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SABAH
Teröristlerin tepesine çökmemiz
an meselesi

3.5 kat büyütmüş olmamızın verdiği güven
duygusu var. Biz sınırlarımız boyunca
kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin
vermeyeceğimizi bugün Konya'dan bir daha
söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3
ayrı operasyonla bunu zaten icra ettik. Diğer
bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk.
Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki
teröristleri alenen himaye edenlere
sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz, bundan
vazgeçin.

Başkan Erdoğan: Suriye topraklarında
teröristlerin tepesine her an çökebiliriz.
Sayın Trump’la da bunu görüştük,
olumlu cevap verdiler. Teröristler
çukur kazıyor, silah stokluyormuş.
Korkunun ecele faydası yok. Hepsi de o
çukurlara gömülecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arûs
programına katılmak için gittiği Konya'daki
Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde
halka hitap etti. Coşkulu kalabalığın Türk
bayraklarıyla ve yoğun tezahüratla karşıladığı
Erdoğan Konyaspor atkısı taktıktan sonra
başladığı konuşmasında Fırat'ın doğusuna
yapılacak TSK operasyonu için en net mesajını
verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının
satırbaşları:
Türkiye'nin bugün böylesine kendinden
emin şekilde hakkını, hukukunu
savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda

KARIŞ KARIŞ TARAYACAĞIZ
Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri
operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik,
yaptık mı yaptık. Şimdi yine takip ediyoruz.
Burada Sayın Trump'la da bunları görüştük ve
kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi
bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist
de etkisiz hale gelene kadar Suriye
topraklarını karış karış tarayacağız. Bu
ülkedeki sorunların tüm tarafları tatmin
edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni
anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana
kadar Suriye topraklarındaki terörle
mücadelemiz sürecektir.
Yıllarca bizi Münbiç'te oyalayan şimdi de
bize Fırat'ın doğusuyla ilgili birtakım sözleri
verenlerin bu sözleri yerine getirmesi lazım,
şimdi bunu bekliyoruz. Yaklaşık 500
kilometrelik sınır hattı boyunca özellikle de
ABD askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde
kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye
topraklarındaki operasyonlarımıza her an
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başlayabiliriz. Kahraman ordumuz

Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. Bu

hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış

millete kimse bedel ödetemez. Çözüm süreci

durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu

dedik, yanaşmadılar. Ama şimdi bir daha

şifreyi unutmasınlar her an teröristlerin

çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş. 25

tepesine çökebiliriz.

Aralık'ta emniyet-yargı darbesinde yine

Terör örgütü mensupları güya bize karşı

milletimizin iradesine çarptılar. Bu ara Bay

tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış,

Kemal sokağa çağırıyor. Birileri Portakal

silah-mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun

mıdır, mandalina mıdır nedir çıkmış milleti

ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar

sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilemezsen bu

askerimiz ve topraklarını savunan ÖSO

millet patlatır enseni.

cengâverleri geldiğinde hepsi o çukurlara

CHP, SEÇİMDE BEDEL ÖDER

gömülmekten kurtulamayacak. Türkiye'ye

Ana muhalefetin başındaki zat ve bölücü

düşmanlık edip hele hele silah doğrultup da

örgütün güdümündeki parti yan yana yola

iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da

çıktı. 31 Mart'a böyle yürüyorlar, gene

aynı olacak.

başaramayacaksınız. Milletim CHP'ye daha

BAY KEMAL BU İŞLER LAFLA

fazla bedel ödetecek. Ne yaparlarsa yapsınlar,

OLMUYOR, İCRAATINI SÖYLE

hedeflerimize doğru yürümekten

Bay Kemal lafla olmuyor bu işler. İcraat ne

vazgeçmiyoruz. Ülkemizin kararlı tavrını

yaptın onu söyle. SSK'da genel müdürlük

gördükçe kuduruyorlar.

yaptın, hastaneler rezaletti. Biz Türkiye'yi ve

TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Türk milletini çok sevdik. Çok sevdiğimiz için

Ankara çıkışındaki tren kazasında hayatını

de çok daha fazla hizmet etme gayretinde

kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı

olduk. Gece gündüz demeden milletimizin

diliyorum. Kazada sorumluluğu bulunanların

emrinde çalışıyoruz. Diğer ülkelerin

hepsinden yasalar içinde hesabının

durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin

sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer

nereden nereye geldiğini çok iyi anlıyor ve

sıkıntıların yaşanmaması için tedbirler

görüyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz.

alınacaktır. Ben de takipçisi olacağım.

"Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir

EN YÜKSEK OY SÖZÜ ALDI

çıkmış milleti sokağa çağırıyor. Haddini

Erdoğan, Mevlana Meydanı girişinde Konyalı

bil"

vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

SOKAĞA ÇAĞIRANLAR! HADDİNİZİ

Kendisi için dua eden Konyalı teyzelere sarılan

BİLİN, MİLLET PATLATIR ENSENİZİ

Erdoğan kürsüden kalabalığa "31 Mart'ta bir

Gezi'de Bay Kemal Taksim'e geldi. 15

kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı
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Türkiye'de bir numaraya taşıyor muyuz? AK

umuyorlar” diyerek CHP’li Özgür Özel’e

Parti belediyeciliğine desteği zirveye çıkartıyor

tepki gösterdi

muyuz?" diyerek seçimlerde rekor destek sözü

Meclis Genel Kurulu'nda süren bütçe

aldı.

görüşmelerinde CHP ve HDP'nin, Fransa'yı

ÇOCUKLARA SATRANÇ TAKIMI

yangın yerine çeviren 'Sarı Yelekliler' ve 17-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan

25 Aralık yargı darbesine imza atan FETÖ

eserlerin toplu açılışı ile Şeb-i Arûs

propagandası tartışma çıkardı. AK Parti

Programı'na katılmak üzere Konya'ya geldi.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi ile

Erdoğan, açılış töreninin yapılacağı Mevlana

Erdoğan'sız bir Türkiye'yi başaramayanlar,

Meydanı'na gittiği sırada güzergâh üzerinde

17 Aralık'ta sahte delillerle Erdoğansız

kendisini karşılayan çocuklara satranç takımı

Türkiye'yi başaramayanlar, 15 Temmuz'da

hediye etti.

da Erdoğan'sız Türkiye'yi başaramadılar"

ERTAŞ'IN GÖNÜL DAĞI'YLA BAŞLADI

dedi. Turan, "Siyasi partilerin varlığı

Erdoğan konuşması öncesi Neşet Ertaş'ın

demokrasilerde sandığı işaret etmektir. 31

"Gönül Dağı" türküsünün "Dost elinden gel

Mart akşamı tekrar buraya geleceğiz, millet

olmazsa varılmaz / Rızasız bahçenin gülü

ne derse başımızın tacıdır. Kendine

verilmez / Kalpten kalbe bir yol vardır

güvenmeyen partilerin 'sokak' demesiyle

görülmez/ Gönülden gönüle gider yar oy"

hangi amacı güttüğünü biliyoruz. Sokaktan

sözlerini okudu.

korktuğumuz da yok. 15 Temmuz'da bu

SABAH

milletle nasıl sokaklara çıktıysak yine

‘Kaostan medet umuyorlar’

'sokak' diyor, kaostan medet umuyorlar"

çıkarız. Sandıktan çıkamayanlar şimdi
diyerek, sokak çağrısı yapan CHP'li Özgür
Özel'e sert tepki gösterdi. Öte yandan
Meclis'te CHP'lilerin 17-25 Aralık FETÖ
yargı darbesi üzerinden Cumhur İttifakı'na
yönelik söylemleri MHP tarafından sert
tepkiyle karşılandı. MHP Grup Başkanvekili
Muhammed Levent Bülbül, "Cumhur

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent
Turan, “Sandıktan çıkamayanlar şimdi
‘sokak’ diyor, kaostan medet

İttifakı her türlü şer odağına rağmen
sürecek ancak gizli ittifaklar dağılacaktır"
dedi.
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SABAH
Bütçede hedef tutacak

KV'DE REKOR ARTIŞ
Kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına
Hazirandaki seçime

göre yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe

rağmen bütçe disiplininden taviz

giderleri ise yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar

verilmedi. Açığın milli gelire oranı

lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde

yüzde 1.9’da kaldı

faiz giderleri yüzde 40 artarak 7.2 milyar TL

Ağustos ayındaki kur saldırısını, ekonomi

olurken, vergi gelirleri yüzde 16.4 artarak 81.8

yönetiminin aldığı kararlarla püskürten

milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kurumlar

Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomi Programı

vergisi (KV) geliri yüzde 96 artarak 23.4

(YEP) çerçevesinde öngörülen dengelenme

milyar liraya ulaşırken, özel tüketim vergisi

sürecini sürdürürken, mali disiplinden de

yüzde 22 azalarak 10.5 milyar liraya indi.

taviz vermiyor.

