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SABAH
Bir Zeytin Dalı da Sincar’a yaparız

bir belde haline getireceğiz ve oranın halkı
oraya huzur içinde girmiş olacaklar, şu anda
girmeye başladılar.
VİRGÜLÜ KOYDUK,
İNŞALLAH NOKTA DA
KONACAK: Virgülü koyduk, inşallah şimdi
nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii
bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Hedef
neydi, o terör koridorunu ortadan kaldırmaktı.
Şimdi terör koridorunu büyük boyutta

Afrin'in ele geçirilmesiyle terör
koridoruna büyük darbe vurulduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
sınırımızdaki terörist temizliğinin
Menbiç'ten Resulayn ve Kamışlı'ya
kadar süreceğini vurguladı. Erdoğan,
Merkezi Irak Yönetimi'ne de 'Sincar
ikinci Kandil oluyor' uyarısını yineleyip
yeni bir operasyonun sinyalini verdi:
Siz halledemiyorsanız biz bir gece
ansızın Sincar'a da gireriz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali
Yıldırım, dün Beştepe Millet ve Kongre
Merkezi'nde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet
savcıları ile idari yargı hâkimlerinin kura
törenine katıldı. Bin 236 hâkim ve savcı
adayının kura çekim töreninde konuşan
Erdoğan, özetle şöyle dedi:
EMİN BELDE
HALİNE GETİRECEĞİZ: Afrin emin bir
belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana
kadar işimiz bitmeyecek. İnşallah orayı emin

halletmiş vaziyetteyiz. Çünkü bu teröristlerin
hedefi aslında kuzeyde ta doğudan Akdeniz'e
bir koridor açmaktı.
MENBİÇ, AYN EL
ARAP, RESULAYN...: Dün Afrin şehir
merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı
Harekâtı'nın en önemli aşamasını geride
bıraktık. Ardından Menbiç, Ayn El Arap, Tel
Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu
koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu
süreci devam ettireceğiz.
BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A
GİRERİZ: Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör
kamplarını gerekirse sürekli olarak
kontrolümüz altına alarak, zira Merkezi
Yönetime söyledik, dedik ki 'bakın burada
ikinci bir Kandil ihdas ediliyor.' Neresi o ikinci
Kandil, Sincar. Eğer bu işi halledeceksiniz siz
halledin, eğer halledemiyorsanız biz hemen bir
gece ansınız Sincar'a da gireriz oradaki
PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak,
kardeşsek bize gerekli kolaylığı
sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak Merkezi
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Yönetimlerine de biz bunları söyledik. Bak

çalışacağız. Çünkü bu virüs aynı kanser gibi.

eğer burada PKK'yı temizleyemiyorsanız bize

Kim bilir daha nerelerde, neler çıkacak. Ama

bırakın buradaki PKK'yı biz temizleyelim.

takip edeceğiz, çıkaracağız. Bu kurumun, çok

Dediler ki 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde size

güçlü, sağlam, tertemiz, pırıl pırıl olması

durumu bildireceğiz.' O gün bugün hala

lazım" dedi.

bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor

Erdoğan "Heyecan yok değil mi? İnşallah

biz görüşüyoruz, henüz bir netice yok. Ama

hayırlı olsun. Ya Allah bismillah, hayırlı olsun"

çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da

diyerek butona bastı ve kura çekimini

orada olur.

gerçekleştirdi. Bir savcının Pervari'de görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir gece

yapacağını belirten Erdoğan, "Pervari, hayırlı

ansızın Sincar'a gireriz"

olsun. Benim memlekete gidiyorsun" diye

Bu arada dün AK Parti Genel Merkezi'nde

espri yaptı.

Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez
Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ise 2 saat 40
dakika sürdü.
Erdoğan konuşmasına dün vefat eden Hasan
Celal Güzel'i anarak başladı. Erdoğan, "Hasan

SABAH
Türkiye’ye söz söylemeye hakları
yok

abimiz ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen bir
heyecan ve coşkuyla çalışmalarını
sürdürüyordu. Mekânı cennet olsun" dedi.
Kura çekimi sırasında yargı mensupları büyük
heyecan yaşadı.
FETÖ TEMİZLİĞİNİN BİTTİĞİNE
İNANMIYORUM
Yargı mensuplarına seslenen Erdoğan "Darbe

Başbakan Yıldırım’dan ABD’ye net

girişiminin ardından içindeki FETÖ'cüleri en

mesaj: Terör örgütlerine silah

hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine

verenlerin Türkiye’ye söz söyleme hakkı

adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin adalet

yok

teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğun

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde

doldurulması konusunda atılan adımları en

düzenlenen Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları

başından beri takdirle takip ettim, takip

Kura Töreni'nde konuşan Başbakan Binali

ediyorum. Fakat bitti mi derseniz, ben

Yıldırım şu değerlendirmeleri yaptı:

bittiğine henüz inanmıyorum. Daha çok
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HASSASİYETİMİZİ CÜMLE
ÂLEM GÖRDÜ: Bu harekât süresince
kahraman Mehmetçiklerimiz, ÖSO
mensupları, sivillerin zarar görmemesi için

SABAH
Dışişleri
Bakanlığı
Sözcüsü
Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

azami derecede dikkat göstermişlerdir.
Bugüne kadar bu hassasiyetimizi cümle âleme
en iyi şekilde gösterdik.
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan flaş
Afrin açıklaması!
KİM NE DERSE DESİN... Terör
örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla alçakça
yaptığı propagandalarla Türkiye'yi suçlamanın
akılla izanla izahı yok. Bölgede terör
örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri
cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz
söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik
ve ÖSO mensupları, Afrin'i ve çevresini tüm
terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu
kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi,
tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim
bu bölgedeki mücadelemiz, kim ne derse desin
devam edecek.
TÜRK VE AZERİ ŞEHİTLERİN
ÇOCUKLARI ÇANKAYA'DA
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde,
Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları
Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan
heyetini kabul etti. Yıldırım, "Şehitlerimizin
emanetlerine gözümüz gibi bakma
mükellefiyetimiz var" dedi. Yıldırım,
Azerbaycan sokaklarında insanların "Biz de
Afrin'e gelmek istiyoruz" dediklerini aktardı.

Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh
Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın
Türkiye’nin Arap ülkeleri için tehdit
teşkil ettiğine ilişkin açıklaması
hakkında, “Bir süredir tarihimize ve
Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik
karalama niteliğindeki beyanlarıyla
BAE yetkililerinin hangi çevrelere
hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi
bilinmektedir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE
Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El
Nahyan'ın Türkiye'nin Arap ülkeleri için tehdit
teşkil ettiği yönündeki açıklamasına dair
soruyu cevapladı. Arap dünyasıyla müstesna
tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye'nin
Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına
atfettiği önemin ve Kudüs başta olmak üzere
İslam dünyasının ortak davalarına verdiği
güçlü desteğin herkesçe bilindiğini aktaran

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

3

HABERLER 20/03/2018
Aksoy, "Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliğinin
ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği
destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın

STAR
Dünyaya ders verdik

sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve
misafir ettiği 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli
kardeşi için üstlendiği sorumluluk da
ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e
yönelik operasyonu ise ülkemize yönelik terör
tehdidini bertaraf etmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
"HANGİ ÇEVRELERE HİZMET

Mehmetçiğin, 58 günde özgürleştirdiği

ETTİKLERİ GAYET İYİ

Afrin’de tek bir sivilin canına ve malına

BİLİNMEKTEDİR"

zarar gelmedi. Sivil hassasiyetin
öncelendiği operasyon tüm dünyaya

BAE Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'nin

örnek oldu.

