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SABAH
Kart borcu olana fırsat

vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar
elektrik tüketimlerini de devlet
üstleneceğini bildirdi. Böylece yaklaşık 2.5
milyonun üzerindeki hanede, her ay
ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet
karşılamış olacak. Erdoğan, asgari ücrete
beklentilerin üzerinde zam ile birlikte
istihdam teşvikleri, elektrik ve doğalgazda
indirim müjdeleri verdiklerini belirterek,
"Her yeni gösterge, yeni gelişme ağustosta
ülkemizi hedef alan finansal saldırıların

Kredi kartı borcunu

etkisinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya

ödeyemeyenler, Ziraat Bankası’ndan

başladığını gösteriyor. Tabii ki, gidecek

alınacak krediyle yükten kurtulacak. 24

daha çok yolumuz var. Bütçe disiplininden,

ay vadede yüzde 1.10, 60 ayda ise 1.20

tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz

olan faiz oranı, piyasa ortalamasının

vermeden bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

yarısından daha düşük seviyede

350 bin esnafa 22 milyar TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank'ın

sanayici, esnaf ve çiftçiye müjde verdi. AK

esnaf ve sanatkârlar için uygun şartlarda

Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan,

finansman sağlayacağını da açıkladı. Buna

kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların

göre, Halkbank esnaf ve sanatkârların işletme

borçlarını Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle

yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere

kapatabileceğini açıkladı. Erdoğan, "Ziraat

bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık

Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan

krediyi yüzde 5 faizle kullandıracak. Erdoğan,

vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir

dengelenme sürecinin etkisini esnafa süratle

çatı altında toplanacak. Vatandaşımız, hangi

yansıtmak için bu tutarın 10 milyar liralık

bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat

kısmını ilk çeyrekte kullandırma kararı

Bankası'ndan alacağı krediyle bu borcunu

aldıklarını dile getirdi.

ödeyecek" dedi.

DESTEK 16 YILDA 202 KAT ARTTI

2.5 milyon kişiye elektrik desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,düzenli
sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi

Halkbank'ın bugüne kadar esnaf ve
sanatkârların uygun şartlarda finansmana
erişimine öncülük ettiğini dile getiren
Erdoğan, "2002'de 154 milyon TL olan Hazine
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destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31.1

uygulamasını aynen devam ettiriyoruz" dedi.

milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat

500 ve üzeri sigortalı çalıştıran bin 594,

arttı. 2002'de 64 bin olan kredili esnaf sayısı

500'ün altında sigortalı çalıştıran 1 milyon

2018'de yaklaşık 7 kat artış ile 500 bine çıktı"

883 bin 139 iş yeri bulunuyor.

diye konuştu.
Çiftçiye 2 milyarlık kaynak
Ziraat Bankası'nın çiftçiye, dar günlerinde
destek olmak için kredi ödemelerinde farklı
erteleme, yeniden vadelendirme ve

SABAH
Cumhurbaşkanlığı'ndan
ABD'li
heyetin Ankara temaslarına ilişkin
flaş açıklama!

yapılandırma alternatiflerini geliştirdiğini de
anlatan Başkan Erdoğan, "Bu düzenlemeyle
çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı
uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme imkânı
getirildi. Bu uygulama kapsamında kısa sürede
yaklaşık 2 bin üreticimiz başvuruda bulundu"
ifadesini kullandı. Erdoğan çiftçilere ocakta 2
milyar 35 milyon TL tarımsal destekleme
ödemesi yapılacağını da duyurdu. Ocakta
yapılacak ödemelere göre, fark ödemesi
buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira,
buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ
süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem
bitkileri desteği 268 milyon 600 bin lira,
sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon
lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği
84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler
167 milyon 200 bin lira olacak.
İşverene 5 puanlık teşvik
İş dünyasına da müjde veren Başkan Erdoğan,
"Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında
500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3
puan desteği, 5 puana çıkartıyoruz. 500'ün altı
sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim
Kalın, ABD'li
heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Kalın:
"Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere
sivillerin can ve mal güvenliğinin
sağlanması konusunda Türkiye, en
büyük hassasiyeti gösteren ülkedir.
Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör
örgütüne güvence vermesini, onu şu
veya bu gerekçeyle aklayıp
meşrulaştırmasını beklemesin." dedi
KALIN'DAN GÖRÜŞME SONRASI İLK
AÇIKLAMA
Suriye topraklarının bizim sınırlarımız da
dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinden
temizlenmesi hedefimizdir. Sayın
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Cumhurbaşkanımızın Trump'a ifade ettiği

