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SABAH
MGK’dan 3 hedef: Menbiç-SincarKandil

zarardan başka bir şey getirmeyen; perde
arkasındaki bazı odakların çıkarlarına hizmet
etmekten başka bir şey yapmayan, esasen
varlık nedenlerini de bu projeye borçlu
oldukları" belirtildi. MGK'nın ardından
yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
PROJE TERÖR
ÖRGÜTLERİ: PKK/PYD-YPG, DEAŞ,
FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında
toplanan MGK’dan terör
yuvaları Menbiç, Sincar ve Kandil’e
yönelik net mesajlar çıktı. Teröristlerin
Menbiç’ten bir an önce çıkarılması, aksi
halde Türkiye’nin inisiyatif kullanacağı
vurgulandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
başkanlığında toplandı. 4 saat 20 dakika süren
toplantının ardınan yayımlanan
bildiride Menbiç, Kandil ve Sincar'daki terör
yuvalarının temizlenmesine yönelik kararlılık
vurgulanırken, "PKK/PYDYPG, DEAŞ, FETÖ/PDY" gibi terör örgütleri
için ilk kez "proje terör örgütü" ifadesi
kullanıldı. Böylelikle terör örgütlerinin,
"temsilcisi olduğunu iddia ettikleri kesimlere

eylemleri başta olmak üzere, milli
güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide
karşı hukuk çerçevesinde alınan ve
kurulumuzca önerilen tedbirler gözden
geçirilmiş; terörün sonlandırılması için
yurtiçinde olduğu gibi, yurtdışında da aynı
azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele
kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.
Türkiye'nin yurtdışı operasyonları karşısında,
aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör
örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere
yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm
tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki
kararlılık teyit edilmiştir.
MENBİÇ ARINDIRILSIN: Zeytin Dalı
Harekâtı neticesinde, terör örgütlerinin
zulmünden kurtarılan Suriyelilerin harekâta
gönülden destek vermesinin üzerinde önemle
durulmuştur. Türkiye'de misafir edilen yüz
binlerce Suriyelinin geri döndüklerinde güven
içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirler
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değerlendirilmiştir. İşgal ettiği diğer yerlerde
olduğu gibi Afrin'de de, çocukları
silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan

SABAH
Binali Yıldırım müjde verdi: Bürok
rasiyi tuş edecek reform

olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü
insanlık suçunu işleyen bölücü terör
örgütünün, DEAŞ ile işbirliği içinde
olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez
daha hatırlatılmasında fayda mülahaza
edilmiştir. Menbiç'teki teröristlerin bir an
önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi
takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu
gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan
çekinmeyeceği belirtilmiştir.

Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki
günlerde finans sektörünün kredi
vermesini kolaylaştıracak tedbirler
açıklayacaklarını belirterek,

BİZZAT ENGELLERİZ: Fırat'ın doğusunda

“Yatırımcının önünü açacak 67

yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık

maddelik bir paket daha Meclis’e

vurgulanmıştır. Sincar ve Kandil başta olmak

geliyor. 2018 eylem planımızı

üzere, Irak'ın çeşitli yerlerinde de yerleşen

hazırladık. Bürokrasi tuş oluyor” dedi

terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin,

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamını

öncelikle Irak tarafından önlenmesinin

iyileştirecek 67 maddelik bir paketin daha

beklendiği, aksi halde Türkiye tarafından
engelleneceği ifade edilmiştir.
YUNANİSTAN'A UYARI: Kıbrıs, Doğu
Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler

Meclis'e sunulacağını, önümüzdeki günlerde
bankacılık sektörünün kredi hacmini artıracak
tedbirler alınacağını ve bürokrasiyi azaltacak
adımlar atılacağını açıkladı. Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)

hakkında genel bir değerlendirme yapılmış;

2017- 2018 Reformu Tanıtım Programı dün

bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı

Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde

tutum ve davranışlarının hassasiyetle takip

gerçekleştirildi. Türk ekonomisiyle ilgili dört

edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve

bir yandan dedikodular üretildiğini belirten

menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar

Yıldırım, "Oynanan oyunu görmemiz lazım.

altına alınmıştır.

