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SABAH
Başkan Erdoğan New York Times'a
yazdı:
Terörün
ilacı
istikrar
ortamıdır

toplumun çıkarlarının korunabilmesi için
çekilmenin dikkatlice planlanması gerektiğini
vurguladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın New York
Times için kaleme aldığı makale:
"TRUMP, SURİYE'DEN ÇEKİLME
KARARI ALARAK DOĞRU ADIM ATTI"
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald
Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru
bir adım attı. Ancak ABD'nin, uluslararası
toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının

Başkan Erdoğan, New York Times için
bir makale kaleme aldı. Erdoğan,
yazdığı makalede "Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Donald
Trump, Suriye’den çekilme kararı
alarak doğru bir adım attı. Ancak
ABD’nin, uluslararası toplumun ve
Suriye halkının çıkarlarının
korunabilmesi için çekilmenin
dikkatlice planlanması ve doğru
ortaklarla işbirliği içerisinde hayata
geçirilmesi gerekmektedir. NATO’nun
ikinci büyük ordusuna sahip

korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice
planlanması ve doğru ortaklarla işbirliği
içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan
Türkiye, bu görevi yerine getirme gücü ve
kararlılığı olan tek ülke konumundadır.
Türkiye, 2016 yılında Suriye'deki DEAŞ
tehdidiyle mücadele etmek için muharip kara
unsurlarını sahaya süren ilk ülke oldu.
Düzenlediğimiz harekâtla örgütün NATO
sınırlarına erişimini ortadan kaldırdık;
Türkiye ve Avrupa'da terör saldırıları
düzenleme kabiliyetlerine ciddi zarar verdik.

olan Türkiye, bu görevi yerine getirme
gücü ve kararlılığı olan tek ülke
konumundadır." ifadelerine yer verdi.

"TERÖRÜN İLACI İSTİKRAR
ORTAMIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York

Uluslararası koalisyon, Rakka ve Musul'a

Times için bir makale kaleme aldı. ABD

düzenlediği operasyonlarda sivil kayıpları

Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme

tamamen veya çoğunlukla gözardı eden hava

kararı alarak doğru bir adım attığını söyleyen

saldırılarına dayanan bir yol izlemişti. Bunun

Erdoğan, Suriye halkının ve uluslararası

aksine Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'na
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bağlı savaşçılar, DEAŞ terör örgütünün

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek

kalelerinden biri olan El Bab'da ev ev

istiyorum: Zafer asla teröristlerin olmayacak.

dolaşarak teröristleri bölgeden çıkardı.

Türkiye hem kendi güvenliği hem de
uluslararası toplumun iyiliği için atması

Bu yaklaşımımız şehrin altyapısını büyük

gereken tüm adımları atmaya devam edecek.

ölçüde korurken, hayatın birkaç gün içerisinde
normale dönmesini mümkün kıldı. Bugün

DEAŞ terör örgütü, askeri anlamda Suriye'de

çocuklar okullarına gidiyor, Türkiye'nin

yenilgiye uğramıştır. Ancak bazı dış güçlerin,

kurduğu bir hastanede hastalar tedavi oluyor

örgütün kalıntılarını bahane ederek Suriye'nin

ve bölgede hayata geçirilen yeni projeler

iç işlerine karışması ihtimalinden derin endişe

sayesinde istihdam imkanları artırılarak yerel

duyuyoruz.

ekonomi canlandırılıyor. Esasen terörün ilacı,
işte bu istikrar ortamıdır.

Teröristlere karşı elde edilen askeri başarı,
ancak bir ilk adım olarak görülmelidir. DEAŞ

"ZAFER ASLA TERÖRİSTLERİN

terör örgütünün doğduğu yer olan Irak'tan

OLMAYACAK"

alınması gereken ders, zamanından önce ilan

Türk milleti, şiddete varan aşırıcılık tehdidini

edilen zaferlerin ve bunların neden olduğu

iyi tanıdığı için Türkiye Cumhuriyeti olarak

sorumsuzca davranışların çözdüklerinden

DEAŞ ve Suriye'deki diğer terör örgütleriyle

daha büyük sorunlar yaratacağıdır.

mücadele konusunda kesin bir kararlılık

Uluslararası toplum, bugün aynı hatayı

içerisindeyiz. Nitekim başbakanlık görevine

tekrarlama lüksüne sahip değildir.