BOLTON'A VERİLEN DELİLLER

gibi, DEAŞ'la mücadelede herhangi bir

Bolton'a bir değil iki dosya verdim. Biri Kürt

duraklama söz konusu değildir.

kardeşlerimize yönelik bir dosyaydı. İkincisi
ise PKK/ YPG'nin Suriye'de işledikleri suçlara

200 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ

yönelik bir dosyaydı. İnsan hakları ihlali gibi

DÖNMÜŞTÜR

pek çok suçları var. Bu haberlerin hep hasır

Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin

altı edildiğini gördük, biz de tam tersine

yaklaşık 200 bini ülkelerine geri dönmüştür.

bunları dosya halinde sunduk. Bu konuda YPG

Bu geri dönüşlerin devam edeceğini

ve PYD'ye yönelik sürekli bir sessizlik

öngörüyoruz.

olduğunu görüyoruz, dosyayı sunduk ki

CUMHURBAŞKANIMIZ BOLTONA'A

kendileri de görsünler.

SÖZ VERMEDİ

TAMAMEN NÖTRLENMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolton'a teyitli bir

BEKLENTİMİZDİR

randevusu yoktu. Son tahlilde, Bolton'un

Çok detaylı lojistik gerektiren ağır silahlar,

muhatabı bellidir. Buna gerek duyulmadı.

kurulmuş merkezler var. Tamamen

Bunu tepki gibi nitelendirmek doğru olmaz,

nötrlenmesi beklentimizdir. Operasyonel

ama İsrail'de yaptığı açıklamaları doğru

detaylar konuşuldukça önümüzdeki günlerde

bulmadığımızı kendisine de söyledim. Bunu

göreceğiz.

ihtiva eden bir dosyayı da kendisine verdim.
Bu bir üslup değil, bakış açısı anlamına da

ABD, Irak ve Afganistan'dan çekilirken

geliyor bir bakıma. Son yapılan açıklamalar

silahlarla ilgili farklı uygulamalar sergilemişti.

üzerine bir kez daha ifade edilmesi

Bu çekilme planlarının detaylarını hala

gerekiyordu. Irak'ta Saddam zulmünden

çalışıyorlar. Bizimle çalışırken daha da

kaçanları da, Kobani'den de mülteci akımı

detaylanacağını umuyoruz, bizim tavrımız net.

olduğu zaman bunlar Kürttür gibi ırkçı

Obama yönetiminden devralınan bu

yaklaşımlarda bulunmadık. Ülkemizde

uygulamanın Trump yönetimine de zarar

milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır.

verdiğini görüyor, Trump'ın da farkında
olduğunu farkediyoruz.

Süreçte yavaşlama gibi bir şey söz konusu
değil. Bize verilen süre 60-120 gün gibi bir

Bizz herkesle koordinasyon yapar ama

süreydi. Asıl önemli olan buradan çekilirken

kimseden karar almayız. Bugün

nasıl bırakılacağı, silahların nasıl geri

Cumhurbaşkanımız da ifade etti, biz her türlü

alınacağı gibi konulardır.

adıma hazırırız. Terörle ilgili her türlü

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

3

HABERLER 09/01/2019
kabiliyetlere de sahibiz. Münbiç konusunda

MHP ile ortak miting konusuna olumlu

askerler tarafından atılan gerekli adımlar var.

bakıyoruz ancak takdir Genel Başkanlarda.

YPG'nin tamamen çekilip yerel unsurlara
devretmesi gerekiyor.
Farklı düzeylerde farklı arkadaşlarımızın
önümüzdeki günlerde toplantıları olacak.