Suriye'ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası
için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye

anlamanın ve iyi niyetle bağdaştırmanın

Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı harekatı,

mümkün olmadığına değinen Aksoy, "Esasen

dünyaya adeta ‘Terörle Mücadele nasıl yapılır’

bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla

dersine dönüştü. Ne tek bir sivilin burnu

ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki

kanadı, ne de yıllarca süren ağır

beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere

bombardımanlarla şehirler harabeye döndü.

hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi

Bu yüzdendir ki Mehmetçik, kent merkezine

bilinmektedir" dedi.

girdiğinde yıllarca önce Esad sonra PYD/PKK

Aksoy, açıklamasının devamında

zulmünden bıkan Afrinlilerin ‘Daha önce

şunları söyledi:

neredeydiniz’ sitemiyle karşılaştı.

"Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde

YIKIM VE KATLİAM

yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan

Bugün Batılı ülkelerin Ortadoğu’yu dizayn

dost ve kardeş halklar arasında nifak

etmek için türettiği kanlı bir terör örgütü

tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların

olduğu ayyuka çıkan DEAŞ Irak ve Suriye’de

dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir

ortaya çıktığında, ABD öncülüğündeki 63

ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini

ülkeli dünya koalisyonu bölgeye adeta askeri

taşın altına koyma iradesini göstermesidir."

çıkarma yaptı. Ama DEAŞ neredeyse tüm
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Suriye ve Irak’ı ele geçirirken, ABD ve diğer

yanıtı ise ‘Mücadele sırasında yaşanan sivil

ülkeler bölgede ‘kalıcı üsler’ ve ileride

ölümlerinin hayatın bir gerçeği olarak

sömürgelerine dönüştürecekleri PYD/PKK

düşünülmesi gerektiği’ şeklinde olmuştu.

kantonlarını elde ettiler. Geride kalan 5 yıla
bakıldığında, başta Suriye’nin Halep ve Irak’ın
Musul-Kerkük şehirleri olmak üzere
tarihleriyle dünyanın göz kamaştırıcı şehirleri
adeta harabeye dönüştü. Ağır hava
bombardımanlarıyla neredeyse sağlam
binanın ve alt yapının kalmadığı bu şehirlerde
milyonlarca insan hayatını kaybetti ve sakat
kaldı, 20 milyona yakın insan göçmen
durumuna düştü. En kirli savaşlarda bile
görülmeyecek şekilde hastaneler, çocuklar ve
kadınların da içinde bulunduğu sivil binalar ve
okullar vuruldu. Sivil katliamlarıyla sabıkalı
ABD ordusu, tüm dünyanın gözü önünde
Musul’da sözde DEAŞ hedeflerini vururken
200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.
İnsan hakları izleme örgütü Airwars’un
raporuna göre, ABD Suriye ve Irak’taki ağır
silahlar ve hava saldırılarıyla düzenlediği
askeri operasyonları sırasında 2014-2017
yılları arasında 2 binden fazlası çocuk ve kadın

FARK AÇIKÇA ORTADA
Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatı adeta
‘dünyaya terörle mücadele harekatı’ dersine
dönüştü. Bir tek sivilin burnu kanamadı.
Çünkü Mehmetçik, operasyon bölgesini
İHA’larla adım adım taradı ve terörist-sivil
ayrımı yaptı. ‘Şehit veririz ama sivile zarar
vermeyiz’ anlayışla, sivillerin bulunduğu hiç
bir noktayı ateş gücüyle hedef almadı.Harekatı
yıllarca uzatmadı. Şehirlerin alt yapısını ve üst
yapısına en ufak zarar vermedi. Afrin
merkezinin alındığı ilk gün şehirde yaşayan
tüm kesimlerin temsilcilerinden oluşan bir
yönetimle hayatın normal akışını kurmaya
çalıştı. ‘Müteahhitlerine ihale’ peşinde
koşmadı. Nüfus ve tapu kayıtları yakılıp,
demografi oyunu oynanmadı.

