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gösterdiği liderlik, izlediği diplomasinin çok

SABAH
Kabine
Toplantısı sona
Cumhurbaşkanlığından
açıklamalar

belirleyici rolü olduğunu herkes ifade etmekte,
teslim etmektedir. Bunu vurgulamak isteriz.

erdi...
önemli

Zira 14 Aralık günü yapılan telefon görüşmesi
bütün bu sürecin seyrini değiştiren önemli bir
karara vesile olmuştur. 18 Aralık'ta ABD'nin
Suriye'den çekilme süreci başladı. Bu sahadaki
birçok dengenin yeniden değerlendirilmesini,
yeni unsurların müzakeresinin yapılmasını da
zorunlu kılmaktadır. Şu anda bu yöndeki
çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam
ediyor."

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında 16.20'de
başlayan Kabine Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası Başkanlık Sözcüsü
açıklamalarda bulundu.
Kalın, iç ve dış güvenliğin sağlanması amacıyla
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli
İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her an teyakkuz
halinde çalışmalarını özverili bir şekilde
devam ettirdiğini söyledi.
"BİZ HEM SAHADA HEM MASADA
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Suriye'de son gelişmeler çerçevesinde sınır
hattında önemli hareketlilikler olduğuna işaret
eden Kalın, "Biz hem sahada hem masada
olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"ABD'nin Suriye'den çekilme kararının oluşma
sürecinde sayın Cumhurbaşkanımızın

DEAŞ İLE MÜCADELE
"DEAŞ ile mücadelede herhangi bir zafiyetin,
sektenin, yavaşlamanın olmayacağının altını
çizmek isteriz. Bazı çevrelerde, ABD'nin
Suriye'den çekilmesiyle DEAŞ'ın kendine yeni
bir hayat alanı bulacağı yönünde
spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Biz,
DEAŞ ile mücadele uluslararası koalisyonun
bir üyesi olarak böyle bir şeye ne Suriye ne
Irak sahasında ne Türkiye topraklarında ne de
bir başka bir yerde müsaade etmeyeceğimizi
tekrar ifade etmek isteriz. Bu terör örgütüyle
bugüne kadar en yoğun ve kararlı mücadeleyi
veren ülkenin Türkiye olduğunun da altını bir
kez daha çizmek isteriz.
Bugün eylem hazırlığında bir DEAŞ hücresinin
çökertilmesinin bunun önemli örneklerinden
bir tanesi olduğuna işaret eden Kalın, Heyet
Tahrir el-Şam grubuna ait olduğu, daha önce
Reina saldırısını yapan kişiyle iltisaklı olduğu
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tespit edilen bir hücrenin eyleme geçmeden

İdlib ateşkesinin kalıcı hale gelmesi için atılan

çökertilmesinin başarıyla temin edildiğini dile

adımların semeresini vermeye başladığını

getirdi.

aktaran Kalın, şu anda İdlib'de görece bir
sakinliğin olduğunun ifade edilebileceğini

"ZİRVENİN SOMUT NETİCELERİNDEN

anlattı.

BİR TANESİNİ GÖRDÜK"
Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terörüyle

"Rejimin sık sık ihlaller yaptığını hatta son

mücadelesinin kararlı bir şekilde devam

dönemde ihlal sayısının 600'ü aştığını kayda

edeceğinin altını çizen Kalın, terör

geçirmek isteriz." diyen İbrahim Kalın,

örgütlerinin nefes almaması için çalışmaların

sözlerini şöyle sürdürdü:

kararlı ve koordinasyon içerisinde süreceğini
yineledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen'e sert tepki

Suriye bağlamında Türkiye'nin hem Cenevre

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

hem de Astana sürecinin birer üyesi olarak

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı

Suriye krizinin diplomatik yollarla çözümü

Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı

için çaba sarf ettiğine değinen Kalın,

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda

"Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hız kazanan

bulundu.