STAR
AK Parti seçim manifestosunu 31
Ocak'ta açıklayacak

(CHP'nin ekonomik eleştirileri) Zirat
Bankası sadece çiftçilere hizmet vermiyor.
Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını
silmiyor. Bir borç silme yoktur, iki
yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza
olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin
hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz
konusu değildir.
TÜİK saygın bir kuruluştur. TÜİK'in yaptığı
işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası
standartlardan bir sapma ya da bir gerileme
yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş
yapmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı
rakamlar doğru değil.
(Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16
yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Manifestoyu
açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım
toplantısını 31 Ocak Perşembe günü
Ankara'da yapacağız.' dedi.

tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın
ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır.
(ABD ile kritik Suriye
görüşmesi) Pompeo da Bolton'da YPG'nin
Kürtleri temsil etmediğini terör örgütü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in

olduğunu bilmektedir. Müttefik deyince

açıklamalarından satır başları;

ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi

(Seçim mitingleri) Cumhurbaşkanı

gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye

Erdoğan sahaya inmiş durumda. Manifestoyu

bahsetmeleri büyük bir kırılmadır. YPG'nin

açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım

Kürtleri temsil etmediğini biliyorlar. Türkiye

toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da

Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın'

yapacağız.Yakın bir zamanda her ilde

diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere

adayların açıklanması ile ilgili kapsamlı bir

yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Bölge Kürtlerini

faaliyet gerçekleştireceğiz.

konuşanların esas meselesi Kürtler değil.
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Türkiye bölgedeki Kürtler ve Arapların

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

dostudur.

dün yapılan grup toplantısında ABD

Suriye terör örgütlerinden arındırılmalı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John

Ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları

Bolton'un ABD'nin Suriye'den

temizleriz. Bizim mahallede teröriste terörist

çekilmesine ilişkin açıklamalarına

derler. Müzakereler sürecek, deneyimli bir

tepki gösterdi.

ülkeyiz.

Bahçeli, "Bolton musun, Dalton musun

Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi

bilmem ama şunu açıkça sorarım: Türkiye

şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya,

bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi

pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya

nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı

gidebiliriz.

soracaktı? Bu ne küstahlıktır? Nasıl bir
terbiyesizliktir?" dedi.

(İmamoğlu'nun randevu
talebi) Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bu

İMHALARI VACİPTİR

hafta olabilir.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu, Münbiç ve

(Fazıl Say'ın konser

etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya

daveti) Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın

muktedir olduğunu kaydeden Bahçeli, "ABD

konserine katılmak istiyor.
Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı
olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık
vermeyi düşünüyorlar

Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet
için, hukuk için, beka için, mazlumların
güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır"

STAR
Türkiye ne
soracak

ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin

diye konuştu. Bahçeli şöyle konuştu:
"Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin

yapacağını

size

mi

Türkler tarafından katledilmemesini
güvenceye alacaklarmış, müttefikleri Kürt
savaşçılarmış. Trump'a diyorum, Pompeo'ya
sesleniyorum, Bolton'a duyuruyorum;
müttefiki olduğunuz insan kasaplarının,
bölücü hainlerin Kürt kökenli
kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları
kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, katildir,
canidir, görüldükleri yerde imhaları
vaciptir. PKK/YPG'yi Kürt kökenli
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kardeşlerimizle ilişkilendirmek ahlaksız bir

olurdu" diyen gazeteci Yılmaz Özdil,

sapmadır, adi bir saptırmadır, alçak bir

"Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir

sapkınlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimize

Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir"

Trump ve Evanjelist kadrosunun muhabbeti
yalandır, riyadır, sahtedir, aslı astarı
yoktur."
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet

ifadesini kullanan sanatçı Rutkay Aziz
ve gittiği bir mekanda başörtülü
kadınları 'Suudi Arabistan'a gidin'
diyerek sözle taciz eden Deniz Çakır'a

Sistemi'nin tam manasıyla yerleşip, kurum

grup toplantısındaki konuşmasında

ve kurallarıyla kökleşebilmesi için 31 Mart

sert tepki gösterdi:

