HABERLER 15/01/2019

SABAH
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı
Trump görüştü

Sayın Donald Trump ile bu akşam bir telefon
görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de
yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.
Başkan Erdoğan ile Trump görüştü
Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının
Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle
karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede
Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD'ye her
türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı Donald
Trump ile bu akşam bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan
görüşmede, Türkiye'nin Kürtlerle
hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin
amacının ulusal güvenliğine tehdit
oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve
PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele
etmek olduğunu vurguladı. Öte yandan
gelen son dakika haberine göre Beyaz
Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki
görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri
çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele

hatırlatmışlardır.
Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi
için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması,
ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini
engellemek isteyen unsurlara fırsat
verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider,
kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine
değinmişlerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı
Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü
temelinde ülkenin kuzeyinde terörden
arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması
fikrini de ele almışlardır.

alındığını bildirdi.
Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığından

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki

yapılan açıklama şu şekilde:

görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi
de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Açıklamada "Başkan (Trump), Suriye'nin
kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik
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endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma

ziyaret edilerek bilgilendirilecek ve AK

arzusunu dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Parti'ye davet edilecek.
RAPOR HAZIRLANDI

SABAH

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, seçmen

1 milyon gence özel çalışma

çalışmaya göre, yaklaşık 1 milyon gencin 31

kayıtlarıyla ilgili bir çalışma yaptı. Bu
Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy
kullanacağı belirlendi. AK Parti üyelerinden
504 binin seçmen kütüklerinde kaydı
olmadığı, bir önceki seçime göre ilçe
değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222
binin AK Parti üyesi olduğu tespit edildi.
Hazırlanın raporda, il bazında seçmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti teşkilatına yerel seçimde ilk kez oy
kullanacak 1 milyon gencin ziyaret
edilerek bilgilendirilmesi ve AK Parti’ye
davet edilmesi talimatını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmen
kütüklerinde 504 bin AK Parti üyesinin yer
almamasının ardından tüm teşkilata
seçmen kayıtlarıyla ilgili 4 talimatı verdi.
Erdoğan'ın talimatıyla, seçmen
kütüklerinde isimleri yer alamayan AK Parti
üyelerinin adresleri bulunup kayıtları
yaptırılacak. Ayrıca, adres değiştirerek
başka ile veya ilçeye giden AK Parti
üyeleriyle irtibat kurularak kayıtları
güncellenecek. İl veya ilçeye yeni taşınan
vatandaşlar tespit edilerek, 'hoş geldin"
ziyaretleri yapılacak. 31 Mart seçimlerinde
ilk kez oy kullanacak yaklaşık 1 milyon genç

kayıtlarıyla ilgili bilgiler de yer aldı. Seçmen
kayıtlarıyla ilgili rapor Başkan Recep Tayyip
Erdoğan'a da sunuldu. Erdoğan, raporda
yer alan rakamların önemli olduğunu
belirterek, listelerdeki faklılıkların doğru
şekilde takip edilip gereken işlerin yapılması
talimatını verdi. Aday tanıtım
toplantılarında yaptığı konuşmalarda bu
yönde uyarılarını yapan Erdoğan, Türkiye
genelindeki AK Parti teşkilatlarına, listelerle
ilgili 4 talimat verdi.
ERDOĞAN'DAN 4 TALİMAT
Buna göre, seçmen kütüklerinde isimleri yer
alamayan AK Parti üyelerinin adreslerini
bulunup kayıtları yaptırılacak. Adres
değiştirerek ile veya ilçeye gelen AK Parti
üyeleriyle irtibat kurularak kayıtları
güncellenecek. İl veya ilçeye yeni taşınan
vatandaşlar tespit edilerek, 'hoş geldin"
ziyaretleri yapılacak. Erdoğan'ın son
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talimatı ise 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy

dedi. Ben de 'Olmaz öyle şey. Bizim jestimiz

kullanacak yaklaşık 1 milyon gence yönelik

olsun' dedim."