İŞVERENE DESTEK

7.6 MİLYAR FAZLA

Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri

Kasım ayında faiz dışı fazla artarken, 11 aylık

için 139 milyar 411 milyon liralık transfer

bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 ile

yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine

YEP'te belirlenen hedefe uygun gerçekleşti.

göre yüzde 14'lük artışı ifade ediyor. Aynı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün

dönemde sosyal güvenlik primi işveren

açıklanan verilere göre merkezi yönetim

hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine

bütçesi kasımda borç yapılandırması, imar affı

tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer

ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen

tutarı 18 milyar 667 milyon lira oldu.

gelir kaynaklarıyla 7.6 milyar TL fazla verdi.

Personel giderleri, 11 ayda geçen yıla göre

Faiz dışı fazla, geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 23.5 artarak 186 milyar 508 milyon lira

yüzde 8.6 artarak 14.8 milyar liraya ulaştı.

oldu. Bu dönemde cari transferler geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 20.4 yükselişle 293
milyar 549 milyon lira olarak belirlendi.
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STAR
Bakan Akar'dan CHP'li Özel'in
provokatif sözlerine yanıt: Kafama
tabanca
dayayıp
"başımıza
geçeceksin" dediler, reddettim

11 AYDA 690 MİLYAR GELİR
Bu yılın ilk 11 ayında ise bütçe gelirleri geçen
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artışla
690.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24

TBMM'de yine bir CHP provokasyonu

yükselişle 745.4 milyar lira oldu. Bu dönemde

yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür

faiz giderleri yüzde 30 artarak 71.9 milyar TL,

Özel, önceden hazırlandığı belli olan

vergi gelirleri yüzde 17 artarak 575.8 milyar TL

provokatif sözleriyle Milli Savunma

oldu. Yılın 11 aylık döneminde kurumlar vergi

Bakanı Hulusi Akar'a saldırıda

yüzde 47.8 artarak 77.4 milyar TL olarak

bulundu. CHP'li Özel'in çirkin

gerçekleşti. 11 aylık döneminde bütçe açığı

iddialarına karşılık veren Bakan

54.5 milyar TL oldu.

Akar'ın sözleri AK Parti ve MHP

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE

grubundan büyük alkış aldı. Akar, alçak

ORANI % 1.9

15 Temmuz darbe girişimi gecesine

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

yönelik Özel'in eleştirilerine işaret

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun
sonucu olarak bütçemiz kasımda 7.6 milyar TL
fazla verdi. Haziranda gerçekleşen seçimlere
rağmen bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde
1.9 olan bütçe açığı /Milli Gelir hedefimizi
yakalayacağız" dedi.

ederek, kafalarına tabanca dayanarak,
'başımıza geçeceksin' dediklerini,
kendisinin bunu reddettiğini anımsattı.
CHP'li Özel, Milli Savunma, Dışişleri ile
Sanayi ve Teknoloji bakanlıklara ait 2019 yılı
bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel
Kurulunda provokatif bir girişimde bulundu.
CHP'li Özel, alçak FETÖ darbesinde
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yaşananlarla ilgili Bakan Akar'a çirkin

Gaziantep Devlet Hastanesi ziyaretini

iddialarla saldırıda bulundu. Milli Savunma

anımsatan Akar, şehitlerin, yaralıların

Bakanı Hulusi Akar'ın CHP'li Özel'e yönelik

olduğunu, söz konusu hastaneye, kuvvet

sözleri AK Parti ve MHP grubundan büyük

komutanlarıyla yaralıları ziyarete gittiklerini

alkış aldı.

anımsattı. Sözlerini sürdürürken CHP

-Gaziantep Devlet Hastanesi ziyareti
CHP'li Özel'in provokatif sözlerine yanıt veren

milletvekillerinin laf atması üzerine Akar,
"Dinleyin. Cevap veriyorum." diye seslendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceden

Hastane kapısında kendisini rektör, vali,

hazırlandığı belli olan Özel'in bu konuşmasını,

belediye başkanının karşıladığını belirten

başlangıcı, sonu ve ortasında kınadığını ifade

Akar, "Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret

etti.