2019'un demokratik ve güvenli şekilde

Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan

geçilmesi şarttır. 31 Mart öncesi ülkemizin

Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart

huzurunu kaçırmak istiyorlar. Sokakları

dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır.

karıştırmayı projelendiriyorlar. 1 Nisan

Bu ülkenin başörtülü hanımlarına "Suudi

sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tekraren

Arabistan'a gidin" demek faşistliğin en sefil

uyarıyorum: 1 Nisan sabahı istikrarsızlık

halidir. Adı da neymiş; sanatçıymış.

hayali görüp sarı yelek hülyasına kapılanlar

Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların

varsa buna pişman olacaklardır" diye

yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir.

konuştu.

AK Parti tam aksine yaşam çeşitlerini

MİLLİYET

garanti altına alan bir zihniyettir. Bu milleti

"FAŞİSTLİĞİN DİK ALASI"

aşağılayanların faşistliği lime lime

bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek
üzerlerinden dökülmektedir. Türkiye sadece
bu faşistler insanları içki içenler içmeyenler,
sakallılar sakalsızlar diye ayırır. Yaşam tarzı
dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine
aittir. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan
Anadolu insanı bu durumu zenginlik
kaynağı olarak görür. Bu CHP zihniyeti hak
ettiği dersi bir kez daha alacaktır.

Başkan Erdoğan, kendisi için "Tayyip
Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı
bugün çok daha iyi bir Türkiye
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mümkün değil. Bunlar, bu ülkede benim

YENİŞAFAK
Teröristler
için
çok
harekete geçeceğiz

Kürt vatandaşım kimdir? YPG, PYD, PKK

yakında

kimdir? Herhalde bunları tanımıyorlar.
Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD, YPG
terör örgütleri benim Kürt vatandaşlarımın,
kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Yani
Amerika eğer bunları 'Kürt kardeşlerimiz'
olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi
bir yanılgı içerisindeler. Biz bu terör örgütü
mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın
içerisinden çıkmış olsun, ister Arapların

Türkiye’nin Suriye’de Kürtleri hedef

içerisinden çıkmış olsun, isterse Türklerin

aldığı yalanı alçak bir iftiradır. Biz

içerisinden çıkmış olsun, eğer terörist ise

terörist kimlerden çıkarsa çıksın

gereğini yaparız, hakkından geliriz. Yani

gereğini yaparız. Hazırlıklarımız

terörist olacak, 'Bunlar Kürt, bunlara

büyük ölçüde tamam. Bir gece ansızın

dokunmayın.' Yok böyle bir şey. Teröre yeni

gelebiliriz

bir tarif mi geliştirdin? Bolton, çok ciddi bir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin

yanlış yapmıştır. Suriye'de, Türkiye'nin

TBMM'deki grup toplantısında ve çıkışta

Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak,

gazetecilerin sorularına karşılık yaptığı

onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır. Şu

değerlendirmelerde Türkiye'nin Suriye'de

anda Kobani'den ülkemize gelen 200 bin

terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği

Kürt kardeşimizi bu ülkede kim

operasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.

barındırıyor? Bunu görmeyeceksin,

Başkan Erdoğan, ABD'nin Ulusal Güvenlik

geleceksin 'Kürtleri öldürmeyin' diyeceksin.

Danışmanı John Bolton'un "Türkiye,

Hangi Kürt öldürüldü, teröristten başka.

ABD'nin Kürt müttefiklerini korumalı"

Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa

şeklindeki skandal sözlerine de tepki

yaparız; Cudi'ye de , Gabar'a da, Tendürek'e

gösterdi. İşte Erdoğan'ın sözleri:

de gireriz ve gereğini yaparız.