Astana sürecinin önemli neticelerinden bir
tanesi de anayasa komisyonunun kurulması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda,

olmuştur. Burada 27 Ekim'de İstanbul'da

yaklaşmakta olan mahalli seçimler

yapılan Dörtlü Zirve'de alınan önemli

çerçevesinde iki hususun açıklığa

kararlardan bir tanesi de yıl sonundan önce

kavuşturulmasını gündeme getirdiğini aktaran

Anayasa Komisyonunun kurulmasıydı. Bu

İbrahim Kalın, "Seçim güvenliği ile ilgili

geçen hafta itibarıyla temin edilmiş oldu.

herhangi bir tereddüde, boşluğa mahal

Dolayısıyla o zirvenin somut neticelerinden bir

vermeyecek şekilde gerekli tüm tedbirlerin

tanesini de burada gördük. Bu, Suriye kriziyle

alınması, bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız

ilgili siyasi, diplomatik süreçlerin

başta olmak üzere çalışmalarını

hızlandırılmasına çok ciddi katkı

yoğunlaştırarak devam edecekler. İkincisi de

sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

ekonomik istikrar ve güven ortamını teminat
altına alan adımların bundan sonra da

"REJİMİN İHLAL SAYISININ 600'Ü

atılmaya devam edileceği konusu." diye

AŞTI"

konuştu.
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Son dönemde ekonomi birimlerinin aldığı

başvurmak belki onun için bir geçici yol

kararlar çerçevesinde güven ve istikrarın güçlü

olabilir." şeklinde konuştu.

bir şekilde yeniden kazanıldığını vurgulayan
Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve

"NETANYAHU'NUN GİZLİ BİR PKK

olumlu manada bir hareketliliğin başladığını

SEMPATİZANLIĞI MI VAR?"

görüyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde 3
binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini,

"Türk ekonomisi çöküyor, uçuruma doğru

bunların 700'den fazlasını çocuklar ve

gidiyor" şeklindeki spekülatif haberlerin bir

kadınların oluşturduğuna işaret eden İbrahim

karşılığının olmadığının bu şekilde teyit

Kalın, şöyle devam etti:

edildiğini ifade eden İbrahim Kalın, 2018'i
kapatıp 2019'u karşılarken aynı kararlılıkla

"Öncelikle Netanyahu bunun hesabını

ekonomi politikalarını sürdürmeye devam

vermelidir. Netanyahu'nun gizli bir PKK

edeceklerini açıkladı.

sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye
terör örgütlerine karşı bir operasyon yapsa

"BUNLARA TEPKİSİZ KALMAMIZ SÖZ

Suriye'de, Irak'ta, ses bir bakıyorsun

KONUSU OLAMAZ"

İsrail'den, İsrail Başbakanının ofisinden

Doğu Akdeniz'de "Uluslarası hukuktan

geliyor. Onları rahatsız eden, bu terör

kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili

eylemlerine karşı bizim yaptığımız meşru

durumların yaratılmasına bugüne kadar

müdafaa harekatları mıdır? Acaba PKK terör

müsade etmedik, bundan sonra da

örgütüyle İsrail hükümetinin, Başbakanının

etmeyeceğiz" diyen Kalın, şunları kaydetti:

başka gizli bir takım ilişkileri mi vardır?
Bunların aydınlatılması için bu soruların

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun

onlara sorulması gerekir. İsrail'deki erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini

seçim kararını da anımsatan İbrahim Kalın,

hatırlatan Kalın, "Kendi ülkesinde yolsuzluk

"İsrail halkının takdiridir tabii ki göreceğiz bu

suçlamalarıyla bunalmış olan İsrail Başbakanı

seçim sürecinin nasıl şekilleneceğini ama

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza

Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye

saldırması, Türk Silahlı Kuvvetlerine dil

Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, Türk

uzatmaya kalkması belki anlaşılır bir

Silahlı Kuvvetleri olarak alnımız ak bir şekilde

durumdur. Dikkati dağıtmak, gündemi başka

biz terörün her türüne karşı mücadeleyi

yöne çekmek, kendi iç sıkıntılarından ve

bundan sonra da kararlı bir şekilde

belalardan kurtulmak için böyle bir yola

yürüteceğimizi ifade etmek isterim." şeklinde
konuştu.
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Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta

SABAH
KOBİ alacaklarına
güvencesi

başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize

devlet

hayırlı uğurlu olsun" dedi.
ALACAK HAVUZU KURULUYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün Resmi
Gazete'de yayımlanan tebliğiyle alacak
sigortasının tarifesi de belirlendi. Buna
göre, Devlet Destekli Alacak Sigortası
Havuzu kurulacak. Bu sigortayla
işletmelerin alacaklarını tahsil edememeleri

İç piyasada sattığı malın bedelini
alamayan KOBİ’ye müjde geldi. Devlet
garantili sigorta sistemi, 1 Ocak’ta
başlıyor. KOBİ’ler tahsil edemediği
alacağı bu sigortadan karşılayacak
Hükümet, KOBİ'leri devlet destekli alacak
sigortasıyla güvence altına aldı. İç piyasada
sattıkları malın bedelini tahsil edememe
riskine karşı alacak sigortası yapılacak.
Hazine'nin destek vereceği mikro ve küçük
ölçekli işletmeleri kapsayan uygulama daha
sonra ihracat yapanları da kapsayacak.
Bakanlık milli bir sistem olan devlet destekli
alacak sigortası havuzu kuracak. KOBİ'ler
tahsil edemediği alacaklarının önemli bir
kısmını bu havuzdan karşılayacak. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
"KOBİ'lerin alacaklarını tazmin
edememeleri durumunda zararlarını
karşılamak için Devlet Destekli Alacak

durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı
havuz tarafından karşılanacak. Sistem ilk
aşamada mikro ve küçük ölçekli işletmeleri
kapsayacak. Teminat sunulacak işletmeler,
yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda
belirlenecek. Sigorta modelinin
işletilmesine yönelik operasyonel süreçler
Halk Sigorta A.Ş. tarafından yürütülecek.
İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)
tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı
ise sisteme dahil sigorta şirketleri
tarafından gerçekleştirilecek.
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 10
İNDİRİM
Prim tutarının tamamı peşin ödenirse tarife
fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim
uygulanacak. Prim tutarı, en az yüzde 25'i
peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak
şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve
benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle
taksitlendirilebilecek. Alacak sigortası
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kapsamında teminat verilecek alıcılara

kendilerine iade için, yoksa terör örgütlerinin

ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak

değil. Suriye'de mesele özgürlük meselesidir,

kriterleri Merkez belirleyecek. Yalnızca

Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir.

yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklara

Suriye'de bir tarafta rejimiyle DEAŞ'ıyla,

teminat sağlanacak.

PKK/PYD'siyle zalimler diğer tarafta

STAR
Suriye’de meselemiz özgürlük ve
toprak bütünlüğü

adaletiyle Türkiye var. Denklem bu kadar
basittir. Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline
bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/
PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.
Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette
onların güvenliği ve huzuru bizim
meselemizdir. Bugüne kadar 300 bine yakın
Suriyeli evlerine döndü. Bu insanlar sadece
Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere
gitti. Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale
gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor.

Başkan Erdoğan, ‘Engelli Vatandaşların
ve Devlet Korumasından Yararlanmış
Gençlerin Kamu Kurumlarına

Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil
karşısındakinin zaaflarıdır. Kendi aramızda
birliğimizi beraberliğimizi inşallah güçlü

Yerleştirilmesi Töreni’nde

'ENGELLER ZİHİNDE VEYA UZUVDA

konuştu: Suriye’de bir tarafta rejimiyle,

DEĞİL, EKSİK GÖREN KALPLERDE'

DEAŞ’ıyla, PKK/PYD’siyle zalimler,
diğer tarafta adaletiyle Türkiye var.
Denklem bu kadar basit

İLK defa devlet korumasındaki gençlerimiz,
öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi
görevlere atanıyor. Engellerin evlatlarımızın

Türkiye bölgesinde ve dünyada hep hakkın ve

zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları

haklının peşinde giderek başarıya ulaşıyor.

eksik olarak gören kalplerde olduğunu

Suriye'deki Arapların güvenliği ve huzurunu

düşünüyoruz. Sahipsiz kalan her çocuğun

kendi meselemiz olarak görüyoruz. Kürtlerin

annesi de babası devlettir. Bizim

sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz.

kültürümüzde devletin babalığına dair de

Şu anda biz Suriye'de niye varız? Oradaki Arap

analığına dair de çok güçlü vurgular var.

kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade

Devlet baba gücü ve kuvvetiyle, devlet ana da

için, Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü

merhametiyle vatandaşını sorar, kollar,
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yaşatır. Yetimine, mazlumuna sahip çıkmayan,
vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan,
çalışması, üretmesi için imkan sağlamayan
devlet bizim nazarımızda devlet değildir. Bu

STAR
Çirkin
sözleri
savundular

mizah

diye

ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç
insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Özellikle engelli, çocuk, yaşlı ve
kadın gibi dezavantajlı kesimlere tüm
imkanımızla sahip çıkıyoruz.
'HEP BİRLİKTE
ZALİMLERİN ÜSTESİNDEN GELELİM'
Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız ve
birbirimizi Allah için seveceğiz. Bugün
Suriye'de yaşanan acıların sebebi Suriye
halkının paramparça edilmiş olmasıdır.
31 Mart yerel seçimlerini bir dönüşüm

Halk TV’deki programda ‘darbe çağrısı’
yapan sanatçılar Metin
Akpınar ve Müjdat Gezen savcılıkta
ifade verdi. Gezen, “O sözleri mizah
amaçlı söyledim” dedi. Akpınar ise
“Cumhurbaşkanımıza hakaret kastım

değişim olması bakımından çok önemsiyorum.
Biliyorum ki hep birlikte bu konuda
adımlarımızı kararlı atacağız.
'5 BİN 778 KARDEŞİMİZ YENİ HAYATA
BAŞLIYOR'
Bugünkü atamalarla toplam 5 bin 778
kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor.
Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli
raporlarındaki sorunları çözdük. 23 bin engelli
bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Toplam
143 bin evladımızın devlet korumasında
büyümesini eğitim öğretim görmesini
sağlıyoruz.

yoktu” diye konuştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca Halk TV'de katıldıkları
programda sarf ettikleri sözler nedeniyle
"Cumhurbaşkanına hakaret", "Darbe
çağrısı" ve "Tehdit" suçlarından haklarında
soruşturma başlatılan sanatçılar Metin
Akpınar ve Müjdat Gezen dün savcılıkta
ifade verdi. Akpınar'ın İstanbul
Kadıköy'deki evine dün sabah polis ekipleri
gitti. Polis eşliğinde savcılığa ifade vermeye
giden Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade
vermeye gidiyoruz" dedi. Sabah evine gelen
polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen
ise kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye
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geldi.

toplumunun proteinle beslenmesidir."

40 DAKİKA İFADE VERDİLER

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Akpınar ve Gezen, soruşturmayı yürüten

Savcı, şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma

Gezen'i "Cumhurbaşkanına Hakaret",

Bürosu'nda savcı Bekir Kanyılmaz'a yaklaşık

Akpınar'ı ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı

40 dakika ifade verdi. Gezen, televizyon

Silahlı İsyana Tahrik" ve

programındaki sözleri mizah amaçlı

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından

söylediğini, o sözleri Kadıköy'deki tiyatroda

adli kontrol hükümleri uygulanması

da söylediğini ve herhangi bir hakaret kastı

talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza

bulunmadığını anlattı. Akpınar ise

Hakimliği'ne sevk etti. Akpınar ve Gezen,

ifadesinde, "Tarihte gördüğümüz faşist

her hafta en yakın karakola imza atma

liderler Mussolini'dir, Hitler'dir. Bunların

koşuluyla ve yurtdışı yasağı konularak

uyguladıkları ve düştükleri duruma

serbest bırakıldı.

düşülmemesi için söylediğim sözlerdir.
Medyanın yorumladığı gibi Sayın
Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi
bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden

HÜRRİYET
Emekli öğretmene maaş
zammı Mart’ta

geçer. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı
kastederek bu cümleleri kullanmadım" dedi.
AK Parti'ye oy verenlerle ilgili yaptığı
konuşması için ise Metin Akpınar'ın şunları
söylediği belirtildi: "Benim AK Parti'ye oy
verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına
ilişkin bir imalı konuşmam söz konusu
değildir. Ben o konuşmamda milletimizin
bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye
mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için
'Toplumumuzun büyük bir bölümü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın
müjdesini verdiği öğretmene 3600 ek
gösterge uygulaması, Mart ayında
yürürlüğe girecek.