geldiğim 2003 yılında, El Kaide terör örgütü
tarafından düzenlenen koordineli saldırılarda

"SURİYE KÜRTLERİ İLE HERHANGİ

çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

BİR SORUNUMUZ YOK"
Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde

Daha yakın geçmişte, DEAŞ terör örgütü

yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı

üyeleri, vatandaşlarımızı, yaşam tarzımızı ve

bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz. Suriye

medeniyetimizin temsil ettiği kapsayıcı,

halkının kendilerini yöneticilerden kopuk

kuşatıcı ve ılımlı dünya görüşünü hedef aldı.

hissetmemesini, yerel halkın

Birkaç yıl önce bu terör örgütü şahsımdan

mağduriyetlerinin terör örgütleri tarafından

'tağut' diye bahsetti. Biz aynı dehşeti,

suistimal edilmemesini ve herkesin istikrarlı

teröristler Suriye ve Irak'ta kendilerini hedef

bir geleceğe inanmasını sağlamak

aldığı zaman Türkiye'ye sığınan binlerce

arzusundayız.

Hıristiyan ve Yezidi'nin gözlerinde gördük.
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Atılması gereken ilk adım, Suriye toplumunun

edilecektir. Terör örgütleriyle bağlantısı

tüm kesimlerinden savaşçıları kapsayan bir

olmayan herkes, yerel yönetimlerde kendi

istikrar gücü kurulmasıdır. Ancak tüm

toplumlarını temsil etme hakkına sahip

kesimleri bir araya getiren bir yapı, Suriye

olacaktır.

vatandaşlarının tamamına hizmet ederek,
ülkenin muhtelif kısımlarına düzen ve asayiş

Suriye'nin kuzeyinde, nüfusunun çoğunluğu

getirebilecektir. Bu vesileyle bizim Suriye

Kürt olarak yerlerde kurulacak yerel

Kürtleriyle herhangi bir sorunumuz

meclislerde Kürt toplumunun temsilcileri

olmadığını ifade etmek istiyorum.

çoğunluğu oluşturacak; ancak diğer tüm
kesimlerin adil bir şekilde siyasi temsil

Savaş koşullarında birçok genç Suriyelinin

hakkından faydalanmaları sağlanacaktır.

seçenekleri olmadığı için Türkiye ve ABD

Deneyimli Türk yetkililer, bu meclislere

tarafından terör örgütü olarak kabul edilen

belediye işleri, eğitim, sağlık ve acil durum

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG saflarına

hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık

katıldığını biliyoruz. İnsan Hakları İzleme

verecektir.

Örgütü'ne göre YPG militanları, çocukları
silah altına alarak uluslararası hukuku ihlal

"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERLE

etmiştir.

MESELEYİ HALLEDECEĞİZ"
Türkiye'nin, bu süreçte tüm adımlarını dost ve

ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında

müttefik ülkelerle iş birliği ve eş güdüm

derinlemesine bir tahkikat yaparak çocuk

içerisinde atmak arzusunda olduğunu

savaşçıları yeniden aileleriyle buluşturacak,

vurgulayan Başkan Erdoğan, makalesini şöyle

terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm

tamamladı:

savaşçıları yeni kurulacak istikrar gücüne
dahil edeceğiz.

Cenevre ve Astana süreçlerinin içerisinde
bulunan bir ülke olarak hem ABD hem de

"ÖNCELİĞİMİZ SİYASİ TEMSİLİN

Rusya'yla eşzamanlı olarak çalışabilen tek

SAĞLANMASIDIR"

paydaş konumunda bulunuyoruz. Bu

Bir başka önceliğimiz ise tüm kesimlerin

ortaklıklar temelinde Suriye'deki meseleyi

yeterli siyasi temsilinin sağlanmasıdır.

halledeceğiz.

