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SABAH
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup
toplantısında açıklamalar

teşkilatımızın etrafında kenetlenmesini
istiyorum.
"BİR KENARA KOYUYORUZ"
Daha önce ifade ettim. Kendisi veya istediği
birisi aday olamadı diye partimize tavır alan
kişi bizim gözümüzde hiçbir zaman AK Partili
olmamış, olamamış demektir. Bunların
hepsini de günü geldiğinde değerlendirmek
üzere bir kenara koyuyoruz. Biz bugüne kadar
egosunun değil davasının peşinden gidecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel

gönül erleriyle yol yürüdük aynı şekilde de

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK

devam edeceğiz. Hangi görevde kime tevdi

Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

edileceği nasip işidir. Geçmişte vekil olan,
MYK üyesi arkadaşlarımızdan bugün

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır
başları:
Mahalli seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı hızlı

büyükelçi olan, belediye başkan adayı olayı.
Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız.
CHP'YE ÇOK SERT TEPKİ

bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta sonu

CHP, 2014 mahalli seçimlerini FETÖ'cülerin

Samsun ve Ordu önümüzdeki hafta sonu da

verdiği malzemelerle yürütmüştü. Baktı ki

Erzurum, Gaziantep, Antalya adaylarımızın

FETÖ'cüler tek başına yetmiyor, şimdi

tanıtım törenlerine bizzat katılım

PKK'lılar var. Bu CHP'yi başarıya taşımayacak.

göstereceğim. Büyükşehir il adaylarımızdan

CHP, milletin kendisinden ısrarla uzak

açıklamadığımız 6 il kalmıştı bunlardan

duruyor. Milletin içinde olmadığı projelerin

4’ünde Cumhur ittifakı kapsamında MHP’nin

bir yerlere kırpmaktan öte neticelere vesile

adayını destekleyeceğiz. Geriye kalan iki ilden

olması mümkün değildir. Biz cumhur ittifakını

Aydın adayımızı Mustafa Savaş olarak ilan

önce milletin gönlünde kurduk. Hedef küçük

ettik Muğla il adayımızı da önümüzdeki pazar

olunca hesap da küçük oluyor. Türkiye'nin

günü açıklayacağız.Parti içinde süren yarış bir

başına hangi bela musallat olsa bunlar ellerini

demokrasi yarışıdır. Tüm arkadaşlarımızın

ovuşturuyor. Umutlarını sadece ve sadece
şahsımın ve AK Parti'nin herhangi bir sebeple
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ayağının tökezlemesine bağlamışlar.

kapılarımızı açtık, biz teröristlere kapımızı

Milletimiz onlara bekledikleri fırsatı vermedi.

kapattık. Teröristleri bu ülkede asla

Biz de gece gündüz çalışarak tüm tehditlere

barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi

karşı göğsümüzü siper ederek 2023

lazım. Terörle el ele gezemeyiz. Sınırlarımızın

hedeflerine doğru adım adım yürümeyi

dışında da onları açtıkları çukurlara gömeriz.

sürdürüyoruz.
"SIRADA MÜNBİÇ VE FIRAT'IN
"NASIL BALTALADIKLARINI

DOĞUSU VAR"

ANLATMAYAYIM MI?"
Barış lafla olmaz icraatla olur. Sırada Münbiç
Sıkıntılar elbette var. Programlarımızda

ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ve

aksaklıklar elbette yaşanıyor ama bunların

daha aşağılardaki DEAŞ artıkları var.

hiçbiri de ülkemize yeniden eski günlerine
götürecek, hedeflerinden uzaklaştıracak
hususlar değildir. Karşımıza çıkartılan
engeller sebebiyle kaybettiğimiz vaktin
farkındayız. Bunu telafi etmek için de daha
çok çalışıyoruz. Tek parti dönemini
anlatmamdan bazıları rahatsız oluyor. Gazi
Mustafa Kemal'in ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın
binbir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma
sanayini tek partili sistemin nasıl baltaladığını
anlatmayalım mı? Kendi savaş uçaklarımızı
üretmek için harekete geçenlerin önünün
bedava uçak bahanesiyle nasıl kesildiğini
söylemeyelim mi? Türkiye bu zihniyetin tek
bir zerresi kalmayana kadar ezip yok
etmelidir.
"ONLARI ÇUKURLARA GÖMERİZ"