Ama bunları boşa çıkaracak özel sektörümüz,
iş alemimiz, istikrarlı, güvenli bir yönetimimiz
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var. Başımızda da Cumhurbaşkanımız var.
Hepsine cevabı veriyoruz" dedi.
67 MADDELİK PAKET YOLDA
Yatırımcılara kolaylık sağlamanın bir lütuf

maliyeti 2.250 TL'den 650 liraya düştü.
İnşaat izni alınması için gerekli 18 işlem 6'ya
indirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediyelere

değil, görev ve mecburiyet olduğunu söyleyen

kuracağı elektronik platformla yapı kullanma

Yıldırım, şöyle konuştu: "Bürokrasi demek,

belgeleri daha hızlı düzenlenecek.

sizlerin olan işini olmaz hale getirmek değil,

Dış ticaret şirketlerinin evrak işlemleri için

düz gidecek işi yokuşa sürmek demek değil.

alınan bedel gümrük müşavirliklerince alınan

Peygamber Efendimizin 'Kolaylaştırın,

ücretlere de bir sınır getiriliyor.

zorlaştırmayın' mesajı güncelliğini ve
geçerliliğini koruyor. Bürokrasiyi hem
mevzuat hem de uygulama itibarıyla
basitleştirirsek ülke olarak bundan kârlı
çıkarız." Yıldırım, önümüzdeki günlerde 67

Bankalardaki ipotek işlemleri Tapu
Müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılacak.
Aylık olarak verilen SGK, muhtasar
beyannameleri birleştiriliyor.
İmalat sanayi ile Ar-Ge'ye yönelik, tasarım

maddelik bir paketi daha Meclis'e

faaliyetlerinde makine teçhizat alımlarına

sunacaklarını söyledi.

KDV istisnası getiriliyor.

2018 EYLEM PLANINI HAZIRLADIK

NE YAPARSA YAPSINLAR...

Birkaç gün içinde ekonomiyle ilgili kapsamlı

Bazı çevrelerin 2017'de büyük bir felaket

bir eylem planını da kamuoyuyla

senaryosu sunduklarını anlatan Yıldırım,

paylaşacaklarını belirten Başbakan Yıldırım,

"Değerlendirme kuruluşları, 'Türkiye battı,

"E-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş

büyüme yok, ekonomik krizden belini

yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Yılsonuna her

doğrultamayacak' dedi. Ama 2017'de Türkiye

türlü işinizi e-devlet üzerinden yapacaksınız.

büyümede bir numara oldu, uzman

Bürokratla karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Yani

kuruluşların hepsi tuş oldu. Ülkemizin sahip

bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız, işinizi

olduğu potansiyel birileri tarafından ısrarla

yapacaksınız" dedi.

saklanmaya çalışılıyor. Ne yaparsa yapsınlar

İNŞAAT İZNİ İŞLEM SAYISI 6'YA İNDİ

hem dünyadaki hem ülkemizdeki yatırımcılar

Yıldırım, 2017-2018 reformu kapsamındaki

bu cevheri görüp, değerlendiriyor" dedi.

çalışmaları anlattı. İşte başlıklar...

128 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Önceden 1 ay süren şirket kurma faaliyetleri
1 saate indirildi.
Şirket kurmak için il ve ilçelerde Ticaret Sicil
Müdürlükleri'ne başvuru yapılacak. İşlemlerin

TEŞVİKİ
128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini
onayladıklarını anlatan Yıldırım, "Bunu
kamuoyuyla önümüzdeki günlerde
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paylaşacağız. Bankaların, piyasaları

ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve

rahatlatmak ve krediye erişimi

böylece dünya ekonomisinin %85’ini

kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var,

oluşturan G-20’de lider olmuştur. Tüm

bunu da paylaşacağız. Ayrıca yatırımın,

aksi söylemlere rağmen ekonomimize

ihracatın ve istihdamın daha da artırılması ile

sonuna kadar güvendik, ihracatı-

enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren

yatırımları artıracak teşvikler verdik,

tedbirlerimiz de olacak" dedi. 2018 yılı için
konuşulanları, dedikoduları, söylenen ileri geri

durmak bilmeden çalıştık ve bu
muhteşem başarıyı yakaladık' dedi.

lafları ortadan kaldıracaklarını söyleyen
Başbakan Yıldırım, şunlarını vurguladı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı

"Önünüzü açacağız, 'vira bismillah' deyip, son

dördüncü çeyrek ‘Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi

hızla yatırıma devam diyeceğiz. İş yapmaya,

Hasıla’ verisini açıkladı. Üretim yöntemine

üretmeye, istihdam oluşturmaya devam

göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık

diyeceğiz."

GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak

STAR

(2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre

Türkiye ekonomisi, 2017'de yüzde
7,4 oranında büyümeyle G20
ülkelerini geride bıraktı

yüzde 7,4 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH,
2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19
artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL
oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında
zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım
sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı,
sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü
yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama

Türkiye ekonomisi için 2017 yılı
büyüme oranı açıklandı. Üretim
yöntemine göre dört dönem toplamıyla
elde edilen yıllık Gayrisafi Yurt İçi
Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim
endeksi olarak 2017 yılında bir önceki

ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından
oluşan hizmetler sektörünün katma değeri
yüzde 10,7 arttı.
2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla
38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar
olarak hesaplandı.

yıla göre yüzde 7,4 arttı. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, 'Türkiye
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için sağduyu, sabır ve azim

STAR

gösterilmeli”denildi.

Washington Times'tan ABD'ye
Türkiye uyarısı: Hesap edilemez
sonuçları olur

Türkiye’nin Teksas eyaleti kadar büyük, 80
milyon bir nüfusa sahip ve dünyada 17. sırada
yer alan bir ekonomisi olduğuna dikkat
çekildiği makalede, Türkiye’nin ordusunun da
NATO’nun 2. büyük ordusu olup Almanya,
Birleşik Kraliyet ve Fransa’nın toplamından
daha fazla askeri personelinin bulunduğu
vurgulandı.
"TÜRKİYE'NİN MÜSTESNA

Washington Times gazetesinde

STRATEJİK KONUMU"

yayımlanan ve “ABD-Türkiye

Middendorf ve Negrea’nın Türkiye’nin

ilişkilerindeki kriz”in irdelendiği

“müstesna stratejik konumu”nun altını

makalede, ABD'nin, Türkiye ile

çizdikleri makalede, Türkiye’de 2016 yılında

ilişkisini mutlaka onarması gereğinin

gerçekleştirilen darbe girişimi ve bunun

altı çizildi.

ardından yurt içinde yaşananlara dikkat

Türkiye ile ABD ilişkilerinde yaşanan
sıkıntılar, ABD’de haber ve yorumlara konu
olmaya devam ediyor. Washington Times
gazetesince yayımlanan ve “ABD-Türkiye

çekildikten sonra “Türkiye’nin dış sorunları da
var” deniliyor ve Türkiye’nin ABD ve AB dahil
olmak üzere çeşitli ülkelerle sıkıntıları
sıralandı.

ilişkilerindeki kriz”in irdelendiği makalede,

Türkiye’nin ABD ile başlıca anlaşmazlıklarının

ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka

ise Kürtlerle ilgili olduğunun belirtildiği

onarması gereğinin altı çizildi.

makalede, “DEAŞ ve Esad rejimiyle

ABD eski Deniz Kuvvetleri Bakanı William
Middendorf ve Dan Negrea imzalarını taşıyan
makalede, “ABD’nin az sayıda
müttefikinin, Türkiye’den daha önemli
bir stratejik konumu var. Hiç birinin de
ABD ile daha sorunlu bir ilişkisi yoktur.
İki ülke, aralarındaki ittifakı onarmak

mücadelesinde Amerika’nın YPG’nin
silahlı savaşçılarını eğittiğine” işaret
edildikten sonra “Türkiye, Amerika’nın YPG
ile işbirliğini durdurmasını istiyor. Amerika
ise YPG’nin Suriye’de tek güvenilir yerel
savaşan müttefiki olduğu için bunu yapmayı
zor buluyor” ifadeleri kullanıldı.
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“DEĞERLİ YALNIZLIĞIN HER HANGİ

başaramamanın hesap edilemez

BİR ÜLKE İÇİN…”

sonuçlar olur.”

Bunun ardından Washington Times’daki

SABAH

makalede, Türkiye’nin Afrin’de
gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinde

Bay Kemal’den konuşma yasağı

duruluyor, bu operasyona “Esad rejimini
destekleyen İran ve Rusya ile bölgede 2 bin
özel kuvveti bulunduran ABD tarafından karşı
çıkıldığı” öne sürüldü.
Hem ABD hem de Türkiye’nin aralarındaki
ilişkileri “onarmak istedikleri” belirtilirken de
iki ülke arasında son dönemde yapılan yoğun
temaslara değinildi. “Türkiye, Amerika ve
NATO’nun yardımı olmadan yayılmacı Rusya
ve İran’a karşı koyamayacağını biliyor”
iddiasına yer verildiği makalede, “değerli