STAR
Hedef 38 milyon turist

olmak üzere en az 6 bin sivili öldürdü.
TRAJİK SAVUNMA
New York Times, 14 bin hava saldırısında 2
bin 800 sivilin öldürüldüğünü yazdı. New
York Times’ın bir de ilginç tespiti vardı: “Sivil
kayıplarla sonuçlanan hava saldırılarının
yapıldığı bölgelerin büyük bölümünde DEAŞ’a
ait hedefleri bulunmuyordu” Katliam
eleştirilerine ABD Savunma Bakanı Mattis’in

Kültür ve Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş, 2018 için en az 38 milyon
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turist hedeflendiğini bildirdi.

bulunduğunu kaydetti.Kurtulmuş, “Bu sene

Kurtulmuş “Geçen yıla göre Almanya

Rusya’dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6

pazarında yüzde 100, Rusya pazarında
yüzde 130 artış var” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı
Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini
kabul etti. Bakan Kurtulmuş, 2015 ve 2016’da
dip noktaya gelen Türkiye turizminin 2017’de
hızlı şekilde dönüş yaptığını ifade ederek,
“Geçtiğimiz yıl, 32 milyon 400 bin yabancı
turisti ağırladık, 26.5 milyar dolar da turizm
geliri elde etmiş olduk. Bu bizim için önemli
bir başarıdır, çok kuvvetli bir geri dönüştür.

milyon civarında olacak” dedi.
UZAKDOĞU BEKLENTİSİ
Türkiye’nin Uzakdoğu Asya pazarlarına açılma
zorunluluğunu stratejik hedef olarak
belirlediğini kaydeden Kurtulmuş, 2018 yılının
Çin Halk Cumhuriyetinde ‘Türkiye yılı’ olarak
ilan edildiğini, çok sayıda etkinlikle Türkiye
yılının Çin’de kutlandığını kaydetti.
Kurtulmuş, gelecek yılın da Japonya’da
Türkiye Yılı olması temennisinde bulundu.
Kurtulmuş, turizm sektöründeki bütün
ortaklara destek verdiklerini ifade etti.

Bundan sonraki yıl, bu yıl da çok daha iyi

AFRİN TURİZMİ OLUMSUZ

olacak” dedi.

ETKİLEMEDİ

5 MİLYON ALMAN
Geçen iki hafta içerisinde iki önemli
uluslararası turizm fuarı gerçekleştirildiğini,
bunlardan birisinin Berlin Fuarı olduğunu dile
getiren Kurtulmuş, orada Türkiye pazarını
yöneten tur operatörleriyle turizm
şirketlerinin CEO’larıyla yapılan görüşmelere
ilişkin bilgi verdi. Geçen yıla nazaran Almanya
piyasasında yüzde 100’e yakın artışlar
yaşandığını aktaran Kurtulmuş, bu yıl 5
milyon Alman turist seviyesine ulaşacağını
vurguladı. Kurtulmuş, Moskova Fuarı’nda ise

Bir basın mensubunun, “Afrin operasyonunun
önümüzdeki süreç içerisinde turizme etkisini
nasıl görüyorsunuz?” sorusuna Kurtulmuş,
“Afrin operasyonu başladığı ilk günlerde hem
içeride hem dışarıda özellikle uluslararası
alanda çok sık sorulan bir soruydu bu. Çok
şükür operasyonun en zor kısımlarının icra
edildiği geçtiğimiz 58 günde bile Afrin
operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde
olumsuz etkilememiştir. Afrin operasyonunun
hiçbir şekilde Türkiye turizmine olumsuz
etkisi olmayacaktır” dedi.

Rusya pazarını yönlendiren kuruluşların üst
düzey yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve
bu ülkeden gelen rezervasyon sayılarında da
yüzde 70-130 oranında artışların
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HÜRRİYET
Bozdağ'dan ABD'ye sert yanıt

ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de
Türkiye’dir.
Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle
mücadeleye zarar veren asıl yanlış;DEAŞ terör
örgütüyle mücadele kılıfı altında,bölgede
PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla
desteklenmesidir; DEAŞ’ı bahane ederek
PYD/YPG’nin
silahlandırılmasıdır,eğitilmesidir. Asıl yanlış

