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SABAH

ayırmayacaksınız. Tabi yeter mi, yetmez.
Ankara'nın tüm ilçeleriyle Büyükşehrimizi
bütünleştireceğiz.

En büyük sorun kendisi haberi yok

"CHP'nin bir özelliği var. Kiminle el
ele? HDP, İYİ Parti, Saadet ve FETÖ!"
KİMİNLE KOL KOLA:
CHP'nin bir özelliği var. Kiminle el ele, kol
kola? Kandil'in desteklediği HDP, İyi Parti,
Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor.
Bunların zillet, illet ittifakı var. Bizim de
Cumhur İttifakı'mız var. Bize 15 Temmuz
darbe girişiminde bulunanlara karşı biz

Erdoğan: CHP asıl ittifakı bölücü terör

bütünleştik. Orada CHP var mıydı? Yoktu.

örgütünün güdümündeki partiyle yaptı.

HDP var mıydı? Yoktu. Orada diğerleri var

Bu zat (Kılıçdaroğlu) çözüm
üretmekten bahsediyor. Halbuki
partisinin çözmesi gereken en büyük
sorun kendisi olmuş, haberi yok

mıydı? Yoktu. Darbe gecesi milletimizin
istiklal ve istikbaline sahip çıkarak
kurduğumuz MHP ile Cumhur İttifakı'nı
sandıklara taşıdık. Cumhur İttifakı'nın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara

temelinde Rabiamız vardır.

Keçiören'de toplam yatırım bedeli 333 milyon

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ GİZLİYOR:

lira olan 33 tesisin, Sincan Lale Meydanı'nda

Türkiye'nin pek çok sorunu, sıkıntısı elbette

ise toplam değeri 56 milyon TL olan

vardır. Ama herhalde bunların en başında

yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

gelenlerinden biri CHP sorunudur. Tek parti

Erdoğan, özetle şöyle dedi:

CHP'sinin bu ülkeye maliyeti öylesine

ELİMİZE SU DÖKEMEZ:

büyüktür ki aradan geçen bunca zamana

Mesele belediyecilikse bu konuda kimse bizim

rağmen hala o dönemin yanlışlarının

elimize su dökemez. Belediyecilik AK Parti'nin

faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Ah şu

işidir. Keçiören'de Turgut Altınok kardeşimle

Ankara'nın dili olsa da tüm bu süreci anlatsa.

sandıkları patlatacağız. Büyükşehir'de beş

Ah şu Keçiören'in dili olsa da şahit olduğu

dönem Kayseri'yi, daha sonra Çevre Şehircilik

ihanetleri anlatsa. Daha acısı CHP'nin hala

Bakanı olan Mehmet Özhaseki kardeşimizle de

aynı kafada gidiyor, hatta bundan da iftihar

Büyükşehir'i yöneteceğiz. 31 Mart akşamı

duyuyor olmasıdır. Dün CHP'nin başındaki zat

inşallah bu ikiliyi birbirinden

çıkmış, yine bir sürü zırvayla milletimizin
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kafasını karıştırmaya çalışıyor. CHP'nin ittifak

saldırılara baktığımızda aslında doğru yolda

yaptığı partileri sayıyor. Ama asıl büyük ittifak

ilerlediğimizi görüyoruz.

içinde olduğu partiyi ve onun arkasındaki

ÖLÜLERİ REHİN ALDINIZ:

örgütü, terör örgütünü, bölücü terör örgütünü

Bay Kemal biz seni SKK Genel Müdürü

gizliyor. Halbuki asıl büyük ittifakı bölücü

olduğun zamandan tanıyoruz. Hastaneye

örgütün güdümündeki partiyle yaptılar.

sağlıklı girenler hasta çıkıyordu. Siz ölüleri

Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör

bile rehin aldınız. Biz sizi biliyoruz. Ama artık

baronlarının yaptıkları açıklamalardan

bu devir kapandı.

biliyoruz.

İZMİR'İ PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ

EVİNE GÖNDERECEKSİNİZ:

Biz milletimizin karşısına eserlerimizle

Geçmişte defalarca deneyip başaramamış bir

çıkıyoruz. Sabun köpüğü gibi sürekli

şahsı yeniden bu CHP sahneye sürdü.