karbonhidratla beslenmek zorunda
bırakılmıştır.' diye söylemiştim. Bu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini

sözlerimde AK Parti'ye oy verenlere karşı

verdiği öğretmene 3600 ek gösterge

olarak kastım veya imalı konuşmam söz

uygulaması, Mart ayında yürürlüğe girecek.

konusu değildir. Özlemim bütün Türk

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek
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gösterge konusu ikinci 100 günlük planda

"Fırat Kalkanı ile gireceğimizi söyledik, girdik;

yer aldı. Yaptığımız görüşme ve

Afrin ile gireceğimizi söyledik, girdik; buraya

hesaplamalara göre ek göstergenin Mart ayı

gireceğimizi söylüyoruz,

başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz"

gireceğiz. Türkiye 'Suriye’ye gireceğim' derse,

dedi. MEB kaynakları da "MEB 3600

girer.

gösterge ile ilgili tüm çalışmalarını
tamamlamış, ikinci 100 günlük eylem

Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini

planında da bununla ilgili en geç Mart'ta

kabul ediyor.

sonuç takvimi beyan edilmiştir" bilgisi
verdi.

ABD yönetimi ile sahadan çekilmeyi nasıl
koordine ederiz; bunu Dışişleri, Milli Savunma

MİLLİYET

Bakanlığı ve askerler düzeyinde konuşuyoruz.

Çavuşoğlu: Türkiye "Suriye'ye
gireceğim" derse, girer!

Belki ABD’nin YPG/PYD’ye verdiği destek
sorununu, Suriye'den çekilmesiyle kökten
çözebiliriz.
Sürecin PYD/YPG'nin bölücü gündemine
hizmet etmemesi gerektiğini net bir şekilde
ilettik
ABD ile ilişkiler daha pozitif ortama doğru
gitmeye başladı.

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme
sürecini Ankara ile birlikte koordine
edeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, "Türkiye'Suriye’ye
gireceğim' derse, girer" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da
gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamaları
uluslararası ajanslar tarafından da 'son dakika'
koduyla duyurulan Çavuşoğlu'nun

Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama
Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak
görmüyoruz.
Yemen için toplantı çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için
İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da
toplantı düzenlenmesi çağrısında
bulunduklarını da açıkladı.

ifadelerinden öne çıkanlar şunlar:
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YENİŞAFAK
Trafik kanunu teklifi komisyonda
kabul edildi

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanununda yer
alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara
yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.
Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi
sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde
belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz
malikleri de yapı kayıt belgesinden
yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve
öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve
koordinat listesinde değişiklik yapıyor.
Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Araç
sınıfları itibarıyla geçiş yasağına
rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih
Sultan Mehmet köprülerinden
geçenlere kesilen idari para cezaları
uygulanmayacak, ödeyenlere iade
edilecek. Trafik cezaları 2019'da
artırılmayacak. Görevi sona erecek YSK
üyelerinin süreleri 1 yıl uzatılacak.
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm
bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda
yer alan taşınmaz malikleri de yapı

bu kapsama dahil ediliyor.
Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak
olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15
Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para
cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ
edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından
itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi
kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28
Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29
Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.
Süre uzatımı

kayıt belgesinden yararlanacak.
14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe
BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda,
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
kabul edildi.

kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel
kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi,
Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması
gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin
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istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma

sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi

suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde

amaçlanıyor.

25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine
ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye
kadar devam edecek.
Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan
bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile
tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye
dönüşen beldelerde içme ve kullanma
sularından alınacak ücretin, en düşük
tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin
hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar
uzatılacak.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik
yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de
yer veriyor, kooperatif birliklerini daha
kapsamlı şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı
en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine
ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en
az 500 olan kooperatif birliklerinin veya
kooperatif merkez birliklerinin yönetim