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin
Afrin harekatıyla ilgili açıklamalarına
sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Son
açıklamaları göstermektedir ki
ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın
mahiyetini hala ya anlamamış ya da
anlamak istememektedir" dedi
Son açıklamaları da göstermektedir
ki ABD; Zeytin Dalı Harekatı’nın
nedenlerini,hedeflerini ve mahiyetini hala ya
anlamamış ya da anlamak istememektedir.
Bilinmelidir ki; Zeytin Dalı Harekatı,masum
sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat
değildir;terör örgütlerine karşı bir
harekattır;bölgeyi terörden arındırmayı,halkı
terörün baskı ve zulmünden
kurtarmayı,bölgeye huzur,barış,güven/istikrar
getirmeyi hedefleyen bir harekattır. Zeytin
Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi
zayıflattığı iddiası,temelsizdir;yalandır. DEAŞ
terör örgütünün en çok eylem yaptığı
ülkelerden biri Türkiye’dir; DEAŞ’a karşı en

olan,bölgede bir terör koridoru/terör devleti
kurulmasına destek olacak adımlar
atmaktır;Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını
dikkate almamaktır;Türkiye ile işbirliği ve
dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve
dayanışma içine girmektir. Zeytin Dalı
Harekatında,sivillere zarar
verilmemiştir;sivillerin su,gıda,ilaç ve benzeri
insani ihtiyaçlara erişimine hiç bir zaman
engel olunmamıştır;şu anda da bölgedeki sivil
halkın bu anlamda bir sorunu yoktur;sorun
oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır.
Türkiye,sivillere zarar vermeden,yerleşim
yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata
yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla
yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye’yi takdir
etmesi gerekenlerin;hala yalan ve yanlış
bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları,Türkiye
düşmanlığıdır ürkiye,kınayıcının kınamasına
bakmadan, kimseden de takdir beklemeden
doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda
ilerlemeye devam edecektir.

etkili,en samimi ve en kararlı mücadele eden
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kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir."

MİLLİYET
MHP lideri
açıklaması

Bahçeli'den

ifadeleirne yer verdi.

Afrin

HASAN CELAL GÜZEL'İN VEFATINA
İLİŞKİN TAZİYE MESAJI
Bahçeli açıklamasında, "Türk siyaset ve devlet
hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan
Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü
duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside,
gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli
hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal
Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli twitter hesabından açıklamalar
da bulundu. MHP lideri Bahçeli
açıklamasında, "Afrin’e Türk bayrağını
diken kahramanlarımızla övünüyorum.

sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.

YENİŞAFAK
CHP'den Münbiç skandalı

Terörle mücadelenin sonuna kadar
devam edeceğini görmekten, hiçbir
gevşemeye, hiçbir esnemeye
uğramadan sürecek olmasından da
umutluyum, kıvanç doluyum." dedi.
Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye milli
birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve

Zeytin Dalı Harekatı’nda ağır zayiat

ilhamla; güney sınırları boyunca sahnelenen

olur gerekçesiyle “Afrin’e girilmesin”

hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri

diyen CHP, şimdi de Türkiye’nin

kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık

hedefleri arasındaki Münbiç için aynı

hesaplara izin vermeyecektir. Ay yıldızlı al

tonda konuşmaya başladı.

bayrak göndere çekildiği her yerde barışın,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz,

huzurun, sükûnetin, istikrarın, kurtuluşun ve

Afrin başarısı sevinçle karşılanırken,

dengenin simgesi ve selamet müjdesi

Münbiç’in Afrin kadar kolay olmayacağını

olacaktır. İnanan kazanacak, sırtını Hakk’a

iddia etti. Yılmaz, “Elbette Münbiç önemlidir

dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç

ama Afrin kadar kolay olmayacaktır. Afrin’den

alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye’nin

kaçan bu yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını
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ve Fırat’ın doğusunda önemli yığınak

aksine pancar şekeri üretiminde miktar ve

yapacağını biliyoruz” dedi.

oran olarak artış, üretiminde ise oransal
olarak düşüş yaşanmaktadır" dedi.