"BİZE SÖYLENENLER SAHAYA
YANSIMADI"
Amerika ile Suriye meselesinde uzunca bir
süre farklı yaklaşımlara sahip olduk. Bu bizi
üzdü. Çünkü biz stratejik ortağız. Olaylara
farklı yaklaşımlarımız olabilir ama aynı hedefe
kilitlenmek üzere olur. Farklı hedef olunca
açılar da farklılaşır. Özellikle Obama
döneminde bize verilen sözlerin
tutulmamasından tutun da terör örgütleriyle
ilişkileri sebebiyle ilişkilerimiz adeta
zehirlendi. Ancak bize ifade edilen bu
yaklaşımlar fiilen sahaya yansımadı. Geçen ay
tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı
gözden geçirirken Trump ile görüştük. Başkan
ABD askerini çekeceğini ifade etti.
"GÜVENLİ BÖLGEYİ TÜRKİYE

Suriye meselesinde son dönemde önemli

OLUŞTURACAK"

kazanımlar elde ediyoruz. Tüm dünyaya

Ne var ki dün sayın Trump'ın sosyal medya

sesleniyorum; Ülkemize gelen tüm mültecilere

hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve
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arkadaşlarımı üzdü. Dün gece kendisiyle bu

AK Parti 7 ayrı bölge için ayrı seçim

meseleyi konuştuk. Kendisi Amerikan

stratejisi izliyor. Altyapı üst yapıya her

askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir

bölgenin ihtiyaçları belirlendi. Seçim

kez daha teyit etti. Suriye'de Türkiye sınırı

vaatleri de buna göre hazırlandı

boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak

AK Parti seçim stratejisi kapsamında

güvenli bölge dahil ifade edildi. Bu terör

Türkiye'yi 7 ayrı bölgeye ayırdı ve her bir bölge

örgütlerinin yaptıklarından haberi yoktu ki

için AK Parti Genel Merkezi'nden 7 isim

verdiğimiz bilgilerden memnun oldu. Türkiye

görevlendirildi. Bu isimler birkaç aydan beri

üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

sahada çalışma yürütüyor. Kapı kapı gezen,

Yeter ki hassasiyetlerimize riayet edilsin. Sayın

illerdeki esnafla sivil toplum örgütleriyle

Trump ile yaptığımız görüşmede tarihi öneme

biraya gelerek nabız yoklayan ekipler, illerin

sahip bir anlayış birliğine vardığımıza

bölgelere göre fotoğrafını çekti. Her ilin gerek

inanıyorum.

altyapı gerek üst yapı başta olmak üzere

"OYUNA GELMEYİN"

ihtiyaçları belirlendi, buna göre de seçim

Türkiye Cumhuriyeti bu ülkede yaşayan

vaatleri hazırlandı.

herkesin devletidir. Biz asla ayrımcılıklara
müsaade etmedik, etmeyiz. Kürt

AK Parti öncelikli olarak 81 il için bugüne

kardeşlerimize sesleniyorum, bu oyuna

kadar yaptığı hizmetlerin yer aldığı kitapçıklar

gelmeyin. PKK'nın desteğindeki terörden

bastıracak. Yine her ile özel vaatlerin yer aldığı

beslenen siyasi partilere, onların yandaşlarına

ve belediye başkan adaylarının tanıtıldığı

oylarınızı vererek zayi etmeyin.

broşürler basılacak. AK Parti'nin öncelikli
hedefi ise marka şehirler oluşturmak. Bunun

