak

24 Haziran'da yapılan Milletvekili

istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım”

seçimlerinde terör örgütü PKK'nın

talimatı verdiği öğrenildi. Taslak programa

siyasi kanadı HDP ile gizli ittifak yaptığı

göre Başkan Erdoğan 19 Şubat’ta partisinin

için oy kaybına uğrayan CHP'de yerel
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seçimler için seçmenin tepkisini
çekmemek için yeni yollar aranmaya
başladı.

alabilmesi için en az dokuz ilçe daha
kazanması gerekiyor. Bunların içinde şanslı
olarak Küçükçekmece’yi, Beykoz’u,
Esenyurt’u, Sancaktepe’yi, Üsküdar ve Şile’yi

CHP'nin önemli isimleri şimdiden seçmeni

görüyorum. Bunları kazanılabilecek ilçeler

ikna etmek için algı operasyonuna başladı.

olarak sıralayabilirim. Dediğim gibi on dört

Buna örnek olarak CHP'nin önemli

belediyenin üstüne dokuz belediye daha

isimlerinden Barış Yarkadaş bugün bir

koyamazsa İBB’yi kazanamaz. Bunun için

internet sitesine verdiği ropörtaj'da "AK

HDP seçmenine ihtiyacı var. Özellikle CHP

Parti'yi İstanbul'da HDP olmadan yenemeyiz"

yönetiminde olan Ataşehir, Kartal, Maltepe,

itirafında bulundu.

Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Silivri
gibi ilçelerde CHP’nin oy potansiyelini artırma

"HDP'YE DESTEK VERMELİYİZ"
HDP’nin çok büyük bir özveriye
hazırlandığını, çok büyük özveri gösterme
gayretinde olduğunu izleyebiliyor ve
görebiliyorum ama ne yazık ki HDP de adeta
yok sayılıyor. Altı milyon oy alan bir partinin
adeta yok sayılması ve bu parti yokmuş gibi
davranılması aslında iktidarın alanını
genişletiyor. Bu tam da iktidarın istediği bir

şansı var. Hem buralarda hem de Esenyurt,
Küçükçekmece gibi ilçelerde HDP seçmeninin
de desteğini alabilirse, hem o ilçelerdeki
gücünü pekiştirir hem de büyükşehirin oy
havuzuna daha çok oy gitmesini sağlar ve
büyükşehir bu şekilde kazanılır. İstanbul’da şu
an anahtar seçmen HDP seçmenidir. HDP’nin
desteğini alamayan muhalefet partilerinin
seçimlerde başarı şansı yoktur.

çerçeve. Bu yüzden CHP’nin yapması gereken
şey, İstanbul’un nasıl kazanılacağına
odaklanmak, hangi projelerle çıkılacağını
belirlemek ve bu projeleri dillendirecek adayı
sahaya sürmektir.
"HDP OLMADAN İSTANBUL'U
KAZANAMAYIZ"
CHP, eğer bu 14 ilçenin üstüne 10 ilçe daha
koyamazsa İBB Başkanlığı'nı kazanamaz.
Yaptığım hesaplamalara göre CHP'nin İBB’yi
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