YENİŞAFAK
Üretici de çalışan da korunacak

ÇALIŞAN KORUNACAK
Türkiye için şeker fabrikalarının büyük önem
taşıdığını vurgulayan Ağbal, özelleştirmede arz
güvenliğini sağlayacak şekilde pancar üreticisi,
fabrikaların devamlılığı, çalışanların iş
güvenliği ve üretimi esas aldıklarını bildirdi.
Sabah'ın haberine göre, Ağbal, Doğu
illerindeki fabrikaların da mevcudiyetini
devam ettireceklerini belirtti. Ağbal,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 14 şeker

çalışanlarla ilgili üç alternatif için de şunları

fabrikasının özelleştirmesine yönelik

kaydetti: "Memur olanlar isterse diğer

eleştiri ve tartışmalara noktayı koydu.

fabrikalarda çalışmaya devam edecek. Özlük

Bakan Ağbal, fabrikaların devamlılığı,

hakları korunarak başka kamu kurumlarına

çalışanların iş güvenliği ve üretimi esas
aldıklarını açıkladı.
Ağbal, sektörün rekabetçi bir yapıyla varlığını
sürdürmesine imkân veren yeni bir modeli
yaşama geçirdiklerini belirterek, "Herhangi bir
kesimin mağdur olmaması hepimizin

nakil olabilecek. Talep ederlerse özelleştirilen
fabrikalarda kalabilecekler. İşçilerden
emekliliği dolmayanlar Türk Şeker
Fabrikaları'nda çalışmaya devam edecek.
Dileyenler diğer kamu kurumlarında yılda 12
ay çalışma hakkıyla istihdam edilecek."

önceliğidir" dedi. Şeker üretimi ve arzında

YERLİ YATIRIMCIYA TEMİNAT

istikrarın sağlanması için pazarlanacak şeker

DESTEĞİ

miktarı, beyaz şeker ve diğerleri için ayrı ayrı
olmak üzere dönemsel kotalar belirlendiğini

Bakan Ağbal, şeker fabrikalarının sosyal

anımsatan Ağbal, "Nişasta Bazlı Şeker'de

özelleştirme yaklaşımıyla satışa çıkarıldığını

(NBŞ), Bakanlar Kurulu gerektiğinde kotayı

belirterek, üretim sahasının dışında hiçbir

yüzde 50 oranında artırıp, azaltabiliyor.

alanının satılacak taşınmazların içine

Üretimi çok değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde

konulmadığını söyledi. Ağbal, yerel

NBŞ kotasının artışı söz konusu olmayıp

yatırımcıdan daha fazla talep gelmesi için
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geçici teminat tutarını düşük tuttuklarını da

ayında yapılacak yerel seçimler için AK

belirtti.

Partiyönetimi, mevcut belediye başkanlarının
performansından, vatandaş nezdindeki

NBŞ'DE KOTANIN DÜŞMESİ ÇOK
ÖNEMLİ BİR ADIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ)
kotasının indirilmesini Twitter paylaşımında
değerlendirdi: "NBŞ kotasının yüzde 5'e
indirilmesi, sağlıklı nesiller için çok önemli bir
adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı
günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve
gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde
bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu."

YENİAKİT
AK Parti'de bazı isimler için '3
dönem kuralı' işletilemeyebilir

karşılıklarına her alanda çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda, yerel seçimlerdeki hedefin
tutturulması için 3 dönem kuralına takılan,
ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı
belediye başkanları için bu kuralın
işletilmeyeceği belirtiliyor. AK Parti
kurmayları 3 dönem kuralına takılan 100’ün
üzerinde belediye başkanı olduğunu ifade
ediyor. AK Parti’nin son kongresinde, 3 dönem
kuralının esnetilmesi konusundaki yetki
MKYK’ya verilmişti. AK Parti kaynakları,
MKYK kararı ile bazı belediye başkanlarının
yeniden aday gösterilebileceğine dikkat
çekerek, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı
partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda, 3
döneme takıldığı için o kişi yeniden aday
gösterilmez ve başka bir partinin adayı
olduğunda kazanması ihtimali çok yüksek
isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için,
bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi
gerekebilir”dedi.
"YÜREKLERE DOKUNUN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili yerel