CHP’de diktatör Kemal kanunları
devreye girdi. Artık vekiller televizyon
programlarına izin almadan
çıkamayacak. Röportaj vermek için de
partinin onayı şart.

yalnızlığın her hangi bir ülke için tehlikeli bir
durum olduğu” savunulduktan sonra şu uyarı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay

da yapıldı:

öncesi söylediği sözler, parti yönetimi

HESAP EDİLEMEZ SONUÇLARI OLUR

tarafından yazılı olarak milletvekilleri ve Parti

“Rusya ve İran aynı zamanda Amerika’nın

Meclisi(PM) üyelerine uyarıya dönüştürüldü.

kararlı düşmanlarıdır. Bunların üstesinden

CHP basınla ilişkilerden sorumlu Genel

gelmek için Amerika’nın, mükemmel bir

Başkan Yardımcılığı, milletvekillerinin izin

müttefik olmazsa da yine bir müttefik olan

almadan televizyonlara çıkıp görüş açıklaması

Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye, Soğuk Savaşı

ve röportaj yapmasını yasaklayan bir uyarı

sırasında NATO’nun güneydoğu kanadı idi,

mektubu gönderdi. Parti içi meselelerin de

Kore Savaşı sırasında ABD yanında savaştı ve

medya önünde konuşulmamasının istendiği

Afganistan savaşında yardım etmeye devam

notta vekillere, yapılan röportajların

ediyor. Amerika, Türkiye ile ilişkiyi

yayımlanmadan önce Genel Merkez tarafından

onarmalı ve Türkiye’yi NATO içinde

kontrol edileceği duyuruldu.

tutmalı. Bunu yapmaya

4 MADDELİK TALEPLER
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“CHP Medya Tutum Belgesi” adı altındaki

Yine vekillere gönderilen CHP Medya İletişim

metinde, milletvekillerine getirilen yasaklar 4

Yönergesi’nde ise, CHP’li milletvekillerinin

madde halinde sıralandı. CHP üyeleri ile

katılacakları televizyon programları ile ilgili

yönetici ve seçilmiş kişilerin, stratejik

davet alınca yanıt vermeden önce CHP’nin

önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve

nöbetçi grup başkanvekiline, PM üyeleri ve

kanaatlerini açıklayamayacakları belirtildi.

diğer yetkililerin de basınla ilişkilerden

Metindeki ilk maddede “Anlık sorularla

sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bilgi

muhatap olsalar dahi, Parti Meclisi’nden

vermeleri gerektiği bildirildi. “CHP’yi temsil

geçmemiş, Genel Başkan, Parti Sözcüsü, MYK

edecek kişiler, uzmanlık alanı doğrultusundaki

üyeleri, Grup Başkanvekillerince

televizyon programlarına konuk olmalı,

açıklanmamış stratejik açıklamalardan

uzmanlık alanı dışındaki programlara ilgili

kaçınırlar” denildi.

kişiler yönlendirilmelidir. Röportajlar için de

İZİN ŞARTI GETİRİLDİ
İkinci maddede “Medyaya çıkmadan önce
partimiz üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri
izin alırlar. Milletvekillerimiz, TBMM nöbetçi
grup başkanvekilinden, seçilmişler de CHP
basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısına bilgi verirler” şartı yer
aldı.Metinde parti içi muhaliflere gözdağı
verildi. Üçüncü maddede, “Partimiz CHP’nin

basım öncesi hazırlanan içerik görülmeli, onay
verilmeden yayınlanmaması koşulu ile ilgili
mülakatlar verilmelidir. Sosyal medyada parti
politikasına uygun söylemler kullanılmalıdır”
denildi.

SABAH
Ankara kulislerini hareketlendiren
yeni ittifak hesapları!...

iç sorunları, yetkili kurullarında tartışılır, parti
içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde
tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve
partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru
olarak yöneltilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz.
Medya önünde partimiz tartışılmaz” hükmü
var. Dördüncü maddede de, CHP’nin görüşü
olmayan söz ve fikirlerin parti görüşü olarak
kamuoyuna aktarılamayacağı vurgulandı.
SOSYAL MEDYA İÇİN DE UYARI

AK Parti ile MHP’nin yaptığı, BBP’nin
de destek verdiği seçim ittifakının
ardından Ankara kulisleri CHP Lideri
Kılıçdaroğlu’nun “Görüşmeler
yapıyoruz” açıklamalarıyla
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hareketlendi. İYİ Parti-Saadet Partisi,
CHP-DSP gibi ikili ittifaklar
konuşulurken yeni hesaplar da
yapılıyor.