sırasında üst kata kadar asansörle çıktık,

Akar, bunların sağda, solda, bilen, bilmeyen
herkesin konuştuğu konular olduğunu, bu
konulara açıklık getirmesi için Özel'in
konuşmasını bir fırsat olarak nitelendirdiğini
belirtti.
Hulusi Akar, mahkeme dosyaları, devletin
kayıtlarında, tutanaklarda var olan şeyleri
bilmeden, sadece kulaktan duyma şeylerle
ahkam kesenlere karşı cevap verme açısından
bunun bir fırsat olduğunu dile getirdi.

aşağıya doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam o
sırada, rektör, 'Burada da eşim yatıyor' dedi.
Orada gördüm o gazeteci hanımefendi
olduğunu, serumlu. 'Merhaba, geçmiş olsun'
dedik. Yanımda şahitler var. Bir iki dakika
oturduktan sonra kalktık, devam ettik." dedi.
-"Arkadaşlarını ziyaret etmeyen
alçaktır"
Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret
etmediği eleştirilerine ise, "Arkadaşlarını
ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan

Bilirkişi raporunda kendisinin bir dahilinin

çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını

bulunmadığını, bunu herkesin bildiğini, bütün

kolaylaştırmak için her türlü riski aldım.

kayıtlarda olduğunu ifade eden Akar, "Ahmet

Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne

Erdoğan adlı kişinin, benim icra subayım

rağmen, her türlü riski aldım." diye yanıt

olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında

verdi.

benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla
beraber benim dışımda diğer personel
tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını,
kayıtları inceleyen bilir. İnceleyin." dedi.

-"Kafanızda tabanca varken..."
Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine
yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek,
kafalarına tabanca dayanarak, "başımıza
geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu
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reddettiğini anımsattı. Akar, "Yatağınıza

kategorisinde geliştirip, satacaklarını

yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca

bildirdi. Varank, 'AR-GE, teknoloji

varken, hayır diyebilecek kaç kişi var?

diyordunuz buyurun AR-GE, buyurun

Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya

teknoloji.' diye konuştu.

götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir
sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek

Varank, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin

başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın'

2019 yılı bütçesinin TBMM Genel

dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör

Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı

örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir

konuşmada, reel sektörle doğrudan irtibatlı

genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım

bir bakanlık olduklarına işaret etti.

ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin

Ar-Ge, yatırım ve üretim kararlarında

gibi bir grup başkanvekili olmasaydı." dedi.

yönlendirici, kolaylaştırıcı olmayı kendilerine

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AK Parti

şiar edindiklerini ifade eden Varank, yeni

milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel

dönemde, yatırım teşvikleriyle bölgesel

oldu.

desteklerin, bakanlığının şemsiyesi altında

STAR
Bakan Varank, TBMM'de yaptığı
konuşmada AR-GE ve teknolojide
atılacak adımları anlattı

birleştiğini, böylece sunulan destekleri daha
bütüncül ele alabildiklerini anlattı.
Varank, her adımlarını görev ve
sorumluluklarının bilincinde attıklarını, mesai
arkadaşlarıyla il il dolaştıklarını, sanayicinin
ve girişimcinin nabzını düzenli biçimde
tuttuklarını ifade ederek, OSB'erden
teknoparklara, sanayi kuruluşlarından
araştırma enstitülerine, bilim insanlarından
genç girişimcilere kadar sesini duyurmak
isteyen herkesi dinlediklerini, politikalarını
ortak akılla oluşturduklarını söyledi.

Elindeki bitkinin kilosunun 4,5 avroya

Büyüme ve istihdamın güçlenerek

satıldığını, gıda takviyesinin 20 avrodan

sürmesi için "milli teknoloji, güçlü

Türkiye'de satışta olduğunu belirten

sanayi" vizyonuyla var güçleriyle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

çalışmaya devam ettiklerini belirten

Varank, bu ilaçları bitkisel ilaç

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Sanayimizi daha da rekabetçi hale getirmek
için üretimde yapısal reformları
hızlandıracağız. Bu dönüşüm, yüksek katma
değerli üretim, verimlilik artışları, dijitalleşme
ve bölgesel kalkınma eksenlerinde hayat
bulacak. Yakında ilan edeceğimiz Yerlileştirme