Borçlarını ödemeyene yeniden imkan
tanınıyor
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında
görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de,
2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise
ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
kapsamında borçlarını yapılandıran ancak
ödeme yapmayarak hakkını kaybeden
borçlulara, yeniden imkan tanınıyor.
Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme
zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar
ödemeleri şartıyla yapılandırmadan
yararlanmaya devam edebilecekler.
Yeni madde ihdasları

kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50

Öte yandan teklife AK Parti

milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim

milletvekillerinin imzasıyla yeni madde

ortaklıkların payları halka arz olunmuş

ihdasları yapıldı.

sayılacak.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
Bankacılık Kanunu'nca katılım bankalarının

mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar

ilave ana sermaye ve katkı sermaye

sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü

niteliğindeki kira sertifikası ihracı

bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına

gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, teklif

yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor.

katılım bankalarının bu kapsamda ihraç

Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü

yapmasına imkan tanıyor. Teklifle kira
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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kadrolarında görevli tüm memurların sandığa

yapacaktır. Birkaç gün içinde bununla alakalı

daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.

karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin
desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik
aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde

YENİŞAFAK
AK Parti’de seçim startı 1 Ocak'ta

2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor.
Görüşmelerden AK Parti Grup
Başkanvekili Mehmet Muş, vergi
dairelerine yapılandırmayla alakalı 5 milyon
950 bin 136 kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık
70 milyar liranın yapılandırıldığını bildirdi.
2 milyon 459 bin 714 kişinin, ödemelerini
süresinde yapmayarak kanun hükümlerini
ihlal ettiğini belirten Muş, "10 Aralık 2018
itibarıyla 13,4 milyar lira tahsil edildi.
Bozulmadan devam eden yapılandırma tutarı
32 milyar lira civarında. Sosyal Güvenlik
Kurumuna 1 milyon 270 bin 402 kişi başvuru
yaptı. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin
kişi ödemelerini yapamadı, hükümleri ihlal
etti dolayısıyla bu kanunla tekrar bir şans

AK Parti’de yerel seçim kampanyası 1
Ocak’ta başlıyor. İllerdeki seçim
koordinasyon merkezleri (SKM) 2019
itibariyle çalışmalarına start verecek.
Belediye başkan adayları ve
milletvekilleri SKM’lerin belirlediği
program dışına çıkamayacak. SKM
başkanları ilk kez mülakatla tespit
edilirken, motivasyon eğitiminden
geçirildiler.

daha vermiş olacağız. Bugüne kadar 3,2 milyar
lira tahsilat yapıldı." ifadelerini kullandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın,
imar barışına ilişkin düzenlemenin tarihinin
uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu
üzerine Muş, "Bakanlık bununla alakalı şu
anda çalışma yürütüyor. Bakanlığa başka
talepler de var. Bakanlık, bu konuların hepsini
değerlendirip birkaç gün içinde açıklama

Seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti’de
kampanya süreci de belli olmaya başladı. 74
ilin belediye başkan adayını açıklayan ve ilçe
belediye başkan adaylarının büyük bölümünü
belirleyen AK Parti, yeni yılın ilk gününde
alana iniyor. AK Parti kendi bünyesinde
belirlediği takvime göre illerde kurulan seçim
koordinasyon merkezlerini (SKM) 1 Ocak’ta
açacak. AK Parti, eş güdüm ve tek seslilik için
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de adayları SKM’ler kanalıyla sıkı denetime

için hazırladığı projelerin tanıtımı yapılacak.

alacak. Belediye başkan adayları ve

Daha sonra 19 Şubat’ta Ankara’da büyük bir

milletvekilleri bu birimin belirlediği program

lansman ile resmi seçim kampanyasının startı

kapsamında çalışma yapamayacak.

verilecek.