Kahraman askerlerimiz tarafından

Münbiç'te uzun süredir ABD tarafından

söndürülen DEAŞ balonu sayesinde Suriye

oyalanıyoruz ancak önemli mesafe katettik.

hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi

Aynı şekilde Fırat'ın doğusundaki terör

ancak Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı

yapılanmasıyla ilgili kararlılığımızı da tüm

bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız

dünyaya gösterdik. Trump'la bu net
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anlaşmaya varmış olmamıza rağmen ABD

Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya

yönetiminden farklı sesler gelmeye başladı.

yönelik bir anlaşma olmadan

Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör

çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde

örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere

gerçekleştirildi.

harekete geçeceğiz. Biz Trump ile

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile

vardığımız anlaşma gereğince askeri

görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile

harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde

görüşemedi.

tamamladık. "Biliyorsunuz bir zamanlar
Ayşe tatile çıkardı. Biz de 'Bir gece ansızın

"Gerek yok"

gelebiliriz' diyoruz. Bu müdahalemize engel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından

olmaya çalışan başka teröristler de olursa

yaptığı açıklamalarla Bolton'a yüklenirken

elbette onların da hakkından gelmek

randevu talebine "Gerek yok" şeklinde cevap

boynumuzun borcudur.

verdi.

YENİAKİT
ABD medyası: "Erdoğan Bolton'u
adam yerine koymadı"

Bolton gündemi
Dün yaşanan gelişmeler ABD medyasında
geniş yer buldu. New York Times, haberinde,
"Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı."
ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda görüşmeler yapmak
üzere dün Ankara'ya gelen ancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu
alamayan John Bolton'la ilgili ABD
medyasında "Erdoğan Bolton’u adam

Bir diğer haber sitesi CNBC ise, "Erdoğan
Bolton’a Suriye konusunda kapıları
kapattı." yorumunu yaptı.

yerine koymadı." başlıkları atıldı.
Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da
yapılan Suriye görüşmeleri, ABD
Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik
Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri,
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"Bolton'ı azarladı"
Washington Post da, "Erdoğan'ın Kürt
savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra
Bolton’u azarladı ve adam yerine
koymadı." başlığıyla haberini şekillendirdi.

Mikrofon gören her CHP’linin söze Atatürk ve
milli ruh ile başladığına dikkat çeken Akçay
“CHP’de ne Atatürk’ten, ne de milli ruhtan
eser yok. Onlar için Atatürk sevgisi duvardaki
resimden öte değil. Terör örgütleriyle dillere
destan birlikteliklerinden kutuplaşma,
kamplaşma ve çatışma ortamı yaratmak
istiyorlar. CHP sözcüleri 31 Mart’ta başarıyı
değil, 1 Nisan’da sokakları amaçlıyorlar.” dedi.
Açıklamasında CHP’li Özgür Özel’in MHP ve
Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yönelik

YENİAKİT

eleştirilerine de sert bir şekilde cevap veren

'Bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı
Kandil'de'

Genel Başkanımız için ‘15 Temmuz’u

MHP’li Erkan Akçay “CHP’li Özgür Özel Sayın
araçsallaştırdı, 20 Temmuz OHAL
darbesini yaptı. Birisi düğmeye bastı
ama o düğmeye 15 Temmuz’dan önce
basıldı’ diyor. Bu sözler 15 Temmuz’a
tiyatro ve senaryo diyen
zihniyetinFETÖ’yle mücadeleden
rahatsız olan çarpık bakışın sözleridir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
CHP sözcülerinin MHP eleştirilerine
sert bir şekilde karşılık verdi.
Açıklamasında CHP’yi “dümene sahip
olmak isteyen kaptan adaylarının
dümeni kırdığı bir gemi”ye benzeten
MHP’li Erkan Akçay “CHP açık denizde
dümensiz kaldı. Attıkları çapaların ise
birisi Pensilvanya’da, diğeri Kandil’de.
Bu iki odak arasında ayakta durmaya

Cumhur İttifakı terörle mücadele
ederken, Türk milletinin birlik ve
beraberliğini savunurken CHP kimlerle
beraber? 20 Temmuz OHAL ilanı FETÖ’yle
mücadele için atılmış bir adımdır; bu gerçeğe
karşı CHP için terörle mücadele süreci tüm
terör unsurlarıyla bir araya gelerek ülkemizi
karıştırmak için bir fırsat olarak
kullanılmaktadır. Oyunlarını bozduğumuz için
MHP’ye yönelik şuursuzca saldırıya

çalışan bir CHP var karşımızda” dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

9

HABERLER 09/01/2019
geçmişlerdir. CHP sözcüleri çaresizlik içinde

24 Haziran’dan sonra 31 Mart’ta da onu

karalama ve kumpas peşindedir.” dedi.

bulacaktır.”