Türkiye'nin gözetiminde, şu anda YPG veya
DEAŞ terör örgütlerinin kontrolünde olan

İslam dini ve dünyanın her yerindeki

Suriye toprakları, halk tarafından seçimle

Müslümanların düşmanı olan DEAŞ terör

belirlenen yerel meclisler tarafından idare

örgütünü bitirmek ve Suriye'nin toprak
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bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm

Sandığa gitmeye bugünden itibaren

tarafların güç birliği yapmasının zamanı

84 gün kaldı. Bu süreç içinde bütün

gelmiştir. Türkiye, tarihin bu en kritik

adayların olduğu gibi biz de ilçe ilçe,

döneminde elini taşın altına koymaktadır. Bu

mahalle mahalle hemşehrilere çeşitli

süreçte uluslararası toplumun, destekçimiz

iletişim araçlarını kullanarak ulaşacak,

olacağına inanıyoruz.

projelerimizi anlatacağız. Ancak prensip
olarak daha az konuşacağız. Daha fazla

SABAH

dinleyeceğiz. İstanbul'u dinleyeceğiz,

Deprem dönüşümü için taviz yok

İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik

gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık
İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un gören
gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden
kalbi olmaya devam edeceğiz.
31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa
olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz
kazansın istiyoruz. CHP ve Millet İttifakı
adına aday olan Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım: Deprem ile ilgili
dönüşümde hiç müsamahakar
olmayacağız. Trafiği çekilebilir seviyeye
getireceğiz. Ulaşımda tam entegrasyonu
sağlayacağız. İmar plan tadilatları
olmayacak
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
medya temsilcileriyle Cemile Sultan
Korusu'nda sabah kahvaltısında bir araya
geldi. Yıldırım burada yaptığı
konuşmasında megakent İstanbul'la ilgili
önemli mesajlar verdi. İşte Yıldırım'ın
konuşmasının satırbaşları:

arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar
diledim, tebrik ettim. Benim arzum 31 Mart
yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde,
İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları,
beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir
seçim olması. Bu seçimlerin bir genel seçim
havasına dönüştürülmesi, bir referanduma
dönüştürülmesi bana göre İstanbul'a
yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul'un
konularının, dünya şehrinin konularının
güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan
kampanya boyunca bu alanda kalmaya
devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu
alan dışındaki konularda çok fazla mesai
harcamayacağım. Ümit ederim ki diğer
partiler de veya diğer ittifak da bu
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hassasiyeti gösterir. Bunun şüphesiz en

edilen sorun. Bir de nüfus yoğunluğu,

büyük faydası, bu güzel şehre, burada

kalabalık tarzında bir değerlendirme var.

yaşayan 15 milyon 250 bin hemşehrimize

Biz trafiği çekilebilir bir seviyeye getireceğiz.

olacaktır.

Trafik durmayacak, yürüyecek. Sürekli 80

İstanbul'da ilçeler bazında mikro düzeyde

km olmayacak ama mutlaka akacak. Durma

zemin yapısı bile belli değil. Her bölgesinin

zamanını azaltacağız. Bekleme süresini 45

50 metrede bir sondaj yapıp zemini bilmek

dakikadan 25 dakikaya indireceğiz. Yolları

gerekiyor. Bundan emin değiliz. Sadece

araçlara tahsis ediyoruz. Yolların yüzde 40'ı

kabuller var. 'Hat şuradan geliyor, şuradan'

otopark olarak kullanılıyor. Otopark

gidiyor. Kırmızı çizgiler çiziyoruz. Bunların

olmayınca yollar otopark olarak

acaba Bahçelievler'e, Kağıthane'ye,

kullanılıyor. Damarın çapı daralıyor. Çapı

Beylikdüzü'ne, Tuzla'ya yansıması nedir?

daralınca akış zorlanıyor. Parklanma işi

Deprem ile ilgili çalışmaları yenileyeyim

mahalle bazında ele alınacak, ilçe bazında

ama yerin altında sorun varsa ne olacak?

ele alınacak. Ulaşım entegrasyonunda

Hem para hem emek boşa gitti. Hem de

aktarma noktaları ele alınacak. Evinizden

insanlar yine güvende değil. Bir kere bu

çıkıp arabasına binip, gideceği yerde

yapılacak. Deprem ile ilgili dönüşümde hiç

arabasından inmek kadar konforlu bir

müsamahakar olmayacağız. Vatandaş karşı

ulaşım yok. Bu olmuyorsa ne yapmanız

da çıksa yapacağız. Olmazsa olmazımız. Bu

lazım. Aracına bin Ayrılıkçeşme'ye gel.

belki de bir belediye başkanınından

Orada aracını bırak parka, bin metroya.

duyacağınız önemli bir başlık. Eğer belediye

İster Sirkeci'ye, ister Kartal'a git.