oldu. Erdoğan, ilk kez oy kullanacak
gençlerin ziyaret edilerek, hakları ve AK
Parti'nin çalışmaları hakkında
bilgilendirilmesini ve AK Parti'ye davet
edilmesini istedi.
ERDOĞAN'DAN İTTİFAK UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti

STAR
Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşı
Asselborn’a sert cevap:
YPG/PKK’lıları bu kadar çok
seviyorsanız alır ülkelerinize
götürürsünüz

teşkilatına 31 Mart yerel seçimlerine dönük
olarak önemli öneri ve uyarılarda bulundu.
Erdoğan, "Türkiye'nin her yerinde
iddialıyız. Yerelden gaza gelip açıklama
yapmayın. Birbirimizle uğraşacağımıza
muhalefete odaklanın. 16 yıllık
icraatlarımıza anlatın" dedi. Erdoğan,
"Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun.
Biz olaya yukarıdan bakarak bazı kararları
veriyoruz. Ülke çıkarlarını düşünüyoruz.
Yerelden tek taraflı bakarak, gaza gelerek
beyanlarda bulunmayın. Bu konuda genel
başkanlar karar verdi, herkesin uyması
gerekir. Samsun'da bir olay yaşandı. Hemen
gereğini yaptık. Farklı şeyler olursa
Samsun'da olduğu gibi gereğini yaparız"
diye konuştu. Başkan Recep Tayyip
Erdoğan, kurmayları ile yaptığı görüşmeler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı
Asselborn’la düzenlediği ortak basın
toplantısında Avrupa’nın terörle
mücadeledeki iki yüzlülüğünü sert bir
dille eleştirerek, “Eğer bu
PKK/YPG’lileri bu kadar çok
seviyorsanız, zaten ülkelerinizde de
yeterince var, bunları da alır
götürürsünüz. Avrupa’da zaten
yeterince faaliyette bulunuyorlar, para
bile topluyorlar.” diye konuştu.

sırasında ilginç bir diyaloğu da paylaştı.
Erdoğan şöyle dedi: "Devlet Bahçeli kibar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

bir adam. Osmaniye il başkanımız bizim de

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean

aday çıkarmamız gerektiğini

Asselborn ile düzenlediği ortak basın

düşünüyormuş. Görüşmemiz sırasında bana

toplantısında “Avrupa’nın terörle mücadele

bunu aktardı, 'Siz de aday çıkartabilirsiniz'
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konusundaki iki yüzlülüğüne” sert tepki

“Sadece Türkiye’ye ders verilmeye

gösterdi.

çalışılmasını kabul etmeyiz”
Fransa, Belçika ve terörden etkilenen diğer

Türkiye’den başka hiçbir ülkenin terör örgütü

ülkelerin terörle mücadele kapsamında yasa

DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışmadığını söyleyen

değişiklikleri ve olağanüstü hâl ilan etme

Çavuşoğlu, “Bir terör örgütüne karşı

noktasındaki tedbirlerine Lüksemburg da

çarpışırken iyi, diğerine geldiğin zaman

dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB)

savunmaya geçiliyor. Eğer bu PKK/YPG’lileri

ülkelerince “dayanışma” adı altında destek

bu kadar çok seviyorsanız, zaten ülkelerinizde

verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Burada

de yeterince var, bunları da alır götürürsünüz.

samimiyet bekliyoruz. FETÖ gibi bir terör

Avrupa’da zaten yeterince faaliyette

örgütünü destekleyecek açıklamaları da doğru

bulunuyorlar, para bile topluyorlar.” diye

bulmuyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek

konuştu.

isteriz.” dedi.

DEAŞ’a karşı Lüksemburg dahil 65 ülkenin

AB’nin Suriye’deki bir terör örgütüne karşı

bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Fakat

“Tek taraflı müdahaleye karşıyız” dediğini

bugüne kadar DEAŞ’a karşı mücadele eden tek

söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “O

ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz

zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim.

paralar, PKK/YPG’ye silah olarak gitmiştir.