SABAH

için her ilin tarihine de uygun mimari

AK Parti’den 7 bölgeye özel seçim
stratejisi

karşısına çıkılacak.

yapıların yer aldığı projelerle vatandaşın

Belediye başkan adayları AK Parti'nin
projelerinin yanı sıra kendi projelerini ortaya
sunacak. AK Parti'nin 31 Ocak'ta Başkan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak
olan manifestosunda da yapılacak hizmetlerin
genel çerçevesi çizilecek. AK Parti seçim
kampanyasını 1 Şubat'ta başlatacak.
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nasıl şekillenecek, askeri, istihbari boyutu

Türkiye bu görüşü 4 yıldır dile
getiriyordu

ediyor. Güvenli bölge sadece Türkiye için

ne olacak, bununla ilgili görüşmeler devam
değil, mülteciler için de bir güvenli bölge.
Burada terör örgütüne koruma sağlayacak
bir plana 'evet' dememiz asla söz konusu
olamaz. Buranın kontrolü Türkiye'de
olacak. Türkiye'nin askeri konuşlanması,
istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece
dahil edilmesiyle bir güvenli bölge
oluşturulacak. Cerablus, El Bab, Afrin'de ve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Suriye'nin kuzeyinde
oluşturulacak güvenli bölgenin
kontrolünün Türkiye'de olacağını
söyledi. Başkan Recep Tayyip
Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde kabine toplantısına
başkanlık etti. Toplantıya ilişkin
açıklamalarda bulunan Kalın, özetle
şunları söyledi:

oradan İdlib'e uzanan coğrafyada bu
gerçekleştirilmiş durumda. Adına güvenli
bölge denmese de orada fiilen Türkiye'nin
kontrolünde bir güvenli bölge hattı var.
Benzer bir model Münbiç'te ve Fırat'ın
doğusunda rahatlıkla uygulanabilir.

STAR
Başkan
Erdoğan,
Rusya'nın
Kommersant gazetesine makale
yazdı

(Güvenli bölgenin detaylarıyla ilgili) Buna
olumlu baktığımızı ifade etti. Bu Sayın
Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 4 yıldır dile
getirdiği bir tekliftir. İlk defa Amerikan
yönetimi tarafından en süt düzeyde bunun
uygulanabilir bir plan olduğu ifade edilmiş
oldu.
Yaklaşık 4 yıl sonra Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya

Başkan Erdoğan, Rusya'nın
Kommersant gazetesine 'Türkiye-Rusya
işbirliği, Suriye krizinin çözümü için

geldiler. Bunun modelitesi nasıl olacak,
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kritik önemde' başlıklı bir makale
yazdı.

çözümden yanayız. Bu hedeflere ulaşılması
için Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun
işbirliği ve eşgüdüm içerisinde olmaya devam

Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kommersant

etmesi gerekmektedir. Nitekim geçen yıl

gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye

müzakere ettiğimiz İdlib mutabakatı, birlikte

krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı

çalışmamızın hem ülkelerimizin hem de

bir makale yazdı.

Suriye halkının çıkarlarının korunması

Başkan Erdoğan makalede şu ifadeleri

açısından büyük bir önemi haiz olduğunun en

kullandı:

açık göstergesidir.

Suriye’de 2011 yılından beri devam eden ve

Öte yandan son haftalarda Amerika Birleşik

yüzbinlerce insanın hayatına mal olan iç savaş,

Devletleri’nde faaliyet gösteren bazı yapıların,

Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgede

Suriye krizinin sona erdirilmesine katkıda

bulunan askerlerini geri çekme kararıyla

bulunacak çekilme kararını engelleme gayreti

birlikte yeni bir aşamaya geçiyor. ABD Başkanı

içerisinde olduğuna şahit olduk. Türkiye

Sayın Donald Trump ile Aralık ayında

açısından bu sürecin referans noktası, Sayın

yaptığım görüşmelerde Türkiye’nin bu yeni

Trump ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde

süreçte Ortadoğu’da barış ve istikrarın

ortaya çıkan anlaşma zeminidir. Öte yandan

yeniden tesis edilmesi için gereken adımları

“Türkiye Kürtleri katledecek” veya “Kürt

atmaya kararlı olduğunu ifade ettim. Bu

müttefiklerimizi yüzüstü bırakmayalım” gibi

itibarla Astana sürecini birlikte başlattığımız

birtakım söylemlerin, Trump yönetimine baskı

Rusya Federasyonu ile yakın işbirliğimizi

yapmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu

sürdürmek arzusundayız.

görüyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye

çekilmesi, doğru yönde atılmış bir adımdır.

Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları

Zira Suriye’de yaşanan kriz, ancak Suriye’nin

içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu

yaralarının iyileşmesinden fayda,

olmadığını ifade etmek isterim. Amerika

derinleşmesinden ise zarar görecek ülkeler

merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz

tarafından çözülebilir. Bu anlamda Türkiye

iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar

olarak komşumuzun toprak bütünlüğünü

gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır. Öte

muhafaza edecek, Suriye toplumunun

yandan ne ülkemizin ulusal güvenliğine tehdit

tamamının siyasi temsilini sağlayacak ve

oluşturan ne de Suriye’nin toprak

şiddet nedeniyle yerlerinden edilen insanların

bütünlüğüne tehdit oluşturan hiçbir unsurun

ülkelerine dönmesini sağlayacak bir siyasi
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varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça

Bugün Amerika’da bazı kesimlerin ısrarla

ifade ettik, ediyoruz.

gözardı ettiği husus, bu örgütün Suriyeli

SDG Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda

Kürtleri temsil etmediği; tam aksine Kürt

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan

kökenli Suriye vatandaşlarına birçok kötülük

PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği

yaptığıdır. Nitekim örgütün baskısından kaçan

verdi. Bu stratejik açıdan ve ahlâken sorunlu

on binlerce Suriyeli Kürdün senelerdir

adımlar, DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı

Türkiye’de yaşamaları, bu durumun en somut

altında atıldı. ABD’nin bu yanılgısı, DEAŞ

göstergesidir. Dolayısıyla son haftalarda

baskısı altında yaşayan Suriyelilerin bir başka

dolaşıma sokulan iddiaların, gerçeklerle hiçbir

terör örgütünün kontrolü altına girmesine

ilgisi bulunmamaktadır. Öte yandan otuz yılı

neden oldu. Bir başka deyişle ABD, kuzuyu

aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir

kurda emanet etti. Hatta uygulanan

terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden

politikanın sorunlu olması sebebiyle önce

öğrenecek, terörle mücadele etmek için

PKK-PYD bağlantısını kabul eden resmi

kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz.

internet siteleri sansürlendi, sonra da Suriye

Koşullar olgunlaştığında Suriye

Demokratik Güçleri adı altında yeni bir sanal

topraklarından ülkemizi tehdit eden

yapı kuruldu.

teröristleri hedef alma hakkımızı saklı

Bu yol haritasını oluşturan kesimler, bugün

tutuyoruz.

PYD/YPG ile ilgili gerçekleri uluslararası

Son olarak Rusya Federasyonu ile birlikte

kamuoyundan gizlemeye devam ediyor.

Astana Süreci kapsamında elde ettiğimiz

Öncelikle PKK’nın Suriye uzantısı, hiçbir

kazanımların ve siyasi çözüm yönünde

zaman terörle mücadele konusunda samimi

kaydettiğimiz ilerlemenin bu süreçte akamete

olmadı. Tam aksine, bazı ABD’li yetkilileri

uğramasını istemiyoruz. Suriye’nin yeniden

ikna ederek Suriye’nin kuzeyinde bir terör

güven ve istikrara kavuşturulması ve yeniden

devleti kurma hedeflerini DEAŞ ile mücadele

inşası noktasında el birliğiyle çalışmak

bahanesiyle gerçekleştirmeye kalkıştılar. Biz

durumundayız. Terörün sona erdirilmesi,

bu projeye cevabımızı, Zeytin Dalı Harekatı’nı

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin

düzenleyip, örgütü Afrin bölgesinden

yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi ve

çıkararak verdik. Önümüzdeki dönemde dost

dolayısıyla Suriye’nin dış müdahalelere

ve müttefiklerimizle birlikte komşumuzun

kapatılmasının tek yolu budur.

toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için

Suriye konusunda Türkiye’nin pozisyonu çok

gereken adımları atacağız.

açıktır. Güney sınırımızda yaşanan
istikrarsızlığın ortadan kaldırılması, ancak
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dost ve müttefiklerimizle işbirliği ve eşgüdüm

MHP Genel Başkanı Devlet

içerisinde olmamızla mümkündür. Bu

Bahçeli: CHP’liler YSK’yı

çerçevede hem DEAŞ hem de PKK terör

tanımıyormuş. Seçmen kütükleri

örgütünün Suriye uzantısıyla kararlı bir

üzerinde oynanıyor, hayali seçmenler

mücadele etmek zorundayız. Bölgemizde

oluşturuluyormuş. Amaçları 31 Mart’ı

yaşanan sorunlar, ancak kaderi bu coğrafyanın

sabote etmek. CHP YSK’yı tanımıyorsa,

kaderine bağlı olan milletler tarafından kalıcı

buyursun seçime de katılmasın

olarak çözülebilir. Artık gazete manşetlerine,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin

sosyal medya kampanyalarına göre politika

TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı

belirlemenin zamanı geçmiştir.

konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar

Suriye iç savaşının başlamasından itibaren

verdi. "Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyoruz"

Türkiye, bölgedeki insani kriz ve

diyen CHP'ye sert çıkan Bahçeli şunları

istikrarsızlıkla başa çıkmak için ne yapmayı

söyledi:

düşündüğünü açıklayan tek ülke oldu. Aynı

SENARYOLARI YIRTACAĞIZ: 24

şekilde sözlerini tutan tek ülke olduk. Krizin

Haziran 2018'de demokratik yükselişle

başından itibaren bir yandan insani

Türkiye'nin kaderini muhkem ve muazzez bir

yardımlarımızı sürdürürken, diğer yandan

istikamete çeviren Cumhur İttifakı,

meselenin ancak siyasi bir çözümü

inanıyorum ki 31 Mart 2019'da da tarih

olabileceğini vurguladık. Bu çerçevede dost ve

yazacak, hain senaryoları bir kez daha yırtıp

müttefiklerimizle birlikte terörle mücadeleyi

atacaktır.

destekleyecek, istikrarı tesis edecek ve barışı
sağlayacak işbirliklerine hazırız.

sulandırıcı komodinler, siyasetin bir ayağı
dışarıda bir ayağı içeride bulunan bir odak

STAR
YSK’yı
katılma

tanımıyorsan

AKILLARI TAM TAKIR: CHP'li bazı kan

tarafından yönlendirildiğini, hem şahsımı hem

seçime

de Sayın Erdoğan'ı bu odağın yönettiğini ileri
sürmektedir. Bunlara göre Türk siyaseti
vesayet altındaymış. Bu zavallı bedbahtlar,
sanıyorum fazla film seyrediyor, komplo
teorileriyle fazla meşgul oluyorlar. Nasılsa
işleri güçleri yok, canları sıkıldıkça tezvirat
üretiyorlar. Elleri boş, akılları tamtakır,
ahlakları da kuru bakır. Milliyetçi Hareket
Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı tuzağa
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çekemeyecekler.
SEÇİME GİRMEYİN: CHP'liler YSK'yı
tanımıyormuş, seçmen kütükleri üzerinde
oynanıyor, oraya buraya seçmen
kaydırılıyormuş, hayali seçmenler
oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın, Semiha Şahin'in sunduğu CNN
TÜRK Ana Haber'de önemli
açıklamalarda bulundu. Aydın kart
borcu olanların nasıl kredi alacağına

Mart'ı gölgelemektir. Buradaki maksat 31

açıklık getirdi.