başkanı olsam, İstanbul'da İBB Meclisi'nin

Yenikapı'da in Şişli'ye Mecidiyeköy'e git.

gündeminin en önemli konusu imar plan

Dön gel aracınla evine git. Bu ulaşımda

tadilatı olamayacak. Bugün meclislerin

entegrasyon demektir. ulaşımda tam

gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada

entegrasyonu böyle sağlayacağız.

açıklıyorum: İmar komisyon fonksiyon

15 milyon 253 bin insanın yaşadığı

değişiklikleri olmayacak. Bütün yanlışlar

İstanbul nüfusunun, yüzde 45'i 30

buradan.

yaşının altında. Yani İstanbul genç bir

"İstanbul'da 'sorun nedir' diye

şehir, nüfus anlamında dinamik bir

soruldu, sordurdum ben sokakta

şehir. 206 üniversitenin 61'i

vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve

İstanbul'da. Türkiye'deki üniversite

trafik. İstisnasız bütün ilçelerde her

öğrencilerinin yüzde 11,5'i

yerde ulaşım ve trafik en önce telaffuz

İstanbul'da. Bu anlamda da İstanbul, bir
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üniversite şehri, bir eğitim şehri. Okulu,

tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin

okul öncesi eğitimle ilk, orta, liseyi birlikte

şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması

düşündüğümüzde 3 milyon öğrencisi olan

halinde resen inceleme yapılmasına karar

bir şehirden bahsediyoruz. Buna 853 bin

verdi.

üniversite öğrencisini koyduğumuz zaman 4
milyona yakın öğrenciye sahip bir şehir
İstanbul. Norveç'in nüfusu kadar
öğrencimiz var

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında
yayımlanan YSK kararında, bazı ilçe seçim
kurulu başkanlıklarından, muhtarlık bölgesi
askı listelerinin askı süresi içinde
incelenmesine ilişkin tereddütler yaşandığının

STAR
YSK kararı
yayımlandı

bildirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, 31 Mart Pazar günü yapılacak

Resmi

Gazete'de

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmen
kütüğünün güncelleştirilmesi usul ve
esaslarının belirlenmesi amacıyla 28 Aralık
2018'de yayımlanan genelgeye ek olarak bazı
kararlar alındı.
Resen inceleme başlatılacak
Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listelerinin
askı süresi içinde, bir seçim çevresinden
diğerine yapılan seçmen nakil istemleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir seçim
çevresinden diğerine yapılan seçmen
nakil istemleri hakkında ilçe seçim
kurulu başkanı tarafından itiraz

hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından
itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir
girişim olduğu kanaatine varılması halinde
resen inceleme başlatılacak.

üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir
girişim olduğu kanaatine varılması
halinde resen inceleme yapılmasına
karar verdi.

Şüpheli seçmen nakil işlemlerinde polis veya
jandarma tarafından yapılan araştırma ve
soruşturma sonucunda belirtilen adreste
oturup oturmadığı, ilgili kuruluşlardan adına

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir seçim

kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik

çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil

sözleşmesi veya faturası olup olmadığı, ikamet

istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı

ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu
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kaydı (kendisi, anne veya babası adına)
bulunup bulunmadığına bakılacak.
Söz konusu belgelerde yapılan araştırma ve
soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde
oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında

gelen heyetteki Bolton, Dunford ve
Jeffrey’nin ajandasında ‘özel haritalar’
olduğunu ileri sürdü. Türkiye Dışişleri
ise bu haberleri ABD’nin ‘pazarlık’
öncesi kozunu yükseltmek olarak
yorumladı.

gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda
olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp
çıkarılmamasına ilçe seçim kurulu başkanı
karar verecek.

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara
ziyareti henüz gerçekleşmeden, ABD’den peş

Ayrıca ilçe nüfus müdürlüğüne daha önce

peşe yapılan açıklamalar ve ABD basınına

farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin

sızdırılan ‘harita’ haberleri, ziyaretin çetin

birlikte oturma gerekçesiyle askı süresi içinde

müzakerelere sahne olacağının işareti olarak

beyan edilmesi halinde, bu istemlerin gerçeği

yorumlandı. Türk dışişleri, ABD tarafının,

yansıtıp yansıtmadığı ilçe seçim kurulu

Türkiye’nin talepleri karşısında ‘pazarlık’

başkanı tarafından itiraz üzerine ya da gerek

kozunu yükseltme amacıyla ziyaret öncesi bu

görülmesi durumunda resen araştırılarak

tür hamleleri yaptığı görüşünde. ABD Başkanı

sonucuna göre karar altına alınacak.

Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Danışmanı John Bolton, Genelkurmay

STAR

Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele
Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan
James Jeffrey “ABD askerlerinin Suriye’den

Oldu bittiye asla izin verilmeyecek

çekilmesi ve akabinde yaşanacak gelişmeleri”
görüşmek üzere dün Ankara’ya geldi. Türk
yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta
Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK
ile mücadele, Patriot savunma sistemlerinin
ele alınması bekleniyor.
BAHANELERİ KÜRTLER
Türkiye, DEAŞ’la mücadele etkin mücadele

ABD’li heyet Türkiye’ye adım atmadan

yapılabilmesi için ABD’den hava desteği

önce ABD basınında algı operasyonu

sağlanması yönündeki talebini dillendirirken,

başlatıldı. ABD gazeteleri Ankara’ya

ABD tarafında ise bölgede bugüne kadar

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

7

HABERLER 08/01/2019
ortaklığa gittikleri PYD/YPG’ye yönelik

vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Türk yetkililer,

kaygılar ön plana çıktı. Türkiye’nin bölgedeki

S-400’lerin Patriot satışının ön koşullarından

tüm terör unsurlarına karşı yürüteceği

biri olmasına da karşı çıkıyor.

operasyonlardan duyulan kaygı nedeniyle
henüz heyet gelmeden önce “Kürtleri koruma”
bahanesiyle PYD/YPG’ye varlık alanı
tanınması konusunda atılması planlanan
adımlara yönelik açıklamalar geldi. Başkanlık
Sözcüsü İbrahim Kalın da bu iddialara ‘akıl

HÜRRİYET
Sağlık Bakanı’ndan çok önemli
'rapor' açıklaması

dışı’ yanıtını vermiş ve geri adım
atılmayacağını vurgulamıştı.
FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI
DESTEK TALEBİ
İhanet şebekesi FETÖ ile mücadelede Türk
tarafının görüşmelerde önem vereceği bir
başka konu olacak. ABD Federal Soruşturma
Bürosu’nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir
soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Mevzuat
haricinde sağlık raporu tanzimi

ABD’deki yapılanmasına ilişkin yürütülen

yapılmaması için gerekli düzenlemelere

soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye’nin

başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve

FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şeklide

standart hale getirilecek.' ifadesini
kullandı.

destek verilmesi Ankara’nın önceliklerini
oluşturuyor.
S-400’ler Patriotlar için ön şart olamaz

Koca, yazılı açıklamasında, çeşitli kurumların,

İki ülke heyetleri arasındaki konulardan

sürücü, askerlik, sağlık, spor lisansı, av tüfeği

birinin de ABD’nin uzun menzilli hava

alabilir raporu gibi kurum ve kuruluşlara

savunma sistemi Patriotların Türkiye’ye satışı

sunulmak üzere verilen durum bildirir tek

olması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5

hekim sağlık raporları haricinde, mevzuatta

milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin

tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep

Türkiye’ye satışına 19 Aralık’ta onay vermişti.

ettikleri, bu konuda vatandaşlardan çeşitli

Türkiye, Rusya ile daha önce anlaşması

bildirimler geldiğini belirtti.

yapılan S-400 füze sistemini alımından

Bakanlık tarafından yapılan saha çalışmasında
mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin
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200'den fazla olduğunun tespit edildiğini

geçireceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı

bildiren Koca, şunları kaydetti:

azaltılacak ve standart hale getirilecektir. Bu

"Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil

sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman

kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir,

kaybının önüne geçilecek, ASM'lerde daha

belediye kurslarına katılabilir, temizlik

kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş

personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve

olacaktır."

faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma
gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir.
Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine
(ASM) yönlendirilerek, bu gibi raporları
almaları istenmektedir."