Bizim Suriye’de bugüne kadar yaptığımız

Biz, sadece Suriye’de 3 binden fazla DEAŞ’lıyı

terörle mücadele, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı

etkisiz hale getirdik.” dedi.

mücadeleler, Avrupa’nın güvenliği için de çok

Söz konusu toplantıların tümüne katıldığını

önemlidir.” ifadelerini kullandı.

hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ben o

“Avrupa’nın güvenirliğini zedeliyor”

toplantıların hepsine katıldım, dostlar

Kürtlerle teröristler ayırt edilemeyince böyle

alışverişte görsün babında toplantılar

yanlış demeçler içerisinde girilmek

gerçekleştirildi. Herkes ikişer üçer dakika

durumunda kalındığını belirten Çavuşoğlu,

içerisinde konuşmasını yapıyor, dağılıp

“Bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının

gidiyor; iş yine bize kalıyor. Sorumluluk bizde.

yüzde 33’ünü, neredeyse üçte birini işgal

Irak’ta da bine yakın DEAŞ’lıyı etkisiz hale

ediyor. Ne için? Bölmek için. Ona karşı niye

getirdik. Türkiye’den başka hiçbir ülke göğüs

ses çıkaramıyorsunuz?” sözlerini kullandı.

göğüse DEAŞ’la çarpışmamıştır.” ifadelerini

Avrupa’nın DEAŞ’a karşı olduğunu söyleyip

kullandı.

diğer terör örgütlerine karşı aynı tavrı
sergileyememesini eleştiren Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, “İşte bunlar, esasen
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Avrupa’nın terörle mücadelede güvenirliğini

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı

zedeliyor. Bunları da bir dost olarak söylemek

Yuriy Şvıtkin, Trump'ın "Kürtler'e (PKK/PYD)

boynumuzun borcudur.” diye konuştu.

saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak

“Stratejik ortaklar Twitter üzerinden

mahvedeceğiz" skandal sözleriyle ilgili

konuşmaz”

değerlendirmelerde bulundu. Russia Today

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki

(RT) televizyonuna konuşan Şvıtkin, terör

terör yuvalarına yönelik olası operasyonuyla

örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de yaşanan siyasi

ilgili paylaşımında “Türkiye’yi ekonomik

gelişmeleri manipüle etmesinde ABD'ye

olarak mahvetme” tehdidiyle ilgili bir soruya

yardımcı olduğunu söyledi.

yanıt veren Çavuşoğlu, “Stratejik ortaklar,
Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz.

"TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR

Kanallarımız açık.” dedi.

VERMEZ"

STAR
Trump'ın
Türkiye'ye
yönelik
tehdidine Rusya'dan yanıt: ABD,
Türk ekonomisine zarar veremez

Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkat
çeken ve ABD'nin Türkiye'yle işbirliğine
ihtiyacı olduğunu söyleyen Şvıtkin, ABD'nin
Türk ekonomisine zarar veremeyeceğini ifade
etti. Ankara'nın ekonomik önlemleri almasının
mümkün olduğunu söyleyen Şvıtkin, ABD'nin
Türkiye'ye yönelik uygulayacağı olası
ekonomik hamlelerinin asgari etki yaratacak
düzeyde olacağını belirtti.

HÜRRİYET
Cumhuriyet’in üçüncü evresi
Duma Savunma Komitesi Başkan
Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD Başkanı
Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine
ilişkin açıklamada bulundu. Şvıtkin,
ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı
ekonomik hamlelerin asgari düzeyde
etki yaratacığını söyledi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih

gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış

Yalçın, ‘Cumhuriyet’in üçüncü evresine

açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık

girildiğini’ belirterek, “Bu dönem,

iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu

siyasette yeni kurum ve kuralların

yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir

oluşmaya, toplumsal dinamiklerin

döneme girilmiştir.

değişmeye başladığı bir zaman
dilimidir. 31 Mart yerel seçimleri, 24
Haziran seçimleriyle başlayan dönüşüm
ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni
yönetim modelini sağlamlaştıran
kilometre taşlarından biri olarak
algılanmaktadır” dedi. ‘