Mart'ı sabote etmektir. CHP YSK'yi
tanımıyorsa, buyursun seçime de

BİRLEŞTİREN İHTİYAÇ KREDİSİ

katılmasın.Yok eğer katılacaksa, iddialarını

Aydın şunları ifade etti: Türk halkı kredi

çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa

kartını seviyor. Ciro 100 milyarı geçmiş. Bu

suç duyurusunda bulunsun, ya da bu iddiaları

ödeme aracı ama aynı zamanda kredi aracına

YSK ihbar kabul edip harekete geçsin.

da dönüşmüş. Perakende bankacılık

SENİN DOLARIN VARSA: Şu işe bakar

yaptığımız halde kredi kartı konusunda biz

mısınız, teröristler mücadele edersek Bay

geciktik. Ziraat bankası olarak 1., 1.5 sene önce

Trump ekonomik olarak Türkiye'yi

bir kart çalışması yaptık. Fakat bunu çok

mahvedermiş. Senin doların varsa Türk

büyük gürültüyle tanıtmadık. Çünkü atı alan

milletinin imanı var. Senin para baronların

Üsküdar'ı geçmişti. Bu konuda biraz geciktik.

varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik
tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk

Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30

milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var.

asgari ödeme yükümlülüğü var. Yüzde

Elinden geleni ardına koyma.

2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu

HÜRRİYET
Ziraat Bankası Genel Müdürü
açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl
kredi alacak?

öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala
dönüşüyor. Borcu borçla ödüyor. bu
sarmal çok ciddi bir rakam. 17 milyar
civarında böyle bir rakam var.
İkincisi normal ödemesi gereken tarihte
ödemeyi yapamıyor. Hızla 90 günü gidiyor.
Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz,
takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise
kredi alamıyorsunuz.
KİMLER FAYDALANABİLİR
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Başvuru için tek şart gelirinizin olması. Yeni
kredi kartı almak için gelirinizi belirtmeniz
gerekiyor. Bize başvurulduğunda hemen

MİLLİYET
Mali disiplinden asla taviz yok

tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya
başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya
gönderiyoruz. Yeni bir tüketici kredisi
oluyor böylece. Ödemesi rahatlatıyor
böylece. Örneğin 10 bin TL borca 60 ay
vadede 250 taksit.
KOBİ DEĞER PAKETİ KREDİSİ
Cirosu 25 milyarın altında olan ihracatla
çalışıyorsa 1 milyona kadar, diğer
sektörde faaliyet gösteriyorsa 500 bin
liraya kadar faydalanabiliyor. Aylık faizi
1.54. 6 ay ödemesiz, 36 ay vade
yapıyoruz. Kredi başvuruları yarın başlıyor.

Bütçe açığında Yeni Ekonomi
Programı (YEP) hedeflerinde tam
isabet sağlandı. Bakan Albayrak, “Zor
döneme rağmen mali disiplinden asla
taviz vermedik” dedi
Haziranda yeni hükümet sistemine geçen,

İNDİRİMLİ KONUT KREDİSİ

temmuzda bu sistemde ilk kabineyi kurup

Yüzde 0,98 faizden kimler yararlanabilir? Bu

ağustosta kur saldırısına maruz kalan Türkiye,

kredinin normal faiz oranı normalde 1.78.

ekonomideki dengelenme sürecinin etkisini

Konut firmaları, şirketleriyle bir araya geldik,

azaltmak için aldığı önlemlere rağmen, Yeni

vatandaşlarımızın konut sahibi olunması için,

Ekonomi Programı (YEP) hedeflerini tutturdu.

böyle bir kampanya başlattık. Şu anda
istediğimiz noktata değil. Ama iyi olacak

TAM İSABET

inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut

Sosyal medya hesabından açıklamalarda

faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün

bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat

alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar. Ama

Albayrak, YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72.1

ben bu faiz oranını cazip olduğunu

milyar lira olarak öngördüklerini hatırlatarak,

düşünüyorum.

"Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle
uyumlu olarak 72.6 milyar lira oldu. YEP'te
yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının
milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş
olduk" dedi. Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocakaralık döneminde yüzde 20.2 artarak 757.8
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milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak,

milyar 311 milyon liraya yükseldi. 2017'ye göre

"Vergi gelirleri yüzde 15.8 artış göstererek

kurumlar vergisi yüzde 48.7, banka ve sigorta

621.3 milyar liraya çıktı. Bütçe giderleri yüzde

muameleleri vergisi yüzde 37, gelir vergisi

22.4 artarak 830.5 milyar lira oldu" dedi.

yüzde 23.7, ithalde alınan katma değer vergisi

SAPMA OLMAYACAK

yüzde 22, harçlar yüzde 12.6, damga vergisi

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali

yüzde 8.7 ve dahilde alınan katma değer

disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından

vergisi yüzde 1.4 arttı. Geçen sene 1 milyar 346

birisi olduğuna dikkati çeken Bakan Albayrak,

milyon lira faiz dışı fazla verildi. Aralık

şunları kaydetti: "16 yıldır mali disiplini

2017'de 21 milyar 296 milyon lira olan bütçe

kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor

açığı, geçen yılın aynı ayında 18 milyar 71

döneme rağmen mali disiplinden asla taviz

milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen sene faiz

vermedik. YEP ile uyumlu bütçe

giderleri yüzde 30.4 artarak 73 milyar 961

performansıyla 2018'i tamamladık.

milyon liraya yükseldi.

Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden
sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para
politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla
mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme
dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi
olacaktır."

1 YIL VADELİ İHALEDE FAİZ % 18.98'E
VERGİ GELİRLERİ 621.3 MİLYAR TL

İNDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018

Hazine, ocak ayı iç borçlanma programı

yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe

çerçevesinde dün 15 Ocak 2020 itfalı bir yıllık

uygulama sonuçlarına göre geçen yıl vergi

kuponsuz tahvil ile 10 Ocak 2024 itfa tarihli

gelirleri 2017'ye göre yüzde 15.8 artarak 621

altı ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli
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TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç etti. Bir yıl

Seçimlerinde aday listelerinin bildirilmesinde

vadeli ihalede faiz yüzde 18.98 olarak

uyulacak esasları belirledi.

gerçekleşti. Kur saldırısının ardından eylülde
gerçekleştirilen 1 yıllık ihalede faiz yüzde
25.05 olmuştu. Hazine ihaleler öncesi
rekabetçi olmayan tekliflerde 1 milyar 831
milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan, 1
milyar 70 milyon TL'si kamudan olmak üzere
2.9 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.
İhalede ise 1 yıl vadeli kağıtta 320, 5 yıllık
tahvilde ise 861 milyon liralık satış yapıldı.

ADAY LİSTESİ 19 ŞUBAT'TA TESLİM
EDİLECEK
YSK'nin aday listelerinin bildirilmesinde
uyulacak esasları içeren kararı, Resmi
Gazete'de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer
alan YSK kararına göre, aday listelerinin
verilmesinde; siyasi parti ilçe başkanlıkları,
belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği

YENİŞAFAK

ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday

YSK belirledi: 2 kritik tarih netleşti

büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları,

listelerini ilçe seçim kurullarına,
büyükşehir belediye başkan aday listelerini il
seçim kurullarına en geç 19 Şubat 2019 Salı
günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Listeler, elektronik ve fiziki ortamda adayların
kimlik numarasını belirten nüfus cüzdanı
örneği, öğrenim durumunu gösteren diploma
örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, oy
verme günü itibariyle askerlikle ilişiğinin

YSK, 31 Mart yerel seçimleri için aday
belirlemede uyulacak esasları belirledi.

olmadığına dair belgeyle birlikte teslim
edilecek.