STAR
CHP'li
İmamoğlu,
AK
Partili
belediye
başkanlarının
hayata
geçirdiği vadi projesinin üzerine
kondu

Ürün Programı, çok önemsediğimiz yapısal
reformlarımızdan bir tanesidir. Ara malı
ithalatını azaltarak, yerli üretimin teknoloji
yoğunluğunu uluslararası pazarlara entegre
bir biçimde daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bu
kapsamda, desteklerimizi uçtan uca ve sonuç
odaklı şekilde tasarlayacağız. Yerlileştirme için
hali hazırda attığımız adımlar da mevcut.
Kamu mal alımı ihalelerinde, orta-yüksek ve

CHP’li Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili

yüksek teknolojili yerli ürünlere yüzde 15 fiyat

belediye başkanlarının hayata geçirdiği

avantajını zorunlu hale getirdik. Yerli

vadi projesinin üzerine kondu. Projeyi

firmaların yetkinliklerinden daha fazla

makyajlayıp, tamamını ‘kendi yapmış

faydalanmak için kamu ihalelerinde sanayi iş

gibi’ sundu

birliği projelerini hayata geçirdik."

CHP'nin yerel seçimde İstanbul adayı

Bakan

olmasına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü

Varank,

"Sanayi

ve

teknolojide

atacağımız milli adımların, küresel risklere

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun

ve dış şoklara karşı sigortamız olduğunu çok

vatandaşlara kendisini 'çok iş yapıyormuş' gibi

iyi biliyoruz. Ülkemizi sanayi ve teknolojide

gösterme çabasıyla giriştiği skandallara her

lider bir üretim üssü haline getirme yolunda

geçen gün yenileri ekleniyor. 26 ay önce

tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.

temelini atıp tek çivi çakmadığı cami projesine

Türkiye'nin yeni büyüme hikayesi; Ar-Ge ve

ikinci kez temel atma töreni düzenleyen

teknolojinin önderliğinde yüksek katma

İmamoğlu, kendinden önceki belediye

değerli üretimle yazılacak. Bu hikayede

başkanlarının projelerinin üstüne kondu.

başrolü; siyasi istikrar, güçlü hükümet,

Beylikdüzü Kültür ve Yaşam Vadisi de o

yenilikçi özel sektör ve nitelikli beşeri

projelerden biri. AK Partili eski Beylikdüzü

sermaye paylaşacak. " diyerek sözlerini

Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'nın başlattığı

tamamladı.

projenin büyük bölümünü de Orakçı'dan

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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sonra belediye başkanı olan AK Partili Yusuf

İmamoğlu'nun adaylığı dünkü MYK'da

Uzun tamamladı. Göreve geldikten sonra

görüşüldü. İmamoğlu'nun adaylığına

projenin sadece kalan yüzde 5'lik kısmını

kuruldaki hiçbir üye itiraz etmedi. Gözler

yapan CHP'li İmamoğlu ise, projeyi 'yeni

bugün yapılacak Parti Meclisi'ne (PM) çevrildi.

proje' diye makyajlayıp şov yaptı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun da katıldığı
törenle 2017'de açılışı yapılan projenin
tamamını kendi yapmış gibi sunan İmamoğlu,
"10 yıllık özleme son verdik" diyerek şov yaptı.

HÜRRİYET
Çavuşoğlu:
FBI
başladı
FETÖ
gerçekleşti

çalışmalara
tutuklamaları

Kılıçdaroğlu da açılışta "İstanbullu nefes
almak istiyorsa CHP'li belediyelerin olduğu
ilçelere gider" diyerek projeyi öve öve
bitiremedi ve "Bizim belediyemiz yaptı"
diyerek kamuoyunu kandırdı.
BORÇ 500 MİLYON TL
Öte yandan CHP'li İmamoğlu'nun projenin
yüzde 5'lik bölümü için 50 milyon TL
harcadığı belirtilirken, yapılan iş için çok fazla
bedel ödendiği öne sürülüyor. 150 milyon lira
borçla teslim aldığı Beylikdüzü Belediyesi'nin
şu an borcu ise 500 milyon TL'ye ulaşmış
durumda. Belediyede çalışanların maaşı ise
bankalardan alınan kredilerle ödeniyor.
CAMİYE İKİ KEZ TEMEL ATTI
İmamoğlu, ilk temel atma töreninde "18 ayda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
"FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın
başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI
bize, bugüne kadar elde ettikleri
bulgularla 'Amerika'daki karanlık
yüzünü görmeye başladık. Hatta New
Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar
da başladı' dediler." ifadelerini
kullandı.

bitireceğim" sözünü verdiği ancak 26 ayda tek
çivi çakmadığı Megakent Camisi projesi için
ikinci kez temel atma töreni yapmış, SABAH

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda; Sanayi

bu gelişmeyi "Hizmet sıfır, şov şahane"

ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri

başlığıyla okuyucuya duyurmuştu.