Kızılcahamam’da yapılacak olan İl Başkanları
Toplantısı’ hakkında yazılı bir açıklama yapan
Yalçın, özetle şunları kaydetti:

KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ
Cumhur ittifakının güçlü bir siyaset aritmetiği
üreterek oyun bozmakta ve millî mutabakat
ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31
Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de aynı
anlayışla girilmesinin değerini ön plana
çıkarmıştır. 31 Mart yerel seçimleri, yalnızca
politik ve akademik çevrelerde değil;
kamuoyunda da 24 Haziran seçimleriyle
başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek
çıtalarından, yeni yönetim modelini

YENİ SAFHAYA GİRİLDİ

sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri

“Türkiye, 24 Haziran 2018 günü yapılan

olarak algılanmaktadır.”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel
seçimlerin ardından yeni bir safhaya girmiştir.

YENİŞAFAK

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından
Cumhuriyetimizin üçüncü evresi olarak
nitelendirilen bu dönem, siyasette yeni kurum

MHP de
tanıtacak

AK

Parti

adaylarını

ve kuralların oluşmaya, toplumsal
dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman
dilimidir. 15 Temmuz ihanet girişimi
sonrasının millî mutabakat zemininde
teşekkül eden cumhur ittifakı, Türk siyasi
hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır.
Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu

27 büyükşehirde AK Parti’ye destek

olarak seçmen psikolojisinde ve sandık

verecek olan MHP Adana, Mersin ve

demokrasisinde de dönüşüm meydana

Manisa’da aday tanıtım toplantıları

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

6

HABERLER 15/01/2019
yapacak. Bu şehirlerde AK Parti’ye
verilen ilçelerin adayları da kamuoyu
ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı

Soma, Kırkağaç, Mersin'de ise Akdeniz,
Yenişehir ve Aydıncık gibi ilçelerinin verileceği
ifade ediliyor.

Erdoğan da MHP’li adayları tanıtmıştı.
umhur İttifakı'nda aday tanıtımı MHP kanadı
ile sürecek. 27 büyükşehirde AK Parti'ye
destek verecek olan MHP Adana, Mersin ve

YENİŞAFAK
Jandarmada 50 muvazzaf asker
için gözaltı kararı

Manisa'da aday tanıtım toplantıları yapacak.
Burada, AK Parti'ye verilen ilçelerin adayları
da kamuoyu ile paylaşılacak.
31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken siyasi
partilerdeki çalışmalar da hız kazandı. Mahalli
idareler seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı
altında girecek olan AK Parti ve MHP'de
adaylar birer birer açıklanıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı
aday tanıtım törenlerinde, Cumhur İttifakı'nın
adayı olan MHP'li isimler de tanıtılıyor.
BİRLİK İMAJI
MHP'de de yapılacak aday tanıtım
toplantılarında AK Parti'nin Cumhur İttifakı
adaylarının da tanıtılacağı belirtiliyor. Tanıtım
toplantılarında, birlik ve beraberlik görüntüsü
verilecek. Tanıtımlarda sağlanan birlik ve
beraberlik görüntüsü sahaya da yansıyacak.
MHP'nin adayının destekleneceği Manisa,
Mersin ve Adana'da son ilçe dağılımına göre
AK Parti'ye; Adana'da Aladağ, Seyhan,
Tufanbeyli, Ceyhan, Çukurova, Manisa'da,
Saruhanlı, Ahmetli, Gölmarmara, Gördes,

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ
soruşturması kapsamında Jandarma
Genel Komutanlığı personeli 50 kişi
hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma
Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması
kapsamında 3’ü teğmen, 47’si astsubay olmak
üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında
gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan
yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel
Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin,
FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt
mensubu askerler arasında iletişim yöntemi
olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile
kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve
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ardışık arama sistemiyle haberleştikleri

"Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak

belirlendi.