Akçay açıklamasına şöyle devam etti: “Bölücü
Terör örgütünün siyasi uzantıları ile “Gönül
İttifakımız” var diyerek Kandil’e selam
yollayanlar, Pensilvanya’danişaret alarak zillet

YENİAKİT
Yanlarında iki ülke
Hedefleri Türkiye

daha

var!

ittifakı kuranlar 15 Temmuz ihanetinden
itibaren bir ve beraber olan Yeni Kapı
ruhuyla kurulan Cumhur İttifakı hakkında
yeni iftira kampanyaları
düzenlemektedirler.Penislvanya’da düğmeye
basılan, Kandil’de ayarı yapılan zillet
ittifakının Cumhur ittifakına karşı duruşun

İsrail, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın

gerisinde de bu kirli dostluklar vardır.Aslında

istihbarat şefleri Türkiye’yi hedef alan

bunların amaçları milli ve yerli olan Cumhur

gizli bir toplantı yaptı. Londra merkezli

İttifakına saldırarak Türkiye düşmanlarıyla

Middle East Eye’ın haberine göre bir

girdiği karanlık ilişkileri, kurdukları

Körfez ülkesindeki toplantıda İran ve

platformları ve yaptıkları ittifakları, kurdukları

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini kırma

cepheleri örtbas etmek için dikkatleri kendi

kararı alındı. Ancak Mossad Başkanı

üzerlerinden uzaklaştırmak istiyorlar.

Cohen “İran’ın gücü kırılgan, gerçek
tehdit Türkiye’den geliyor” dedi

Maalesef bunlar milli hassasiyet taşımayan

4 ülkenin 4 maddelik stratejisi ise şu

siyaset bezirganlarıdır. Kandil

şekilde: Afganistan’da Taliban ile

mağaralarından, Pensilvanya koridorlarından

müzakereleri ilerletmek. Irak’taki

aldıkları icazetle adeta Türkiye’ye düşmanlıkta

Sünni kartının kontrol edilmesi.

yarış yapmaktadırlar.
CHP, Türkiye’nin bir sorunu haline
gelmiştir. CHP’nin başarabildiği tek şey

Esed’in yeniden Arap Birliği’ne
kazandırılması ve PKK/PYD üzerinden
terör kartını kullanmak.

herkesi CHP’nin başarısız, vizyonsuz,

Londra merkezli Middle East Eye internet

çözümsüz olduğuna inandırmasıdır. Hiç

sitesi yayın yönetmeni David Hearst, Birleşik

kuşkusuz CHP kendi akıbetinden kaçmaya

Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan,

çalışırken ona en kısa yoldan ulaşma

Mısır ve İsrail’in, Türkiye ve İran’ı bölgeden

istikametindedir. CHP’nin kaçamadığı akıbeti

dışlamaya yönelik bir plan hazırlandığını iddia
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etti. Hearst’ün dün yayınlanan yazısında

Körfez’de biraraya gelen dört ülkenin

planın, Esed rejimini tekrar Arap Birliği’ne

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini geriletmek

üye kabul ederek, Türkiye ve İran’ın bölgedeki

amacıyla dört ayaklı bir strateji geliştirdiği

etkinliğini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Söz

belirtildi. Bu ayaklardan birincisi,

konusu gelişme, Arap ülkelerinin Esed

Afganistan’da Taliban ile müzakerelerin

rejimine Arap Birliği’ne geri dönüş karşılığı,

ilerletilmesi, ikincisi, Irak’taki Sünni kartının

ülkedeki İran etkisini azaltma ve Suriye’ye bir

kontrol edilmesi, üçüncüsü, Esed rejiminin

Arap gücü yerleştirme şartı koştuğuna ilişkin

yeniden Arap Birliği’ne kazandırılmasına

iddialarla da örtüşüyor.

yönelik çabalara hız verilmesi ve dördüncüsü

Körfez’de gizli toplantı
Dört ülkeden istihbarat yetkililerinin bu
çerçevede bir Körfez ülkesinin başkentinde bir
araya geldiği ortaya çıktı. Toplantıya İsrail’i

de Türkiye’ye karşı, Suriye ve Irak’ta, terör
kartını (PKK/YPG) kullanmak olarak
belirlendi.