Bakanlıklarının ve bu bakanlıklara bağlı kamu

İSTANBUL ADAYLIĞI MYK'DAN GEÇTİ

kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü sırada

CHP'nin yerel seçimde muhtemel İstanbul

kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Yunanistan ile ihtilaflara yol açan adacıkların,

öldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Son

1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları ile

günlerde rejimin kontrol ettiği yere dönen

aidiyetlerinin belli olmadığını söyledi.

mültecilere neler yaptıklarını bilmiyorum

Bu adacıkların fiili statüleri ile ilgili 1995
yılında yaşanan Kardak krizi sonrasında
herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan arasında
her zaman bir gerginlik alanı olmuştur.
Dolayısıyla AK Parti'yle ilgili ithamda
bulunmak doğru değildir. Bu sorunların
çözümü için Kardak krizinden sonra rahmetli
İsmail Cem döneminde de istikşafi görüşmeler
başlatılması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla
yani burada AK Parti'yi köşeye sıkıştırmaya
çalışırsanız Türkiye için hassas olan bu
konuda Türkiye'ye zarar verirsiniz. Bu
konudan da en az zararlı çıkan ya da hiç
zararlı çıkmayan parti AK Parti olur.
Genelkurmay Başkanlığımız, Savunma
Bakanlığımız ve Yunanistan'la istikşafi
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konu
hassas bir konudur, dolayısıyla bu konuyu
kendi aramızda değerlendirmeye de devam
edeceğiz. Meclis, kapalı oturumda bilgilenmek
isterse, bunu da memnuniyetle yaparız."

takip edebildiniz mi? Biz hiçbir zaman 'Esad'ın
yaptıklarını tasvip ettik.' demedik,
demeyeceğiz de. Şu anda biz, her şeye rağmen,
ateşkes, İdlib ve yarın, mümkün olursa bir
anayasa komisyonu kurulması için Cenevre'ye
gideceğiz. Siyasi bir süreç başlıyor. 'BM
kontrolünde Suriye'yi bir seçime hazırlarken
demokratik, şeffaf, herkesin katılabileceği ve
yine adil bir seçim olması için ülkeyi
hazırlıyoruz, destek veriyoruz' dedik. Bana
sorulan soru şuydu; 'Böyle bir seçimi eğer
Esad kazanırsa bununla çalışır mısınız?' Ben
de 'Böyle bir seçim olduktan sonra, herkes
durumu gözden geçirir.' dedim. Yani 'Esad'la
biz çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz'
anlamında bir şey söylemedim." ifadelerini
kullandı.
FETÖ ELEBAŞININ İADESİ
Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ elebaşının iadesi
konusunda yaptıkları her görüşmede
muhataplarına hatırlatmada bulunduklarını,
bunu sadece FETÖ elebaşı için değil, 84 kişi
hakkında da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Bakan

Arjantin'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Çavuşoğlu, Suriye'deki krizin sebebinin

Erdoğan'ın bu hususu gündeme getirdiğini

Türkiye olmadığını söyledi.

anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

ESAD AÇIKLAMASI

"(Donald) Trump da bu kişinin, özellikle

Suriye'deki iç savaşın Arap Baharı'yla başlayan

terörist başının iadesiyle ilgili 'bir çalışma

bir süreç olduğunu, çok sayıda insanın

yapıyoruz.' dedi. Biz çıkıp, bunu sevinçle
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karşılayıp ortada falan oynamadık. FETÖ ile

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerininde

ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir

(TSK) askere alma faaliyetlerine değinerek,

soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde

"Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 582

ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık

vatandaşımızın müracaat işlemi

yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey

tamamlanmış, bunlardan 86 binin temel

dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı'

eğitimleri sona ermiştir, kalan yükümlülerin

dediler."

eğitim süreci devam etmektedir" bilgisini

Dolayısıyla gelişmeler olduğu zaman biz

verdi.