ölümcül bir hatadır", Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından

Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen
3’ü teğmen, 47’si astsubay olmak üzere 50
şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Tamamı muvazzaf olan şüphelilerin gözaltı
işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

YENİŞAFAK
"Tuzak hazırlıyor!"

ise, "Türkiye Cumhuriyeti devleti
Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir"
şeklinde açıklama yapılmıştı. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Stratejik
ortaklar sosyal medya üzerinden
konuşmaz. Biz hiçbir tehditten
korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik
tehditle bir yere varılamaz" demişti.
Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik
Araştırma Merkezi (TEPSAM) da bölgedeki
durumu değerlendiren bir açıklama yayınladı.
TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım tarafından
yapılan açıklamada, "Bölgede uzun yıllar
sürecek bir coğrafi plan uygulanmak isteniyor.
Türkiye gerekli adımları atmak zorundadır"
denildi.
ABD ve Türkiye arasındaki karşılıklı

ABD Başkanı Donald Trump'ın,

açıklamaları değerlendiren TEPSAM Başkanı

'Türkiye, Kürtleri vurursa onları

Yıldırım, "Türkiye karşı tarafında hamlelerini

ekonomik yönden mahvederiz'
yönündeki skandal açıklamasına sert

gözlediği satranç tahtasındaki hamlelerini
yapıyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğü adına

tepki gösteren TEPSAM Başkanı

her ne pahasına olursa olsun adım atması

Teoman Yıldırım, "ABD stratejik

gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak
hazırlıyor" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye,
Kürtleri vurursa onları ekonomik yönden
mahvederiz" küstah sözlerine Türkiye'den sert
tepki gelmişti. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından,

"Türkiye için tuzak"
Sınırda 30 kilometre güvenli bölge önerisinin
Türkiye için bir tuzak olduğunu savunan
Yıldırım, "Sınırda 30 kilometre güvenli bölge
önerisini kabul etmek meşrulaşmış bir terör
örgütünü kabul etmektir. Güvenli bölge aynı
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zamanda Suriye'nin üniter devlet yapısının da

toplumda bir dolduruş amaçlanıyor.

bozulması anlamına gelir" açıklamasında

Suriye'nin üniter devlet yapısı bozulursa

bulundu.

sonraki hedef Türkiye'de olacağı ve

"Türkiye stratejik oynuyor"
"Devletimizin isteği Fırat'ın kontrolünün
PKK'da olmaması" diyerek sözlerine devam
eden Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Barajların ve suyun PKK'nın elinde

Türkiye'nin üniter devlet yapısının bozulmak
isteneceği nettir."

YENİAKİT
Akdeniz'de 7 ülke Türkiye'ye karşı
bir araya geldi!

olmamasını istiyoruz. Çünkü barajlar
bölgesine Türkiye hakim olursa, İdlib de dahil
bu bölgedeki su sorununu çözmüş oluyor. O
zaman da Münbiç'in bir önemi kalmıyor.
Türkiye stratejik oyununu oynuyor ve karşı
tarafın da tepkisine bakıyor."
Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu son dönemde yaşanan sürecin içerisinde.
Türkiye, Suriyelilerin Türkiye’deki eğitim
projelerine devam ediyor. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla alakalı çok
güzel açıklama yaptı. Türkiye’ye katkıları var
mı yok mu tartışmaları açıldığı dönemde
önemli veriler açıkladı. Tuzak şunun üzerine
kuruluyor: Türkiye'ye gelen sığınmacıların
tamamını yakını normal sığınmacı görüntüsü
içinde olmayabilir. Çünkü beyan üzerine
Türkiye’ye girdiler. Bu şahıslar yani insanlar
evlerinden kaçtıklarında pasaportları nüfus
cüzdanları falan yoktu. Çoğu sınır kapılarına
geldiklerinde çocuklar ayakları çıplak olarak
gelmişlerdi. Son dönemde ısrarla hiç olmayan
olaylar bu şahısların üzerine yıkılarak

Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi,
tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya
getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu
(DAGF) Mısır'ın başkenti Kahire'de
kuruluyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün,
Filistin ve Mısır'ın enerji bakanları
forumun kurulması için toplandı.
Kurulacak forum Türkiye'nin gaz
arama faaliyetlerine karşı bir hamle
olarak değerlendiriliyor.
Akdeniz'e en uzun kıyısı bulunan ülkelerin
başında gelen Türkiye'ye karşı bölgede
yürütülen kirli oyun yeni bir boyut kazandı.
Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığının
yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de aralarında
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Türkiye'nin olmadığı 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz

ülkelerinden her hangi biri foruma daha sonra

Forumu'nun kurulması için anlaşmaya vardı.

da üye olabilecek.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün,
Filistin ve ev sahibi Mısır'ın enerji
bakanları forumun kurulması için Kahire'de
bir araya geldi.