AK Parti yönetiminin, 3 dönem

yöneticilere gönderdiği mesajda önemli

kuralına takılan, ancak il veya

uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Erdoğan,

ilçelerinde başarılı olan bazı belediye

seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeleri

başkanları için bu kuralı
işletmeyebileceği öğrenildi.

gerektiğini, icraatların ve etkinliklerin
toplumun her kesimini dikkate alacak şekilde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,

planlanmasını isteyerek, “Çalmadık kapı,

‘İşaret fişeği’ olarak nitelendirdiği 2019 Mart

dokunmadık el, dokunmadık yürek
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bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe
kadar aralıksız devam ettirmeliyiz” dedi.
Erdoğan, belediye personelinin
vatandaşlardaki memnuniyet düzeyinin
artırılması gerektiğine de dikkat
çekerek, “Halkın tepkisini çeken her türlü
davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan
kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız.
Zaten asli görevimiz olan herkesin
ulaşabileceği, herkesin derdini anlatabildiği
kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz.
Teşkilatı ile kavgalı, milletvekili ile kavgalı,
meclis üyeleri kavgalı bir belediye başkanı
olamaz. Aradaki tüm kırgınlıkları ve
küskünlükleri ortadan kaldırarak, AK Parti
çatısı altındaki tüm kişilerle aynı bedenin
uzuvları olma bilinciyle hareket etmelerini

Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu çok çirkin
bir iddia" eleştirisinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
CNN International canlı yayınında TSK ve
ÖSO'nun Afrin'in merkezini tamamen
kontrolü almasına ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin
bölgesini terör örgütü PKK’nın kolu olan
PYD/YPG'den temizlemek için
gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “PKK, BM ve
ABD tarafından bir terör örgütü olarak
tanınıyor. Eğer teröre karşı mücadelede
samimi iseler Türkiye’nin sınırlarını bu
terörist unsurlardan arındırmasını
desteklemeliler.” ifadelerini kullandı.

bekliyorum” uyarısında bulundu.

Harekatın başında gündeme gelen, sivillerin
korunması gibi konularda Türkiye’nin çok

AKŞAM

dikkatli davrandığını ve sicilinin temiz
olduğunu vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü
İbrahim Kalın, CNN International'a
konuştu: Bu çok çirkin bir iddia

“Geçen yıl Fırat Kalkanı Operasyonu'nda,
yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ’tan
temizledik, aynısını Afrin’de de yaptık. Sivil
kayıplardan kaçındık. Musul, Rakka ve diğer
bölgelerdeki operasyonlardaki sivil kayıplarla
karşılaştırdığınızda, buralardaki operasyon
yapılan kentlerin operasyon öncesi ve sonrası
görüntülerini karşılaştırdığımızda, sicilimizin
ne kadar temiz olduğu gayet açık görünüyor."

CNN Internetiaonal muhabirinin
bölgedeki Kürtlerin "etnik temizlik
endişeleri" olduğuna dair iddiaları
sorması üzerine Cumhurbaşkanlığı

Türkiye’nin operasyonun başından bu yana
amaçları konusunda şeffaf olduğunun altını
çizen Kalın, Afrin’e giren ÖSO unsurlarının
evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye
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aldıklarını, konuyla ilgili inceleme
başlattıklarını söyledi.
Bazı grupların verilen emirlere aykırı
davranarak bu tür eylemlere girişmiş
olabileceğini ifade eden Kalın, Türkiye’nin
Afrin operasyonunun asıl amacının ilçe
halkının güvenliğini sağlamak olduğunu, söz
konusu olayların ciddi şekilde incelendiğini,
halkın güvenliğini sağlamak için gerekli
önlemlerin alınacağını vurguladı.
Kimsenin güven problemi nedeniyle ilçeyi terk
etmesini istemediklerini kaydeden Kalın,
PYD/YPG’nin sivillerin çıkmasına izin
vermeyerek onları kalkan olarak kullandığını
hatırlattı.