kamuoyuna bilgi veriyoruz. Burada 'Trump bu

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL GECİKMEDEN

sözü söyledi, bundan çok mutluyuz.' gibi bir

AÇIKLANACAK"

açıklama yapmadık."
"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik

YENİŞAFAK
Hulusi Akar'dan askerlik süresi
açıklaması

sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı
şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde
devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah
önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu
açıklanacak" dedi.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE SÜRE
KISALACAK MI?
Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının
kaldırıldığını, uzaktan eğitimle vatandaşların
bulundukları yerlerden askerlik hizmetini

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni

yerine getirmelerine imkan sağlandığını

askerlik sistemine ilişkin yaptığı

bildiren Akar, "Vatandaşlarımızın eğitim

açıklamada, "İnşallah önümüzdeki yıl

durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate

için daha gecikmeden bu açıklanacak.

alarak, herkesin en uygun zamanda askerlik

Askerlik süresinin kısaltılması dahil,

görevini yapmasını sağlayacak şekilde,

yeni askerlik sistemi üzerindeki
çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarla
yoğun bir şekilde devam etmektedir"
dedi.

askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni
askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili
bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde
devam etmektedir." ifadesini kullandı.
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YENİAKİT
‘ Artık cetvelle sınır
çizdirmeyiz’

yer eden bir ittifaktır. Türkiye’nin geleceğine
ilişkin meselelerde müşterek hareket etme
kararlılığının ortaya çıkardığı bir ittifaktır.
Yoksa ‘şu ilde sen bu ilde ben seçime girelim’
denilerek yapılan bir seçim işbirliği değildir.
30 büyük ilde işbirliği
-Üç büyük ilin dışında hangi illerde işbirliği
yapılacak?
Bununla ilgili olarak 30 büyük ilde yapılan
işbirliği sonucu vermiş, hangi illerde AK
Parti’nin hangi illerde de MHP’nin seçime

AK Parti Genel Başkanvekili Numan

gireceği ortaya çıkmıştır. Bu illerin ilçeleriyle

Kurtulmuş, “Fırat’ın doğusunda biraz

ilgili çalışmalarda son noktaya gelinmiştir.

da müttefikimiz zannettiğimiz ülkenin

Liderler oturacaklar ve son kararı

desteğiyle terör örgütleri faaliyet

vereceklerdir. Böylece 30 ilin hem

yürütüyor. En kısa sürede bölgeyi

büyükşehirlerinde hem de ilçelerinde seçim

terörden arındıracağız. Oynanan oyunu
görüyoruz, ikinci bir Sykes Picot’a
müsaade etmeyeceğiz” dedi.

işbirliğinin yapılacağı kamuoyuna ilan
edilecektir.
-Bir seçim birlikteliğinden ziyade gönül

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul

birlikteliği olacak gibi…

Milletvekili Numan Kurtulmuş,

Bu iş birliği doğrultusunda gayretle

gazetemiz Akit’e konuştu. Türkiye’nin

çalışacağız. Bizim seçime

gündemindeki önemli meselelere dair

girmediğimiz, MHP’li bir kardeşimizin aday

açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhur

olduğu illerde biz teşkilatlarımızı ve

İttifakı’ndaki son gelişmelerden, Fırat’ın

seçmenlerimizi motive edeceğiz. O ilde seçime

doğusuna yönelik gerçekleştirilecek askeri

girecekmiş gibi çalışacağız. Aynı

operasyonlara kadar geniş bir yelpazede

şeyin MHP tarafından da yapılacağını ümit

değerlendirmelerde bulundu...

ediyoruz.

-Cumhur İttifakı ne aşamada?

Terörü yerinde imha edeceğiz

Cumhur İttifakı sadece bir seçim işbirliği

-Fırat’ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili

değildir. 15 Temmuz akşamı meydanlarda

bilgi alabilir miyiz?

milletin oluşturmuş olduğu, milletin gönlünde
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Bizim için Fırat’ın doğusunun da batısınında

cumhurbaşkanımızın yakın çevresini hedef

bir farkı yok. Suriye’nin toprak

alan bir operasyonla Türkiye siyasi bir krizin

bütünlüğü bizim vazgeçilmemiz. Dağılmasına

içine alınmak istendi. MİT krizi, 17/25, Gezi

gönlümüz razı olmaz. Oynanan oyunu

Parkı eylemleri, 15 Temmuz darbe

görüyoruz. İkinci bir Sykes Picot’a müsaade

girişimi birbirine sımsıkı bağladır. Çok şükür

etmeyeceğiz. Kaldı ki o coğrafyada Türkiye’ye

hepsi boşa çıkartılmıştır. Millet kazanmıştır.