YENİAKİT
Mehmet Özhaseki'den Mansur
Yavaş açıklaması: Bu memleketin
çocuklarıyız

Doğu Akdeniz bölgesinde şimdiki ve
muhtemel gaz üreticileri ile tükeci tarafları
arasında ve bölgeden geçişe ilişkin konularda
uluslararası hukuka uygun iş birliğinin
zorunlu olduğu vurgulandı.
İlgili ülkelerin bakanları, bölgedeki gaz
potansiyelinin verimli kullanılması için teknik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve

ve ekonomik alanlarda verimli iş birliğinin

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan

yolunu açmak üzere çalışma taahhüdünde

Adayı Mehmet Özhaseki, öğrencilerin

bulundu.
Bölgesel gaz piyasasının kurulması
hedefleniyor
Açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve

çok yoğun olduğu yerlerde ve semtlerde
10 kadar yer belirlediklerini dile
getirerek, "İlk yapacağımız işlerden
birisi 24 saat açık kütüphane." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve

talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan

edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması

Adayı Mehmet Özhaseki, TVNET'de

olduğu kaydedildi.
Merkezinin Kahire'de olması kararlaştırılan
Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun (DAGF)
yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere üye
ülkelerin enerji bakanlarının nisanda yeniden
bir araya geleceği belirtildi.

katıldığı canlı yayında yerel seçimlere
ilişkin açıklamalarda bulundu ve
soruları yanıtladı.
AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunun 31
Ocak'ta Ankara'da duyurulacağını belirten
Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğantarafından belirlenen tarihte, 10

DAGF'nin çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu

madde halinde partinin kırmızı çizgilerinin

Akdeniz'deki üretici, tüketici yada geçiş

açıklanacağını söyledi.
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Özhaseki, Ankapark'a ilişkin bir soruyu şöyle

'Bu memleketin çocuklarıyız

yanıtladı:

nihayetinde'

"Orada bir yatırım var, bedeli 1 milyar 350
milyon lira gibi gözüküyor, yani 5 milyar gibi
bir rakam yok. Biraz muhalefetin
abartmasından kaynaklanan bir şey olarak
görüyorum. Ama gerçek rakamlar tabii ki
resmi defterlere işlenmiş vaziyette. Orada
biraz müteahhit ihtilafı var, onun çözülmesi
lazım. Buna benzer ihtilaflar aslında Eryaman
Stadı ile ilgili de vardı, bunlarla ilgili
komisyonların kurulmasını Sayın
Cumhurbaşkanımız zaten belediye
başkanımıza emrettiler. Kısa süre içerisinde
bu komisyonlar kurulur, bu ihtilaflar ödenir ve
mesele biter."
'İlk yapacağımız işlerden birisi 24 saat
açık kütüphane'

Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş ile
tanışıp tanışmadığının sorulması üzerine,
Yavaş'ı, kendisinin Tarihi Kentler
Birliği başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını
bildirdi.
Mansur Yavaş ile rakip olduklarını, asla
düşman olmadıklarını ifade eden
Özhaseki, "Bu memleketin çocuklarıyız
nihayetinde. Benim kimseyle kavgam olmaz,
sadece kötülerle kavgam olur." şeklinde
konuştu.