şişirilenlerin havası milletimizin karşısına

Ankaralılar siyaset mühendisliklerine prim

gelince sönüp gidiyor. İzmir, körfez kokudan,

vermez. Başkentliler lafa değil, icraata,

pislikten geçilmiyor. Aynen benim aldığım

vizyona, birikime, tecrübeye, ehliyete bakar.

İstanbul'un Haliç'i gibi. İnşallah şimdi İzmirli

Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, 17 yıldır içinde

kardeşlerimiz inanıyorum ki İzmir'i de

yaşadığımız Ankara aday diye öne sürülen

Cumhur İttifakı'na verecekler. İzmir'i de pırıl

projeyi 31 Mart'tan sonra bir kez daha evine

pırıl yapacağız. İstanbul neydi? Ankara neydi?

geri gönderecektir.

Biz buraları devraldıktan sonra ne oldu? Daha

EN BÜYÜK SORUN:

güzel olacak.

Bu zat çözüm üretmekten bahsediyor. Halbuki

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

hem Türkiye'nin hem de yapılan

AÇILIYOR

tartışmalardan anlıyoruz ki partisinin çözmesi

Erdoğan, birkaç gün içerisinde Ankara Şehir

gereken en büyük sorun kendisi olmuş, haberi

Hastanesi'nin açılacağı müjdesini verdi:

yok.

"Burada yılda yaklaşık 3,5 milyon hasta tedavi

PAÇAMIZA YAPIŞIYORLAR:

görecek. 6 kuleli dev bir hastane. Türkiye'nin

Gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştırdığımız

en büyüğü olacak. Türk milletine yakışan ne

Türkiye'yi hak ettiği yere götürmek için

ise onu yaptık, onu yapıyoruz."

istikrar ve güven ortamını muhafaza

METROBÜS MÜJDESİ

ettirmemiz gerekiyor. Biz bu seviyeye

Başkan Erdoğan, Sincan'da Yavuz Sultan

yaklaştıkça içeriden birileri, dışarıdan birileri

Selim Millet Kıraathanesi'ne giderek gençlerle

adeta paçamıza yapışıyor, aşağıya indirmeye

sohbet etti. Erdoğan, "Ankara'yı metrobüsle

başlıyor. Son aylarda maruz kaldığımız
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tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs

gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini

olacak" dedi.

savundu.

SABAH
CHP’de liyakat yok torpil var

Adayların objektif kriterlere göre
belirlendiğinin söylenemeyeceğini ifade
eden Tekin, her seçim çevresinde adeta
farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya
koyulduğunu, birçok büyükşehirde,
kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan
kişilerin aday gösterilmediğini öne sürdü.
Tekin, hayatını İstanbul'a vermiş kendisi de
dahil birçok kişinin fikirlerine bile
danışılmadığını belirterek, aday belirleme
sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli

CHP’li Tekin’den partisine aday

olabileceğini kaydetti.

belirleme eleştirisi: Aday belirleme

SEÇİMLERDE KARŞILIĞI OLACAK

sürecinde liyakat ilkesi bir kenara

Adayların belirlenmesinin ardından ortaya

bırakıldı, şahsi yakınlık öne çıkartıldı.

çıkan tablonun, CHP'nin oy kazanmasından

Olağanüstü kurultay isteyen başkanlar

başka ölçütlerin devreye girdiğini

liste dışı bırakıldı

gösterdiğini savunan Tekin, "Biz eskiden

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırsa o aday

partisinde aday belirleme sürecinde

olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy

liyakatin bir kenara bırakıldığını, şahsi

kazanmasından ve başarısından başka

yakınlığın öne çıkartıldığını, olağanüstü

ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel,

kurultay isteyenlerin liste dışı bırakıldığını,

şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki

her seçim çevresinde farklı bir kriterin

maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile

ortaya koyulduğunu belirterek, "Hiçbir

partimizin karşılaşmamasını umut

koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz.

ediyoruz" dedi.

Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün

Liyakate önem verilmediğini öne süren

beklentisi mutlak başarıdır" dedi.