MÜLAKATLA SEÇİLDİLER
AK Parti, ilk kez yerel seçimlerde seçim
takımının beynini oluşturan SKM başkanlarını
atama yerine mülakatla belirledi. Seçim işleri

YENİAKİT
AK Partili Mehmet Muş'tan CHP'li
vekillere tarihi ayar: Beton Ekrem
derler ona

çalışmalarında 7 coğrafi bölgenin sorumluları
belirlenirken; yurt dışından sorumlu SKM
Başkanlığı’na Mustafa Yeneroğlu, SKM
Başkanlığı’na ise Harun Tüfekçi getirilmişti.
AK Parti kaynakları mülakatlarda üç isim
arasında seçim ve saha deneyimi fazla olanları
belirledi. Seçilen SKM başkanları aralık
sonuna kadar seçim ve motivasyon
eğitiminden geçirildikten sonra kendi illerinde
çalışmalarına başlayacaklar.
RESMİ START ŞUBAT’TA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,
Meclis'te CHP'lilerin 'Binali Yıldırım'dan
başkasını bulamadınız mı?' şeklindeki
eleştirilerine karşılık olarak, "Ekrem
İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'beton
Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'beton Ekrem'
olan birini İstanbul'a layık gördünüz. "

AK Parti, martta önceki seçimlerden farlı

ifadelerini kullandı.

olarak sahada olacak. YSK'nin seçim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti

takvimine göre planlanan kampanya sürecinin

Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK

ilk aşaması, şu ana kadar açıklanan adaylar ve

Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM

parti teşkilatlarının ortak çalışmasıyla

Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik

ilerliyor. AK Parti'nin açıkladığı adaylar, seçim

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

bölgelerindeki parti teşkilatlarının da aktif

Yapılmasına Dair Kanun

katılımıyla vatandaş buluşmaları ve

Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

bölgelerindeki STK'larla bir araya gelmeye

CHP Muğla MilletvekiliSüleyman

başladı. 1 Ocak tarihinde başlayacak

Girgin, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i

propaganda sürecinde, AK Parti’nin her bölge

gözaltına almak kolay. Kaçak gökdelen dikip

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

12

HABERLER 25/12/2018
haksız kazanç elde eden müteahhitleri ve buna

edemez. Bu Türkiye'nin özellikle İstanbul'un

göz yuman yetkilileri gözaltına almak için ne

ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ortak bir

bekleniyor? Kanuna aykırı, iş sağlığı güvenliği

sorun." diye konuştu.

olmayan, işçilerin parasını elden ödeyerek
vergi kaçıran müteahhitlere neden işlem
yapmıyorsunuz?" diye konuştu.

"Pek çok alanla alakalı deprem riskimiz
mevcut"

Teklifin, Boğaziçi

Konunun partiler üstü bir mesele olduğunu ve

Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi

yaklaşan bir tehlikenin bulunduğunu dile

ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen

getiren Muş, "Pek çok alanla alakalı deprem

alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı

riskimiz mevcut. Bu dönüşümü İstanbul'da

kayıt belgesinden yararlanmasına ilişkin

gerçekleştirmemiz lazım. Siyasi partilerin

maddesine ilişkin, AK Parti Grup

propaganda aracının ötesinde bir mesele.

Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekillerinin

Hepimizin bu noktada çaba sarf etmesi

sorularını yanıtladı.

gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada bizim

Gelire göre trafik cezası
Muş, milletvekilleri tarafından "gelire göre
ceza alınması" önerilerinin ifade edildiğini

parti olarak görüşümüz çok nettir." dedi.
"Beylikdüzü'nde 'beton Ekrem' derler
ona"

belirterek, "Bu öneriler değerlendirilebilecek

"Başkasını bulamadınız mı Başbakanı

öneriler. 'Geliri 2 bin lira olan kişinin kırmızı

gönderiyorsunuz İstanbul'a."şeklinde

ışıkta ödeyeceği ceza 108 lira ise geliri 20 bin

değerlendirmelerin olduğunu dile getiren

lira olan ona göre ödesin.' Mecliste çalışalım,

Muş, "İstanbul'a ne kadar değer verdiğimizin

üzerinde müzakere edelim. Uygulamadaki

göstergesidir. Başbakanlık yapmış birini aday

zorlukları ya da kabiliyetimizi ilgili kolluk

gösteriyoruz. Siz kimi gösterdiniz? Az önce

kuvveti getirsin, tartışalım üzerinde." dedi.

betonlaşmadan bahsediyorlardı. Ekrem

İstanbul'da deprem riskine ilişkin

İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'beton

konuşmaların yapıldığını anımsatan Muş,

Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'beton Ekrem'

bununla ilgili çalışmaların yapıldığını

olan birini İstanbul'a layık gördünüz.

hatırlattı. Muş, İstanbul'da ekonomik ömrünü

Sayın Binali Yıldırım, bizim İstanbul'a

doldurmuş veya doldurmaya yaklaşmış

verdiğimiz değerin göstergesidir." dedi.

binaların yenilenmesi gerektiğini
belirterek, "Depreme dayanaklı hale
getirilmesi gerekiyor. Buna hiç kimse itiraz
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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AKŞAM
O bunu yapabilecek bir adam

Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini
kullanmıştı.