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro
ile görüştü

"Raporlar standart hale getirilecek"
Mevzuatta yer almayan rapor taleplerinin
vatandaşları gereksiz bürokratik işlemlerle
uğraştırdığına, aynı zamanda aile hekimleri
üzerinde de fazla iş yükü oluşturduğuna
dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde
bulundu:
"Bu ek iş yükü, hastalara ayrılan zamandan
çalarak hizmet kalitesini düşürebilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep

Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz

Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaş

bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem

kanı Nicolas Maduro ile telefonda

vatandaşımız hem de aile hekimlerimizin

görüştü.

yükünü hafifletmek amacıyla çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen

Diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın

bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele

yaptığı çalışmalarda bu tür raporların talep

alındı. İki lider, Türkiye

edilmemesi hususunda ön mutabakat

ve Venezuela arasındaki iş birliğini

sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi

önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme

yapılmaması için gerekli mevzuat

kararlılıklarını vurguladı.

düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç
neticesinde, raporların nüshaları ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet

halinde e-Nabız üzerinden de temin

Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek

edilebilecektir. Kısa sürede uygulamaya
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yemin törenine davetinden dolayı teşekkür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

etti.

Suriye'deki son gelişmeler ve terörle
mücadeleye ilişkin soru üzerine, "Bizim

Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet

mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve

edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin

Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik

merasiminde Türkiye'yi temsil için

ve dini topluluklar için tehdit teşkil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı

eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir"

görevlendirdiğini belirtti.

dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar,

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal

huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.

Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan

MİLLİYET
Bakan Akar: Mücadelemiz
teröristlerledir

askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön
koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, terör
örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın
Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt
savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve
DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu
açıklamıştı.
"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı
coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt
kardeşlerimizle değildir." ifadesini kullanan
Bakan Akar, "Bizim mücadelemiz, bölgede

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı
coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız
Kürt kardeşlerimizle değildir.

başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz
olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için
tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı
teröristlerledir." diye konuştu.

Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen

Terör örgütü PKK/YPG'nin asla Kürtlerin

kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini

temsilcisi olamayacağını vurgulayan Akar,

topluluklar için tehdit teşkil

"Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve

eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı

istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere

teröristlerledir" dedi.

Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine
engel teşkil etmektedir." dedi.
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YENİŞAFAK

YAYGIN İLETİŞİM

Hedef bir tıkla 51 milyon kişi

uygulayacağı kampanyayı Cumhurbaşkanı

AK Parti yönetimi, 31 Mart seçimlerinde
Erdoğan’ın bu talimatı doğrultusunda
olgunlaştırdı. Kampanya çerçevesinde açık
hava reklamcılığı, yazılı ve görsel medya,
internet yayıncılığı gibi iletişim imkanları
yaygın olarak kullanılacak.Bu çerçevede sosyal
iletişim ağları da seçim çalışmasının önemli

AK Parti, yerel seçimler öncesinde
Türkiye’de sosyal medya üzerinde vakit
geçiren günlük 51 milyonu bulan sosyal
medya kullanıcısıyla iletişim kuracak.
Belediye başkanı adayların tanıtım
videoları, projelere ilişkin hazırlanan
görseller ve seçim vaatleri bu ağlar
üzerinden seçmene ulaştıracak.
Mart seçimlerinde dijital kampanyaya ağırlık
verecek AK Parti, hedef kitlesini de 51 milyon
sosyal medya kullanıcısı olarak belirlerken,
uygulayacağı çalışmanın detayları da
netleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
talimatı üzerine AK Parti, 31 Mart yerel
seçimlerinde kampanyada kulvar değiştiriyor.
Çevre ve gürültü kirliliği yaratan eski
propaganda yöntemlerini ikinci plana itmeye
hazırlanan AK Parti, dijital kampanya
yürütecek. Yeni teknolojinin kullanılacağı
kampanya sürecince hedef Türkiye’deki
seçmen olsun olmasın milyonlarca sosyal
medya kullanıcısı.

bir ayağını oluşturacak. Türkiye’deki
kullanıcıların ortalama olarak günlük 3 saat
sosyal ağlarda zaman geçirdiğini dikkate alan
AK Parti, Türkiye’de günlük 51 milyonu bulan
sosyal medya kullanıcısına ulaşacak.
PROJELER DE SANALDAN
Adayların tanıtım videoları, projelere ilişkin
hazırlanan görseller ve seçim vaatleri bu
sosyal ağlar üzerinden yayılacak. İnternet
reklamlarının ağırlığı artırılacak. Adaylar
dijital ağlar üzerinden vatandaşın sorularını
yanıtlayacak. Sosyal Ağlar üzerinde
dezenformasyona karşı da önlem alınacak.
Bilgi karmaşası ve kara propagandalara da
anında ve etkili cevap verilecek.
ÇEVRE DOSTU OLACAK
Öte yandan AK Parti, normal seçim kampanya
sürecini de yürütecek. Fakat her yere parti
bayrakları asılmayacak daha çok açık hava
reklamları ve görsel ve yazılı medya
kullanılacak. Seçim kampanyası aynı zamanda
çevre dostu kampanya olacak. Seçim
meteryalleri sıfır atıklı geri dönüşümlü
ürünlerden seçilecek.
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gerçekleştirdi ve bir anlaşma yapıldı. Sayın