katıldığında, ittifak yapan partiler, yeni
sistemin en kârlı partileri olacak.
İKİLİ İTTİFAKLAR
Bu avantajlar nedeniyle seçim ittifakı, AK
Parti-MHP dışındaki partilerin gündeminde

SON yasal düzenleme, ittifak yapan partilere

de önemli yer tutmaya başladı. CHP Genel

önemli avantajlar sağlıyor. En önemli

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün

avantajın, bir partinin tek başına aşmak

bir grup gazeteciye söylediği “İttifak

zorunda olacağı yüzde 10 barajını güçbirliğiyle

görüşmeleri yapıyoruz” sözleri, bu konuda

aşmak olacak. Baraj, ittifak partilerinin oy

kulislerde haftalardır konuşulan ittifak

oranlarının toplamına göre hesaplanacağı için

senaryolarını yeniden güncelledi. CHP’nin, İYİ

tek başına yüzde 10 barajının altında kalma

Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapma

olasılığı olan partiler, bu güçbirliği sayesinde,

olasılığı zor görünüyor. CHP’nin tabanına

barajı daha kolay aşabilecek. Bu düzenlemenin

bunu anlatma zorluğu nedeniyle sadece DSP

getirdiği ikinci avantaj ise ‘artık oylar’ olacak.

ile ittifak yapabileceği, böylece de son

Bazı seçim bölgelerinde kıl payı sonuç

kurultayda tüzüğüne koyduğu “İttifak

doğuran artık oylar, ittifak tek partiymiş gibi

yapılması durumunda önseçim yapılmaz”

dağıtılacağından, ittifak yapanlar açısından

hükmünün de işletileceği ifade ediliyor.

avantaja dönüşecek.

YENİ SENARYOLAR

ARTIK OYLAR

Kulislerde ağırlıklı konuşulan ittifak senaryosu

Buna göre; bir seçim çevresinde, A partisinin

ise “İYİ Parti ile Saadet Partisi” üzerine

10 bin, B partisinin 5 bin artık oyu olduğunda,

kuruluyor. Bu iki partinin, tek başına seçime

bu oylar tek başına bir milletvekili

girmeleri durumunda barajı takılacağı,

çıkaramayacak. Ancak, bu oylar ittifak

oluşturulacak güç birliği ile barajı aşma

dahilinde sayılacağı için toplamda 15 bin artık

olasılığının denenebileceği ifade ediliyor.

oy edecek. Bu da ittifak yapan partilerin

Önümüzdeki günlerde buna ilişkin adımların

hanesine bir milletvekili yazılmasını

atılabileceği, BBP destekli ‘AK Parti-MHP’,

sağlayacak. O vekilin, ittifak partilerinden

‘CHP-DSP’, ‘İYİ Parti- Saadet Partisi’

hangisine yazılacağını ise aldıkları oy

ittifaklarının konuşulacağı iddia ediliyor.

oranlarına göre D’hont sistemiyle dağıtım

HDP’nin ise yüzde 10 barajını tek başına

belirleyecek. Bu avantaj, seçim ittifakı yapan

zorlayacağı yorumu yapılıyor.

her blok için anlamlı sonuç doğurabilecek.
Güçbirliğinin yarattığı sinerji de hesaba
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AK PARTİ VE MHP'NİN AVANTAJI

Bosna Hersek Devlet Başkanları Konsey

AZALACAK MI?

Üyeleri ile bir araya gelme fırsatımız olacak."

YENİ ittifak iddialarını gündeme getirenler,

açıklamasında bulundu. "Balkanların istikrarı

planların böyle işlemesi durumunda seçim

ve huzuru için elimizden geleni gayreti

ittifakının sadece AK Parti ve MHP’ye avantaj

gösteriyoruz. Balkanlarda yaşayan bütün

getirme olasılığının ortadan kalkacağını

ülkelerin refahı için, Balkanlar ve Türkiye

söylüyor. Bu görüşe göre diğer partilerin barajı

ilişkilerinin gelişlmesi için önemli bir vesile

aşarak TBMM’ye girmeleri durumunda, hem

olmuş olacak.

artık oy hesapları hem de milletvekili dağılımı

Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, Dışişleri

hesapları, iktidar aleyhine

Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
Bakanımız Nihat Zeybekçi de refakat