TAKVİM
Türkiye hibrit gemi üretiminde
oldu

üs

Türkiye’nin DEAŞ kalıntılarını
Suriye’den temizleyeceğini belirten
ABD Başkanı Trump, “Erdoğan bunu
yapabilecek bir adam” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter
hesabında yaptığı paylaşımla Başkan
Erdoğan’la önceki gün gerçekleştirdiği ‘Suriye’
konulu telefon görüşmesinin detaylarını
anlattı. Trump Twitter hesabında, “Başkan
Erdoğan, bana Suriye’deki DEAŞ kalıntılarını
yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi.
Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca
Türkiye (Suriye’nin) kapı komşusu. Bizim
askerlerimiz eve dönüyor” dedi.

Türkiye, hibrit ve elektrikli motorların
kullanıldığı gemi üretiminde de
teknolojinin üssü haline geldi. Son 6
ayda 30’dan fazla gemi siparişi alındı
üresel ticaretin en önemli enstrümanlarından
gemilerde de otomobillerde olduğu gibi hibrit
ve elektrikli motorlar kullanılmaya başladı. Bu
teknolojinin yeni üretim üssü ise Türkiye.
Dünyada henüz yeni olan bu teknolojide,
elektrikli motorlar da Türkiye'de yerli olarak
üretiliyor. Bu alandaki öncülüğü ise bir Türk

Erdoğan ve Trump önceki gün telefon

girişimi olan Elkon gerçekleştiriyor. Türk

görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan, Twitter

tersanelerinde elektrikli gemiler, feribotlar ve

hesabından yaptığı paylaşımında, “Trump’la

balıkçı gemileri ürettiklerini söyleyen Elkon

ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan,

kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma

"Ürettiğimiz gemileri Norveç başta olmak

noktasında mutabık kaldığımız verimli bir

üzere tüm dünyaya gönderiyoruz" dedi.

telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Sadece son 6 ayda Türkiye'ye 30'dan fazla
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elektrikli gemi siparişi geldiğini belirten
Buldurgan, "Son yıllarda Türk
mühendislerimizin bilgi ve know how'ı ile
konvansiyonel dizel gemi motorlarına
alternatif olarak hibrit ve tam elektrikli güç
sistemlerinin sistem entegrasyonunda çok
başarılı uygulamalar geliştirdik. Bugün Norveç
başta olmak üzere birçok ülkede Türkiye'de
üretilen elektrikli gemiler kullanılıyor.
Hedefimiz başta Haliç ve Boğaz'lar olmak
üzere Türkiye'deki gemileri de elektrikliye
çevirmek ve bu sayede doğayı korumak. Bu
konuda görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ VAR
Dünyada elektrikli gemi yapan 15 firma
olduğunu ve bunların arasında Siemens ve
Rolls Royce gibi dünya devlerinin
bulunduğunu dile getiren Elkon CEO'su Ertuğ
Yaşar ise, "Avrupa ülkelerinde emisyonu
azaltmaya yönelik çalışmalar var. Bu nedenle
bize buralardan yoğun ilgi var. Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) dahil birçok finans
kurumu yeni projelerde elektrikli gemiyi
zorunlu tutuyor. Biz de yıllardır gemilerdeki
elektrik sistemlerini yapıyorduk. Bu alanda
kendimizi geliştirdik. Tasarım aşamasından
başlayarak geminin inşa sürecinde yer
alıyoruz. Hem hibrit hem de yüzde 100
elektrikli deniz araçları üretmeye başladık.
Şimdi yüzde 100 elektrikli gemiler
tersanelerimizde üretiliyor. Bunlardan en fazla
öne çıkanı da Norveç fiyortlarında çalışacak
elektrikli feribotlar" diye konuştu.
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