AKŞAM
Türkiye,
robot
oluşturacak

asker

timi

"Öğrenciler için ne yapacaksınız?" şeklindeki
soruya Özhaseki, "Öğrencilerin biletlerinin
biraz yüksek olduğunu ben de biliyorum.
İnşallah geldiğimiz günlerde burada zaten bir
indirme gideriz, öğrencilerin haklı taleplerini
karşılarız. Öğrencilerin çok yoğun olduğu
yerlerde ve semtlerde 10 kadar yer belirledik,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ilk yapacağımız işlerden birisi 24 saat açık

Türkiye'yi küresel güç ligine taşıma

kütüphane. Delikanlı, kızımız ne zaman

kararlılığı doğrultusunda savunma

istiyorlarsa gelsinler orada derslerini
çalışsınlar rahat ve hoş bir ortamda, ayrıca
çay, kuru pasta ve kek vesaire gibi
atıştırmalıkların da olması lazım." karşılığını
verdi.

sanayisi için 8 stratejik hedef belirledi.
Savunma Sanayi Başkanlığı'nın
geliştirilmesinde öncülük ettiği robot askerler,
otonom araçlar, milli denizaltı, milli uçak

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

11

HABERLER 15/01/2019
gemisi, yeni nesil savaş uçağı, uzun menzilli

ülkelerinden biri haline gelecek. Projenin

seyir füzesi, milli uydu fırlatma sistemi ve

tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

siber ordu projeleri için yerli ve milli imkânlar
kullanılacak. Türkiye'nin robot askerlerden

OTONOM ARAÇLAR: Otonom silah

oluşan birlik oluşturmak projesi en dikkat

sistemleri sayesinde mayınların tespit ve

çeken çalışma. Küçük ölçekli silahlı

imhası kolaylaşacak, şehir çatışmalarındaki

İHA'lardan oluşan hava operasyonu gücü

kayıplar en aza indirilecek.

kurulması da kararlaştırıldı. Özel yazılımla
hareket eden kara ve deniz araçlarının

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI: ASELSAN'ın

üretimiyle uydu fırlatma sistemleri, yeni nesil

geliştireceği ve en teknolojik radar türü olan

savaş uçağı ve milli gemi üretimi de

ASEA radarını kullanacak olan yeni nesil savaş

önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçilecek. İşte

uçağı, birçok İHA'ya kılavuzluk edebilecek.

detaylar:

UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE

ROBOT ASKERLER: Yapay zeka desteğiyle

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ: SSM,

hizmet verecek robot askerler ile can

ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM

kayıplarının önüne geçilecek. Özellikle arazide

ortaklığında SAMP-T hava savunma

mayın ve patlayıcı gibi unsurlara karşı daha

sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde

güvenli bir çözüm olacak.

kavram tanımlama çalışması yürütüyor.

MİLLİ DENİZALTI: 2023'e kadar teslim

MİLLİ UYDU FIRLATMA

edilmesi planlanan Yeni Tip Denizaltı Tedarik

SİSTEMİ: Uydu fırlatma, test etme, üretilen

Projesi kapsamında üretilecek denizaltılar 15

uyduların düşük maliyetle yörüngeye

gün suyun altında kalabilecek. 2,7 milyar

gönderilebilmesi gibi alanlarda Türkiye'nin

dolarlık proje tamamlandığında milli denizaltı

elini güçlendirecek olan çalışmalar, taşıyıcı

hiç yakıt ikmali yapmadan ABD'ye gidip geri

araç geliştirilmesi ve testleri, bu araçların

dönebilecek. Denizaltılar, yakıt hücresi

üretimi için gerekli tesislerin kurulması,

sistemiyle elektrik enerjisi üretebilecek.

fırlatma üssünün kurulumu gibi unsurlar
içeriyor.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ: Tamamen Türk
mühendislerce imal edilen milli uçak gemisi

SİBER ORDU PROJELERİ: Türkiye'yi iç

denize indiğinde Türkiye, uçak gemisi üreten

ve dış tehditlere karşı koruyacak siber ordu ile

ve kullanan bir ülke olarak dünyanın sayılı

geleceğin güvenlik teknolojilerine yönelik
projeler sürdürülüyor. İhtiyaçlarını
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belirleyerek, siber savaşta kullanacağı
donanım ve yazılımlar için düğmeye basan
TSK, siber saldırılara karşı anında bildirim ve
koruma sağlayacak.
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