AKŞAM

temsilen Mossad şefi Yossi Cohen’in
katıldığına dikkat çekildi. Cohen’in liderlik
ettiği toplantıda istihbarat yetkilileri, İran’dan

'ABD, taleplerini kabul etmeyen
Türkiye'nin bileklerini bükmek için
harekete geçebilir'

ziyade Türkiye’yi kendi hedeflerine karşı en
büyük bölgesel askeri rakip olduğunu belirtti
ve Türkiye’nin etkisine karşı konulmasına
yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğine
işaret edildi.
MOSSAD panikte
Toplantıda İsrail tarafı, İran’ın askeri olarak
kontrol altına alınabileceğini ama Türkiye’nin
çok daha geniş imkanlara sahip olduğuna

ABD heyetinin Ankara ziyaretinin
beklenenden kısa sürede bitmesi yeni

dikkat çekti. Mossad Başkanı Cohen’in

bir sürecin habercisi olabilir.

toplantı sırasında, “İran’ın gücü kırılgan,

Türkiye'nin en kıdemli emekli

gerçek tehdit Türkiye’den geliyor” sözlerini

büyükelçilerinden biri olan Uluç

kullandığı iddia edildi.

Özülker, ABD heyetinin ülkemize

PKK/PYD’yi kullanacaklar

gelmeden şartlar sunmasının
diplomatik nezaketsizlik olduğunun
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altını çizerek, "ABD eşit bir ülkeyle
görüşmeye geldiğinin farkında değildi.

kurallarına uymayacak açıklamalarda
bulundular" şeklinde konuştu.

ABD, taleplerini kabul etmeyen
Türkiye'nin bileklerini bükmek için

ABD'nin Türkiye'ye karşı 3 şart koştuğunu ve

harekete geçebilir. Türkiye ile ABD

bunları heyetler arası görüşmelerden önce ilan

arasında anlaşmazlık derin ancak

ettiğini anlatan Özülker, şöyle devam etti:

diyalog yolu tamamen kapanmış değil"
şeklinde konuştu.

350 km derinliğe Türk askeri hazırlıksız
insin istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK
Parti Grup Toplantısında 'Çok büyük yanlış

"İlk olarak DEAŞ'ı siz bitirin dediler. Biz

yaptı' diyerek sert bir şekilde eleştirdiği ABD

tamam dedik ancak bunu lojistik destek

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un

olmadan yapamayacağımızı da en başından

Türkiye ziyareti beklenenden kısa sürdü.

belirttik. Yaklaşık 350 km derinlikten

Heyetler arası görüşmenin ardından yaşanan

bahsediyorlar ancak bu alanda ne bir güvenli

süreci değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç

koridor oluşturulmuş, ne Türk askeri için

Özülker, Trump ile Erdoğan'ın telefon

imkanlar geliştirilmiş. Hiçbir şey yapmadan

görüşmesinin ardından ikili ilişkilerde hakim

'DEAŞ'ı siz bitirin' dediler.

olan 'aklı selim'in önümüzdeki süreçte yerini
ciddi sıkıntılara bırakabileceği uyarısında

Türk-Kürt savaşı maskesine

bulundu.

büründürmek istediler

ABD diplomatik nezaket kurallarına

İkinci şartları 'Kürtlere dokunmayın' yaklaşımı

uymadı

oldu. Düşünün 1984'ten bu yana PKK ile
mücadele eden bir yapı var ortada. Türkiye bu