karşı gelen terör saldırılarını durdurmak ta

ABD kararlılığını göstermeli

milli güvenlik sorunumuzdur. En kısa süre

-Sayın Çavuşoğlu’nun açıklamaları sonrası

içinde terörden arındırılmış bir bölge haline

FETÖ elebaşının iadesi yeniden gündeme

gelecek.

geldi. Bu konuda neler söylersiniz?

-Bölge terör eliyle manipüle ediliyor.

ABD ile son dönemde ilişkilerimizin

Türkiye’nin duruşunu nasıl

serinlemesinin en önemli nedenlerinden

değerlendiriyorsunuz?

birisi FETÖ elebaşının Türkiye’ye iade

90 bin DEAŞ militanı dünyanın dört bir

meselesiyle ilgili süreçtir. Türkiye’nin talebi

tarafından bir araya getirildi. Hangi akıl, hangi

çok nettir. Türkiye’yi yok etmek isteyen bir

istihbarat, hangi lojistik destektir ki, DEAŞ’ı o

çetenin lideri istenmektedir. Amerikalıların

bölgeye soktu. Hatırlayın bir hafta içerisinde

empati yapmasını istiyoruz. Siyasi

neredeyse Musul’a, Kerkük’e kadar hiçbir

kararlılıklarını ortaya koymalarını bekliyoruz.

dirençle karşılaşmadan bölgeyi tarumar

ABD’nin bu konuda hangi adımları atacağını

ettiler. Şimdi de PYD/YPG denilen örgüt

görmek isteriz. Temennimiz bu eşkıyaların

birden çıktı. Arkalarında bir güç olmasa

Türkiye’ye iade edilmesidir.

bunlar mümkün olur mu? Dolayısıyla bunların
farkındayız. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. O
bölgeyi bir tehdit olmayacak şekilde
temizleyeceğiz.

AKŞAM
Katar'dan çok sert açıklama!
"Suudiler ve BAE kargaşa istiyor"

Türkiye krize itilmek istendi
-17/25 Aralık kumpasının yıl dönümü, neler
söylemek istersiniz?
17/25 Aralık Türkiye’yi darboğaza sürüklemek
isteyen ve bu minval üzere çok iyi hazırlanmış
bir süreçti. Sonra ortaya çıktı ki FETÖ’nün
yargıda oluşturduğu düzmece bir
yöntemdi. Yargı kullanılarak
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap

çözümün olmadığını da vurgulayarak, “Mısır,

Emirlikleri’nin (BAE) Ortadoğu’daki kargaşayı

BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan kuşatmayı

desteklediğini belirten Katar Dışişleri Bakanı

kaldırmak istemiyor” diye konuştu. Katar

El Sani, "Ortadoğu’daki kargaşanın tek

Bakanı El Sani, krize rağmen ülkesinin Körfez

sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar’ı

İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) rolünü

kuşatan ve Yemen’e savaş açan Suudi

kaybetmediğini de vurguladı.

Arabistan’ın yanında değiliz" dedi.
Suudi Arabistan ile gerginlik yaşayan
ve Körfez ülkeleri tarafından kuşatmaya
alınan Katar'dan çok sert bir açıklama geldi.
Amerikan medyasına röportaj veren Katar
Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin
Abdurrahman bin Casim El Sani'nin
açıklamaları Arap medyasında gündem oldu.
"Üç ülkede faaliyetleri var"
İHA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri
Bakanı El Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgenin
güvenliğinin bozulması için Libya, Yemen ve
Somali'de şüpheli faaliyetleri desteklediğini
belirtti. Bakan El Sani, "Ortadoğu’daki
kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan.
Biz Katar’ı kuşatan ve Yemen’e savaş açan
Suudi Arabistan’ın yanında
değiliz” açıklamasında bulundu.
"Kuşatmayı kaldırmak istemiyorlar"
Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Birleşik Arap
Emirlikleri'nin (BAE) Libya'daki rejimi,
darbeleri ve Somali'nin
istikrarsızlaştırılmasını desteklediğini de dile
getirdi. El Sani, Katar kriziyle ilgili henüz bir
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