Özellikle Batı medyasında PYD/PKK ile
Kürtleri birbirine karıştıran çok sayıda yoruma
rastladığına işaret eden Kalın, bunun "Tüm
Müslümanlar DEAŞ'tır" demek gibi bir şey
olduğunu dile getirerek, Afrinlilerin de
PYD/PKK'nın zulmü nedeniyle topraklarını
terk ettiğini, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi
Zeytin Dalı'nda da sivillerin evlerine
döndüğünü görmek istediklerini belirtti.
CNN muhabirinin bölgedeki Kürtlerin "etnik
temizlik endişeleri" olduğuna dair iddiaları
sorması üzerine Kalın, "Etnik temizlik mi?
Kim etnik temizlik yapıyormuş? Bu çok çirkin
bir iddia." eleştirisinde bulundu ve şunları
kaydetti:

PYD/YPG TERÖRİSTLERİYLE KÜRT
HALKI ARASINDA NET BİR AYRIM
YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"ÖSO içinde savaşan Kürtler var. Afrin şehrine
giren savaşlar arasında çok sayıda Kürt var.
İşte problem tam da burada. Ne yazık ki Batı
medyasındaki bazı yorumcular PKK mensubu

Afrin'de sivillerin evlerine dönüşünün nasıl
sağlanacağına dair bir soruya Kalın, "Öncelikle
PYD/YPG teröristleriyle Kürt halkı arasında
net bir ayrım yapmamız gerekiyor. Kürtlere
karşı bir düşmanlığımız yok. Bilakis Kürtleri
Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde
destekledik. Hatta Suriye'de iç savaş
başlamadan çok önce, Beşşar Esad
yönetimiyle iyi ilişkilerimiz varken, ülkedeki

olmayan Kürtleri Kürt olarak görmüyorlar.
PYD/YPG'den sanki Kürtlerin tek ve yegane
temsilcisiymiş gibi bahsediyorlar. Bu doğru
değil. PKK'nın Marksist ideolojisini
paylaşmayan binlerce hatta yüzbinlerce Kürt
var. Burada modern tarihin bir ironisiyle karşı
karşıyayız. ABD, Suriye'de ne yazık ki kendine
Marksist-Leninist bir örgütü müttefik olarak
seçti. Biz geçmişte hem Obama yönetimine
hem de şimdiki Amerikan yönetimine DEAŞ'a

Kürtlerin haklarını ilk kez gündeme getiren
Cumhurbaşkanımız olmuştu. O zaman kimse
Suriye'deki Kürtlerden, Kobani'den söz
etmiyordu." dedi.

karşı savaşın aralarında PKK'lı olmayan
Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve başka
Suriyelilerin olduğu başka güçlerce
yürütülmesi gerektiğine dair öneriler yaptık."
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TAKVİM
Şehit yakınları, gazi ve gazi
yakınlarına yönelik genelge Resmi
Gazete'de

hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle
birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve
gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına
kavuşmuştur."
Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarında
istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi
ve gazi yakınlarına bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da en uygun çalışma
koşullarının sağlanmasının Hükümet olarak
her zaman gözettikleri öncelikleri ve vefa
borcu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve
gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık
Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan
Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.

çerçevede kamu idarelerince, öğrenim
durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli
kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının
büro hizmetlerinde görevlendirilmesi
hususuna azami özen gösterilecektir."

Başbakan Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi

ifadelerine yer verdi.

yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamında kamu idarelerinde
istihdam edildiğini belirtti.
Söz konusu hak sahipliği kapsamının bir
devlet politikası olarak genişletildiğini
vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede canını ve kanını feda
ederek bu toprakları vatan yapan
şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları, 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1'inci
maddesi kapsamında kamu idarelerinde
istihdam edilmekte olup, özellikle
Hükümetlerimiz döneminde bir devlet
politikası olarak 3713 sayılı Kanun'dan doğan
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