Türkiye'nin diplomatik adımlarına ilk başlarda

yapının içindeki Kürtlerle tabi ki mücadele

ABD Başkanı Trump tarafından olumlu yanıt

edecek. Kaldı ki SDG'nin yarının PKK'lılardan

verildiğini hatırlatan Özülker, "Ancak

oluştuğunu herkes kabul ediyor. Tüm bunlar

sonrasında hava değişti. Suriye'den çekilme

görülmeyecek, Türkiye sanki Kürtlerin etnik

için 60 gün dediler, 4 ay dediler, Irak'a

yapısına zarar verecekmiş gibi bir algı

geçeceğiz dediler. Sürekli yeni bahaneler

oluşturulacak. ABD, bu adımıyla işe Türk-Kürt

uydurdular. Sürecin netleşmesi için heyetler

savaşı maskesini takmak istedi.

arası görüşmeler yapılmasına destek verdiler.
Bu görüşme öncesinde de diplomatik nezaket
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Üçüncü şartları, Türkiye gibi bir ülkeye 'Biz
senle anlaşsak da anlaşmasak da kendi başına
hareket etme' dayatmaları oldu.

TAKVİM
Trump: Hükümet tek ama tek bir
sebepten dolayı kapalı

Doğal olarak Türkiye bunları kabul etmedi,
edemez. Kaldı ki siz bu teklifleri heyetler arası
görüşmede değil, Türkiye'ye gelmeden önce
basın yoluyla duyuruyorsunuz. Bu yaklaşım
diplomatik açıdan son derece nezaketsizdir.
ABD, eşit şartlar altında bir ülkeyle
görüşecekmiş gibi değil de sanki kendisine
bağlı, bağımlı bir ülkeyle görüşecekmiş gibi
açıklamalar yaptı. Eşitler arası müzakerelerin
kuralları bellidir. ABD buna uymamıştır.
Cevabını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok
net bir şekilde almışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Donald Trump, hükümetin kapalı
olmasına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Hükümet tek ama tek bir sebepten
dolayı kapalı, sebebi ise demokratlar
sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu
durum 45 dakikalık bir toplantıda
çözülebilir." dedi.

ABD, Türkiye'nin bileğini bükmek
isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güney
sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek,

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına rağmen

Demokratları bunun çözümüne engel olmakla

sürecin bu noktaya evrilmesinin iyi okunması

suçladı.

gerektiğinin altını çizen Özülker, "İşler

Trump, iki haftadır ABD federal hükümetinin

Pentagon'un istediği noktaya geldi. ABD derin

kapanmasına neden olan Meksika duvarı için

devleti Trump'ı istediği yere doğru çekiyor.

ulusa sesleniş konuşmasında kameraların

Türkiye'nin ABD'nin isteklerini kabul

karşısına geçti.

etmemesi önemli bir adım. Ancak buna karşın
ABD bileğimizi bükmek için farklı konularda

"Trajik bir gerçek"

harekete geçecektir. Patriot meselesi, F-35, s-

ABD'nin güney sınırında insani bir kriz

400, Halkbank davası, İran'a yaptırım

yaşandığını söyleyen Trump, "Orada

istisnası gibi seçeneklerde hamle yapabilirler"

insanların acı çektiği bir döngü var. Bunu

dedi.

durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

13

HABERLER 09/01/2019
ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri

Schumer ise sınır güvenliği ile hükümetin

tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin

kapanmasına yol açan bütçe krizinin ayrı ayrı

en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır.

ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa
dışı göçmenliğin trajik bir gerçeğidir" diye
konuştu.
"Hükümet tek ama tek bir sebepten
dolayı kapalı"
Demokratların duvar için geçici bütçede fon
ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump,
bütçe krizinden dolayı hükümetin iki haftadır
kapalı kalması konusunda Demokratlara
yüklendi. Trump, "Hükümet tek ama tek bir
sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır
güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45
dakikalık bir toplantıda çözülebilir. Yarın
bunu çözmek için Kongrenin önde gelen
isimlerini Beyaz Saray'a davet
ettim" ifadelerini kullandı.
ABD lideri, duvarın bedelinin Meksika ile
yapılan yeni ticaret anlaşması üzerinden tahsil
edileceği iddiasını da konuşmasında yineledi.
Trump'ın milyonlarca Amerikalının
mağduriyetini kullandığını ifade eden
Pelosi, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup
ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti
kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump,
Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı,
kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti
açmalıdır" dedi.
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