MİLLİYET
Başbakan
kandıramazlar

Yıldırım:

edecektir.
MGK bildirisindeki 'proje örgüt' ifadesi

Bizi

Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler,
kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu
projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade
ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek
amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş
üzere kurulmuş örgütlerdir.
Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin
destek açıklaması
Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bosna
Hersek ziyareti öncesinde açıklama
yaptı. PKK'yı gizlemek için kurulan
Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin
destek açıklamasını değerlendiren
Yıldırım "Türkiye Cumhuriyeti ve aziz
milletimizi kandıramazlar" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek ziyareti
öncesinde açıklama yaptı. Yıldırım'ın
açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza
çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza
çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca
bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana
çıkıyor.
Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi
isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı
geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye
Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi
kandıramazlar.
PKK tabela değiştirdi
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Türkiye'yi güneyden kuşatmayı amaçlayan

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah

terör koridoru için PKK'yı 3 harfli tabelalar

seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda

altında gizlemeye çalışan ABD, şimdi de

bugüne kadar önemli düzenlemeler

Suriye'de canilere 'parti' kurduruyor.

yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi,

Haseke'de önceki gün düzenlenen kongreyle

emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla,

hayata geçirilmeye çalışılan "Suriye'nin

başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok

Geleceği" adlı oluşum, tepeden tırnağa

üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan

PKK'lılardan müteşekkil.

ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal

İttifak açıklaması

kesimlerin refahını artıracak adımlar attık."

Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak

diye konuştu.

cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili

2018 KAMUYA SAĞLIK PERSONELİ

seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani

ALIMI

belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile
ortak bir çalışmamız yok."

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu,
Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş

YENİŞAFAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan
sağlık personeli alımı açıklaması

geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin
sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız.
Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık
çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla
ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9
bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye
Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını
yaptı.

YENİAKİT
Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya
sağlık personeli alınacağını söylerken,

'İstanbul'u alacağız' diyen CHP'yi
şoke eden anket sonuçları!

"Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli
personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl
içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık
çalışanlarına ilişkin ilave personel
alımıyla ilgili düzenleme yapacağız"
dedi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

10

HABERLER 29/03/2018
Yapılan son Yerel Seçim anketine
göre, "İstanbul'u alacağız" fıkrası
anlatan CHP geride kaldı.
ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında

AKŞAM
CHP'li Balbay çığırından
Terörizm hoş görülmeli

çıktı:

36 ilde 5620 seçmene “Bu pazar yerel seçim
olsa” sorusunu yöneltti.
Araştırmaya göre yerel seçimlerde, 2 büyük
şehirde de AK Parti en yüksek oy oranına
ulaşan parti oldu.
“İSTANBUL’U ALACAĞIZ” DİYEN CHP
GERİDE KALDI
İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına

CHP İzmir Milletvekili Balbay, Afrin
şehitleri için lokum dağıtan öğrencilere

ulaşırken İBB Başkanlığı için 3 aday

saldırıp, PKK propagandası yapan

planlayan CHP yüzde 27,5'te kaldı.

alçaklar için “Hoş görülmeli”
yorumunda bulunarak akıl tutulması

Ankara'da ise AK Parti'nin oy oranı yüzde
32,1'e ulaşırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,0
oldu.

yaşattı.
CHP, yine kendisinden bekleneni yaptı. CHP
İzmir Milletvekili Mustafa Balbay,

CHP'de İBB Başkanlığı için Mahmut

Boğaziçi’ndeki terörist yapılanmaya aleni

Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Abdüllatif

şekilde sahip çıktı.

Şener gibi isimler düşünülüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Balbay,
PKK terör örgütü propagandası yapıp,
Mehmetçik’e hakaret eden, milli değerlere
sahip olan öğrencilere saldıran barbarları
masumlaştırarak, şu skandal sözleri sarf etti:
“Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin
operasyondan yana, bir grup öğrencinin de
buna karşı olması üniversite ortamında hoş
görülmesi gereken bir tutumken
Cumhurbaşkanının çıkıp ‘Afrin
Operasyonu’nu eleştirenlerin eğitim hakkı yok’
demesi terör faaliyetidir.”
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Balbay’ın tutumu üniversitelerde terör sevici
hücrenin CHP’nin arka bahçesi olduğunu ispat
etti. Diğer yandan satılan Doğan Medya’daki
durumu merakla beklenen Şirin Payzın,
Boğaziçili teröristlerin, Afrin şehitleri için
lokum dağıtanlara karşı saldırısını ‘özgürlük’
şeklinde değerlendirerek rezaletin dibine
vurdu.
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