Tekin, liyakati savunan bir parti olduklarını,

HİÇ KİMSEYE DANIŞMADILAR

liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin,

istediklerini belirtti. Tekin, aday belirleme

aday belirlemede liyakate önem verilmesi ve

sürecinde liyakat ilkesinin gereğinin

bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması

yapılmadığını, bir kenara bırakıldığını, şahsi
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yakınlık ve tutumun öne çıkartıldığını ifade
etti.
Tekin, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine
kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın,
örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır.

STAR
General ve amirallerin
atanmalarına ilişkin karar, Resmi
Gazete'de yayımlandı

Bugünden itibaren ben de seçim bitene
kadar canla, başla CHP'nin her ilçede, her
ilde zafer kazanması için çalışacağım. Bütün
örgütümüze ve seçmenlerimize de büyük bir
heyecanla çalışma çağrısında bulunuyorum.
Herkesin bu sorumluluğu yerine
getireceğini umuyorum" dedi.
KURULTAY İSTEYENLERİN HEPSİ
LİSTE DIŞI BIRAKILDI
Olağanüstü kurultay isteyen başkanların
liste dışı bırakıldığını savunan Tekin, birçok
ilde başarılı hizmetlere imza atan belediye
başkanlarının sırf olağanüstü kurultay talep
ettikleri için yeniden aday
gösterilmediklerini kaydetti.
Tekin, bazı illerde seçimi kazanabilecek,

General ve amirallerin atanmalarına
yönelik karar, Resmi Gazete'de
yayımlandı. Genelkurmay Denetleme ve
Değerlendirme Başkan Yardımcısı
Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bakü
Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliğine;
66'ncı Mekanize Piyade Tugay
Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat,
2'nci Ordu Kurmay Başkanlığına; 2'nci

halk desteği bulunan kişilerin de aynı

Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral

gerekçeyle adaylık dışında bırakıldığını,

Erdal Şener, Müşterek Özel Görev

bunun CHP tarihine, kültürüne yakışan bir

Kuvvet Komutanlığına atandı.

adım olmadığını ifade etti. Tekin, halkın
yaşadığı zorluklar nedeniyle bir değişim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu

Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına

beklentinin sesi olması gerektiğini

göre, Genelkurmay Denetleme ve

vurgulayarak, daha önce görülmedik bir

Değerlendirme Başkan Yardımcısı Tuğgeneral

mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu ileri

İsmail Hakkı Köseali, Bakü Türk Silahlı

sürdü.

Kuvvetleri Ataşeliğine; 66'ncı Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat,
2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına;
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2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Erdal

kararı alınması, Rusya ise

Şener, Müşterek Özel Görev Kuvvet

Venezuela'nın iç işlerine karışılmaması

Komutanlığına (MÖGK) atandı.

yönünde tasarı sundu.

Söz konusu kararla Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Daire
Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve
Proje Yönetimi Daire Başkanlığına; Milli
Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler
Genel Müdürü Tuğamiral Ayhan Türker
Koçpınar, Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan

ABD, BMGK'ye sunduğu tasarısında,
Venezuela'da ''seçilmiş tek demokratik Ulusal
Meclis ve Meclis Başkanı Juan Guaido'ya tam
destek" istedi ve ülkede uluslararası
gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve
güvenilir başkanlık seçimi yapılması ile
uluslararası insani yardım çağrısında bulundu.

ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına;

Rusya ise kendi karşı tasarısında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler

Venezuela'nın toprak bütünlüğü ve siyasi

Başkanı Tuğamiral Hakan Ercan ise Deniz

bağımsızlığına karşı güç kullanılmaması ve

Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına getirildi.

ülkenin iç işlerine karışılmaması çağrısı yaptı.

General ve amirallerin atamaları 3 sayılı

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın ABD'nin

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu

tasarısını veto etmesini, Rusya'nın karşı

maddesi gereğince yapıldı.

tasarısının ise gereken desteği alamayacağını
öngördüklerini söyledi.

STAR
ABD ve Rusya'dan
Venezuela tasarıları

Venezuela krizi

BMGK'da

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido,
muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet
başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere
Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru,
Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,
Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler
tarafından tanınmıştı.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya,

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyine (BMGK) Venezuela'da seçim

İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya,
Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya
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ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu

CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan

(AP) aynı yönde adım atmıştı.

Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve
Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas
Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş,
Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile
diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak
ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir
gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi
çekti CHP'nin seçim bildirgesinde... Bizim 10
yıl önceki manifestomuzda yazdığımız
hususları alıp, kelimeleri değiştirip
kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü
sözler var. Birz daha somut ve ayakları yere

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya

basan sözler olması lazım. Biz Ankara'da bir

asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak

anket yaptık. Her yazdığımız, ayakları yere

gördüğünü söylemişti.

basan ve milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu

HÜRRİYET
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
ve
Bahçeli'nin ortak miting yapacağı il
belli oldu

tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız
'hangi istihdamı arttırdınız' diye adama
sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağ var ancak
büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi
yaptık. Oradan ekmek yiyen insanlar var."
açıklamasında bulundu.
'ÇOCUK KÖYÜ İNŞA EDECEĞİZ'
Ankara için planladığı projelerinden bahseden
Özhaseki, "Elbette projelerimiz var. Bizim
çocukluğumuz sokaklarda geçti. Şimdi kimse
güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor.

CNN TÜRK ekranlarında Dicle

Asosyal çocuklar var. Biz bunu

Canova'nın sorularını yanıtlayan AK

inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de

Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye

bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler

Başkan Adayı Mehmet Özhaseki,

olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri

öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir

Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting

yer olacak" ifadelerine yer verdi.

yapacağını açıkladı.
'BARINAKLAR HAPİSHANE
OLMAMALI'
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Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih

hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki,

Yalçın, "Bugüne kadar yaptığımız

"Ankara'da ciddi problemlerden biri bu.

uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri

Başıboz gezen hayvanları barınağa

tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön

getirip sağlıkkontrolünden geçerek

plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar

kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane

değerlendireceğiz. Mesela Iğdır

olmamalı. Orada doğal ortamlarında

örneğini verebiliriz. Bu gibi yerler

bulunmalılar. Bu ortamda insanlar hayvanları

tekrar gözden geçirilecektir" dedi.

sahiplenebilecekler." dedi.

MHP'li Semih Yalçın, partisinin aday tanıtım
toplantısına katılmak üzere Kastamonu'ya

Özhaseki açıklamalarına şöyle devam etti:
ANKETLERDE SON DURUM
2-3 ay önce yapılan anketlerde kararsız oranı
daha fazlaydı yüzde 30'lardaydı. Şimdi daha az
adaylar belli oldukça azaldı. 30 kişilik bir
ekiple 3 ay kadar çalıştık. Daha çok sosyal
projeler yazdık. AK Parti ve MHP'nin ortak
adayıyım, AK Parti ve MHP'nin çok üzerinde
bir oy alacağımı düşünüyorum.

geldi. Burada düzenlenen programda konuşan
Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
MHP'nin devletin bekası için gereken
fedakarlığı yaptığını söyledi. Milletin bu
durumu bildiğini belirten Yalçın, "Bundan
kimsenin endişesi olmasın. Bölgesinde güçlü
bir ülke olma irademiz MHP'nin temel
prensiplerinden biridir. Şimdi onu
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün sizler
sokakta gezerken başımız dimdik dolaşıyoruz.
3-4 sene evvel böyle değildi. Ne sıkıntılara

MİLLİYET
MHP'li Yalçın: Şer ittifakının ön
plana
çıktığı
her
ili
tekrar
değerlendireceğiz

maruz kalıyordunuz ama şimdi rahatsınız ve
daha da rahat olacaksınız" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin uyguladığı
politikalar neticesinde, 31 Mart sonrası güzel
şeylerin olacağını kaydeden Yalçın, şöyle
konuştu:
"Bu ülke adına da kastediyorum, kendi
partimin geleceği adına da kastediyorum. 31
Mart'ta bu millet hakkımızı daha büyük teslim
edecek. Cumhur İttifakı iki siyasi parti, ay
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yıldızda diyebiliriz. Birisi MHP, diğeri AK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti

Parti. Meclis Başkanı'nın istifası ile birlikte 10

genel merkezinde AK Parti Merkez

gün içerisinde yenisini seçeceğiz. Amacımız

Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına

Cumhur İttifaklı ruhu ile zillet ittifakı, illet

ilişkin açıklamalarda bulundu.

ittifakı veya şer ittifakı dediğimiz bloğun ne
yapmak istediğini veya ne yapmaya çalıştığını
anlatmak durumundayız."