YENİAKİT
Numan Kurtulmuş'tan
ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanımızın Ankara, İstanbul ve

Cumhur

İzmir aday tanıtımlarında MHP'li
arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer
büyük şehirlerde de aynı şekilde olacak." dedi.
"Cumhur İttifakı, masa başında
oturularak yapılan bir anlaşma
değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz
gecesi darbeye karşı, silahlara,
helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, AK Parti ile MHP
arasındaki Cumhur İttifakı'na ilişkin
''Cumhur İttifakı, masa başında
oturularak yapılan bir anlaşma
değildir.

milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek
başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş
bir ittifaktır." ifadelerini kullanan
Kurtulmuş, milletin omuz omuza canı
pahasına meydanlarda selalar eşliğinde
kurduğu bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine
olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını

Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye

kaydetti.

karşı, silahlara, helikopterlere, tanklara,

Kurtulmuş, ittifakın Türkiye geneline olumlu

uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah'

yansımalarının olacağını düşündüklerini dile

diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş

getirdi.

bir ittifaktır." dedi.

Yeni yönetim modelinin iki siyasi aksın olduğu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan

bir modele doğru gittiğine işaret eden

Kurtulmuş, Burdur Öğretmenevi'nde

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

düzenlenen "vefa yemeği" etkinliğinde yaptığı

"Bir tarafta AK Parti'nin başını çektiği, diğer

konuşmada, AK Parti'nin bütün seçim

tarafta da CHP'nin başını çekmiş olduğu iki

çevrelerinde oyunu yukarılara çıkartacağına

siyaset aksı önümüzdeki seçimlerde mücadele

inandığını söyledi.

edecek. Maalesef karşımızdaki CHP'nin başını

Seçimde yeni sistemin doğası gereği

çektiği ittifak, bölücü örgüt yandaşlarının da

ittifakların ortaya çıktığına dikkati çeken

destek verdiği bir kirli ittifak şekline dönebilir.

Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak seçime

FETÖ ve PKK dahil olmak üzere Türkiye'nin

gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin

her meselesinde zaten mazeret üretmeyi

genel merkezleri son müzakerelerini

siyasetlerinin bir parçası haline getiren
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CHP'nin bazı yöneticileri korkarız ki HDP'nin

yöneltildi. Katılımcılardan biri Böke’ye, “CHP

de oyunu bazı şehirlerde alabilmek için

Parti Meclisi toplantısında Mansur Yavaş’ın

birtakım iş birlikleri yapacaktır. Bunlara karşı

adaylığı oylanırken oylamaya neden

Türkiye'nin birliği, bekası ve geleceği için

katılmadınız?” diye sordu.

bizler doğru yolda devam edeceğiz."

Oy kullanmaktan çekinmediğini belirten Böke,
“Mansur Yavaş’ın doğru bir aday olmadığını

YENİAKİT
CHP'de çatlak:
doğru aday değil

Mansur

televizyon kanallarında söylemiş biriyim. Oy
kullanmaktan çekinecek bir siyasetçi değilim.

Yavaş

Ama artık aday oldu. CHP’nin iktidarı için
mücadele edecek biri olarak da sonuna kadar
bana ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim.
Oy kullanamadım, çünkü Meclis’te bütçe
konuşmam vardı. Grup başkanvekillerimiz
'Hemen gitmen gerekiyor' dedi.
Konuşmamdan 10 dakika önce Parti
Meclisi’nden fırladım. Konuşmamdan sonra

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi
üyesi Selin Sayek Böke, katıldığı bir
panelde partisinin Ankara Büyükşehir
Belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ın
doğru aday olmadığını söyledi.
Marmaris’te Birleşik Haziran Hareketi
tarafından, "Yerel Yönetim, Kent Kimin

maalesef Parti Meclisi toplantısı biterken
yetiştim” dedi.

AKŞAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı
vefat etti

İçin?" paneli düzenlendi. Armutalan Kültür
Merkezi’ndeki panele CHP İzmir Milletvekili
ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke ve
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel
Başkanı Alper Taş konuşmacı olarak katıldı.
Panele Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar,
CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, CHP Belediye
Başkan Aday Adayı Acar Ünlü ve davetliler
katıldı. Yerel yönetimle ilgili yapılan
konuşmaların ardından panelistlere sorular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı
emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85)
tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

13

HABERLER 08/01/2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli

eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’i

zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH

getirdi.

hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde

AKŞAM o dönemde gerçekleşen görüşmelerin

tedavi görüyordu. Mutlu, bu sabah hastanede

detaylarına da ulaştı. Buna göre tarafların

hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan

bilgisine başvuran Cihaner, Genel Merkez’e

Mutlu'nun cenazesinin yarın Rize'nin Güneysu

gitti. Kılıçdaroğlu ile görüşen Cihaner, “Bazı

ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından

Genel Başkan yardımcılarına düzenli para

toprağa verilmesi bekleniyor.

veriliyormuş. İhaleler çok sıkıntılı” deyince
Kılıçdaroğlu “İddiaları, tarafların anlattıklarını

AKŞAM

dosya haline getirin. Bu olayın üzerine sonuna

Beşiktaş'tan
bazı
başkan
yardımcılarına para gidiyor

RÜŞVETİ ARAŞTIRDI

kadar gideceğiz” şeklinde cevap verdi.
Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Cihaner
konuyu daha da derinleştirerek, çarşı esnafı
başta olmak üzere belediyeye rüşvet vermek
zorunda kaldığını belirten müteahhitler,
belediye personeli, parti ve meclis üyeleriyle
tek tek görüştü. Bu sırada Genel Başkan
Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cihaner’i
arayarak, “Bu dosya CHP’nin başını ağrıtacak”

CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı
Hazinedar hakkındaki iddiaları
araştıran İlhan Cihaner'in raporunun,
"Bazı genel başkan yardımcılarına
düzenli para gidiyor" ifadesi nedeniyle
işleme konulmadığı anlaşıldı.

dediği, Cihaner'in de “Ben Hazinedar ile
konuştum, yardımcılara para veriyormuş.
Üzerine gideceğim” yanıtını verdiği öğrenildi.
Kararı bizzat engellediler
Cihaner, hazırladığı dosyayı belgeleriyle
birlikte Kılıçdaroğlu’na sundu. “İddialar
doğru. Belgeler dosyada. Kesin ihraç

AKŞAM’ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk

gerekiyor” diyen Cihaner’e Kılıçdaroğlu,

haberlerinin üzerine CHP lideri Kemal

“Gerekeni yapacağım” yanıtını verdi. Ancak

Kılıçdaroğlu, Ocak 2018’de iddiaların

gereken yapılmadı. Kendi durumunu bilen

araştırılması için komisyon kurdu, başına da

bazı genel başkan yardımcılarının verilecek
kararı engelledikleri Cihaner’in kulağına gitti.
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Kılıçdaroğlu bu iddiaları iyice araştıracağını
söylese de, aradan bir yıl geçmesine rağmen
dosyayla ilgili bir işlem yapılmadı.
Koltuğa oturma hesabı tutmadı
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden
uzaklaştırılan Murat Hazinedar’a 2 ayda bir
gönderilen görevden alınma tebligatı 4 Ocak’ta
gitmedi. Bunu hemen fırsata çeviren
Hazinedar adamlarını toplayıp, “17.00’a kadar
karar gelmezse makamıma geçip oturacağım”
dedi. Bunu haber alan Beşiktaş Kaymakamlığı
alarma geçti.
Hazinedar bu sürede Beşiktaş’ta olmasına
rağmen tebligat için arayan polislere
“Silivri’deyim” dedi. Bunun üzerine belediye
önünde tedbir alındı. Ekipler Hazinedar’ı
Beşiktaş’ta bularak tebligatı vermek istedi.
Önce direnen Hazinedar sonra tebligatı almak
zorunda kaldı. Böylece Hazinedar’ın koltuğa
oturma girişimi engellendi.
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