Çelik, Cemal Kaşıkçı cinayeti ilişkin,
"Halen talep ettiğimiz iş birliğiyle
yeterli bir şekilde karşı karşıya değiliz."

Yalçın, CHP'nin HDP ve diğer siyasi partiler

ifadelerini kullandı.

ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, şunları
söyledi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İlk gelen

"Kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar

bilgiler, helikopterin acil iniş yaparken

ile hareket ediyorlar. Böyle bir ittifaka yol

düştüğü şeklinde. Gereken soruşturmalar hem

vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar

Başsavcılık tarafından hem Savunma

yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri

Bakanlığı tarafından başlatıldı. Çok yönlü

tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön plana

olarak araştırılıyor." dedi.

çıktığı her ili, her noktayı tekrar
değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ve

Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez

Sayın Genel Başkanımızın son görüşmelerinde

Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin

ortaya çıkan bu. Mesela Iğdır örneğini

açıklamalarda bulundu.

verebiliriz. Bu gibi yerler tekrar gözden
geçirilecektir."

Çekmeköy'de bir askeri helikopterin acil iniş
yaptığı sırada düştüğünü ve 4 şehit

MİLLİYET

olduğunu belirten Çelik, şehitlere Allah'tan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş
açıklama

Kaşıkçı cinayeti

rahmet diledi.

Çelik, önem verdikleri gelişmelerden birinin
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek
Komiserliğinin yürüttüğü bir soruşturma
çerçevesinde BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye'yi

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

8

HABERLER 12/02/2019
ziyareti ve bu çerçevede bir rapor

bir yerin iç politikasında taraf değiliz. Biz,

yayınlanması olduğunu söyledi.

Venezuela halkının yanındayız. Venezuela
anayasasına, seçilmiş iradeye saygı

Türkiye'nin şeffaf bir şekilde süreci

gösteriyoruz. Burada sanki mesele politik

yürüttüğünü ve Suudi Arabistan yetkililerine

aktörler arasında bir taraf tutma şeklinde

iş birliği çağrılarının hala yanıt bulmadığını

birtakım yabancı medya tarafından

söyleyen Çelik, BM heyetinin Suudi Arabistan

aktarılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Konsolosluğuna alınmaması gibi bir tablo ile

"İbretlik olduğunu düşünüyoruz"

karşı karşıya kalındığını hatırlattı.
Çelik, CHP'deki üst düzey istifalara yönelik,
Macron'un açıklamaları
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un, 24 Nisan'ı sözde Ermeni
Soykırımı Anma Günü ilan etmesine ilişkin de
değerlendirmede bulunan Çelik, "Bu, tarihi ve
hukuki dayanaktan yoksun yaklaşım, esasında
Fransa yargı makamları tarafından da

"CHP'nin içişleri bizi ilgilendirmez. Ama
CHP'nin en çok propogandasını yaptığı
konulardan bir tanesinin CHP içindeki
aktörler tarafından CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'na yöneltilmesinin doğrusu
ibretlik olduğunu düşünüyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

uluslararası yargı makamları tarafından da

"Bu konudaki düzenleme de en kısa

reddedilmiş bir yaklaşımdır." dedi.

zamanda yapılacaktır"

"Biz Sayın Macron'a bu yaptığının yanlış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş

olduğunu ve eğer gerçekten tarihle

Bankası hisselerinin devriyle ilgili konuyu

yüzleşmek gibi bir ısrar içindeyse bunu

partisinin grup toplantısında gündeme

Fransa'nın Cezayir'de yaptığı eylemlerle,

getirdiğini anımsatan Çelik, CHP'nin

Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine,

eleştirilerine dikkati çekti.

Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus
ve Çad'da insanlığa karşı Fransız otoriteleri

CHP'de bu hisselerin olmaması gerektiğinin

tarafından işlenmiş suçlarla yüzleşmesi

altını çizen Çelik, "Bu hem Atatürk'ün

gerektiğini ifade ediyoruz.

vasiyetinin itibarını korumak açısından hem

Türkiye'yi Venezuela krizi konusunda yanlış

de bu mirasa sahip çıkmak, siyasetin itibarını

bir çerçeveye oturtmaya çalışan

korumak açısından da gerekli bir durum."

açıklamalarla karşı karşıya kaldıklarını

dedi.

aktaran AK Parti Sözcüsü Çelik, "Herhangi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de
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güvenli bölge önerisinin gündeme

da ortaya koymuştur. İsrail'in bu tek taraflı

getirilmesinden itibaren tartışmaların

adımını kınamıştık, kınamaya devam

sürdüğünü belirten Çelik, şunları söyledi:

ediyoruz. Bütün uluslararası toplumu El Halil
başta olmak üzere, buralardaki İsrail

"Sayın Cumhurbaşkanı bahsettiler bundan.

faaliyetleri konusunda daha hassas olmaya bir

Sayın Trump ile yürütülen diplomatik verimli

kere daha davet ediyoruz."

görüşmeler maalesef alt düzeyde aynı sonucu
yeterli ve istenilen düzeyde doğurmuyor.

"Kayıp kişilerin ailelerine haber

Burada Sayın Trump ile yürütülen verimli

verilemiyor"

görüşmelerin alt düzeye yansıdığını söylemek
mümkün değil. Cumhurbaşkanımız,

Çin'in "Doğu Türkistan" politikalarına da

Mümbiç'teki teröristler en kısa zamanda

değinen Çelik, Çin tarafından ekim 2017'de

buradan çıkarılmazsa Türkiye'nin daha fazla

"tüm dinlerin ve inançların Çinlileştirilmesi"

beklemeyeceğini ifade etmiştir. Bu ifadenin

şeklinde bir siyaset yürürlüğe konulduğunu

altını bir kere daha çiziyoruz. Türkiye'nin

söyledi. Çelik, bu siyasetin asimilasyona açık

güvenlik kaygıları geciktirilecek, zamana

pek çok yönünün bulunduğunun çeşitli

yayılacak ya da herhangi bir pazarlık konusu

vesilelerle ifade edildiğini dile getirerek, Doğu

yapılacak kaygılar değildir."

Türkistan'ın önemli kanaat önderleri, sanatçı
ve birçok aydınının kayıp olduğunu vurguladı.

"İsrail'i daha hassas olmaya davet
ediyoruz"

YENİŞAFAK

İsrail tarafından El Halil'deki barış gücünün

EYT istismarı

görevine son verildiğini hatırlatan Çelik, bu
kararın El Halil'deki tansiyonu artıracağına
dikkati çekti.
Çelik, bu kararın, hukuksuzluklarını örtbas
etmek isteyen İsrail'in yeni bir adımı
olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
Emeklilikte yaşa takılan (EYT)
"Resmen Batı Şeria'da ve Kudüs'te sömürge
politikası izleyen İsrail hükümeti, yeni
saldırganlıklar planladığını bu açıklamasıyla

vatandaşların sesini duyurmak
iddiasıyla kurulan EYT SYDD
(Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal
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Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

CHP’nin istismar alanına dönüştü. 3
ayda 20 toplantı düzenleyen derneğin
salonlara ödediği paranın kaynağı
belirsiz. CHP’li belediyeler derneğe
gayri resmi salon verirken toplantılara
ulaşım da sağladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı
belediyelerin bazıları ücretsiz hizmeti
kabul ederken bazıları açıklama
yapmadı.

Çok sayıda CHP ve İYİ Partili milletvekilinin
yanı sıra HDP ittifakı ile Meclise giren TİP
milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay
Mengüllüoğlu da programda hazır bulundu.
CHP-İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur Yavaş ise sadece
katılmakla kalmayıp konuşma da yaptı.
“Mansur Başkan” sloganlarıyla kürsüye çıkan
Yavaş, EYT ile ilgili vaatlerde bulundu. Bazı

Emeklilikte yaşa takılan on binlerin haklarını

katılımcıların başında sarı işçi baretleri olması

savunma iddiasıyla kurulan Emeklilikte Yaşa

dikkat çekti.

Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (EYT SYDD), CHP’nin istismar
alanına dönüştü. Son 4 ay içerisinde onlarca
toplantı düzenleyen derneğin ev sahibi daha
çok CHP’li belediyeler oldu. Para ödenerek
kiralanan salonlar için kaynağın nereden
bulunduğu ise merak konusu.
İYİ PARTİ-CHP İTTİFAKI SALONDA

20 İLDE GÖSTERİ DÜZENLEDİLER
EYT SYDD, seçimlere sayılı günler kala
toplantı sayısını arttırdı. Son 3 ay içerisinde
20’ye yakın il ve çok sayıda ilçede toplantı
düzenleyen derneğe CHP açıktan destek oldu.
CHP’li belediyeler, derneğin
organizasyonlarına ya ücretsiz ya da yarı
fiyatla yer tahsis etti. Taşıma konusunda da

EYT SYDD, önceki gün Ankara’da bir gösteri

araçlarıyla yardımcı olan CHP’liler, gençlik

organize etti. Önce Anıtkabir’e giden

kolları vasıtasıyla da katılım sağladı.

katılımcılar, ardından Yeni Mahalle’deki
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya
geldi. Buradaki program, emeklilikte yaşa
takılanlardan daha çok CHP ve İYİ Partililerin
gövde gösterisine dönüştü.
CHP-İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur Yavaş toplantıda
konuşma yaptı.

MEKANLAR HEP AYNI
Derneğin son toplantısı Ankara’da CHP’li Yeni
Mahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet
Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yetkililerden
aldığımız bilgiye göre, derneğe yüzde 50
indirim yapıldı. Başvurumuz üzerine 1600
kişilik toplantı için 7 bin 670 lira fiyat veren
kongre merkezinin, 10 bin kişilik organizasyon

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

11

HABERLER 12/02/2019
düzenleyen dernekten ne kadar ücret aldığı

şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle

merak konusu oldu. Derneğin, İstanbul

öğrendiğini belirtti.

Beşiktaş, Adana Seyhan, Aydın Söke, Tekirdağ
Çerkezköy, Burdur, İzmir ve Bursa Nilüfer’de
düzenlediği buluşmalarda da mekan hep
CHP’li belediyelerin tesisleri. Belediyelerin bir

"Kayıplarımızın acısını milletimizle
birlikte derinden yaşıyoruz." ifadesini
kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

çoğunu arayarak toplantılardan ücret alınıp

"Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet

alınmadığını sorduk, kimi belediye dernek

niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine,

olduğu için ücret almadığını beyan etti, kimi

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz

belediyeler açıklama yapmaktan kaçındı. Bilgi

milletimize başsağlığı, sabır ve metanet

almak için derneğin internet sitesinde yer alan

diliyorum."

numarayı aradığımızda numaranın
kullanılmadığı uyarısı ile karşılaştık.

acısını

yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle
düşen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına

YENİAKİT
'Kayıplarımızın
yaşıyoruz'

İstanbul Çekmeköy'de bir siteye zorunlu iniş

ait UH-1 tipi askeri helikopterdeki Pilot

derinden

Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan,
Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay
Üstçavuş Yakup Avşar şehit olmuştu.

TAKVİM
Kirli İttifak şimdi de Adıyaman için
devrede! CHP ve HDP,
Saadet'in
adayını destekleyecek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde
meydana gelen helikopter kazasında
şehit olan askerler için taziye mesajı
yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve
Facebook'tan paylaştığı taziye mesajında
Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 askerin

Kirli İttifak, 31 Mart yerel seçimleri
öncesi yine kolları sıvadı! Birçok
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belediye başkan adayını Kandil
kadrosundan seçen sözde
Atatürkçü CHP, her zamanki gibi
teröristlerin sözcülüğünü
yapan HDP ile el ele verdi ve kirli
ittifakın bir başka ortağı Saadet'in
adayını destekleme kararı aldı..
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli
ittifak planları bir bir açığa çıkıyor. Son olarak
birçok il ve ilçede PKK ve FETÖ yandaşı
isimleri aday gösteren CHP, PKK'nın
sözcülüğünü yapan HDP ile de el ele vererek
ittifakın diğer ortağı Saadet'in adayını
destekleme kararı aldı.
CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak,
partisinin il, ilçe ve beldelerindeki adaylar ve
hangi partiyle iş birliği yapacakları konusunda
açıklamarda bulundu. Çakmak'ın açıklamaları
31 Mart için kapalı kapılar ardında yürütülen
ittifak planlarını da açığa çıkarmış oldu..
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