Buna göre siyasi partiler 19 Şubat'a
kadar adayları YSK'ya bildirmek
zorunda. Kesin aday listesi ise 3 Mart'a
açıklanacak ve bu tarihten sonra istifa
ve ölüm dahi olsa değişiklik
yapılamayacak.

BAĞIMSIZ ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR
Bağımsız olarak adaylıklarını koyanlar ise
seçilme yeterliliklerini taşıdıklarını belirten
belgeleri ve en yüksek derecedeki devlet
memurunun brüt aylığı olan 1.240,67 TL'yi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019

mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile

Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel

birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 19 Şubat
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2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar ilgili il ve

Ancak bu kişilerin seçilmesi halinde yerlerine

ilçe seçim kurullarına başvuracak.

kendilerinden sonra gelenler seçilmiş
sayılacak.

TÜM SEÇİM ÇEVRESİNDE SEÇİME
KATILMA ZORUNLULUĞU YOK

YENİAKİT

Seçime katılma hakkı kazanmış olan siyasi
partiler, büyükşehir belediye başkanlığı,
belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi

AK Partili Kandemir: Recep Tayyip
Erdoğan belediyeciliği diye bir
belediyecilik var

üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek.
Seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma
zorunluluğu bulunmayacak.
Seçilme yeterliliği ile ilgili eksik belgeleri,
yapılan bildirim üzerine belirlenen sürede
tamamlamayan bağımsız adaylar, seçime
katılamayacak. Bağımsız adayların adaylıktan
vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları
paralar iade edilmeyecek.
İSTİFA İÇİN SON GÜN 1 MART

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,
Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği
diye bir belediyecilik olduğunu
belirterek, "Biz milletimize aşığız. Bu

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan

milletin değerleri ile siyaset yapmak, o

siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde

değerleri muhafaza etmek, yeri

gösterilen adaylardan istifa edecekler,
bildirimlerini en geç 1 Mart 2019 Cuma günü
saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına
ulaştıracak.
KESİN LİSTE 3 MART'TA
AÇIKLANACAK

geldiğinde bedel ödemek ama diz
çökmemek, hem yerelde hem genelde
bayrağı daha ileri taşımak boynumuzun
borcu." ifadelerini kullandı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Erkan
Kandemir, Karakoçan Belediyesi Kültür

Seçim takvimine göre, aday listelerinin

Merkezi'nde düzenlenen buluşma

kesinleştiği 3 Mart 2019 tarihinden sonra

toplantısında, teşkilat mensupları ve

ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde

vatandaşlarla bir araya geldi. Kandemir,

oluşacak eksiklikler tamamlanamayacak.

burada yaptığı konuşmada, mazlumların ve
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mağdurların sığındıkları Anadolu topraklarını

indirmedi. Ezanını susturmadı. Ülkesini

bölmeye çalışanlara milletin hiçbir zaman

böldürtmedi. Liderinin çevresine kenetlendi,

fırsat vermediğini söyledi.

çok şükür onu da atlattık."

Ülkenin çok büyük badireler atlattığını

'Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği

anlatan Kandemir, "Bu millet çok necip bir

diye bir belediyecilik var'

millet, sizlerin desteği, göğsünü, gönlünü yeri

Bölgenin çok önemli olduğunu anlatan

geldiğinde kanını dökme pahasına muhafaza

Kandemir, buradan verilen sesin sadece

ettiğiniz değerleri taşımak, bu emaneti alarak

Türkiye'nin değil, mazlumun da sesi olduğunu

daha yükseklere çıkarmak boynumuzun

belirtti.

borcu." diye konuştu.
"Hatırlayın neler geldi başımıza, önce Gezi'de
'Acaba şu koca çınarı baltalayıp yıkabilir

Belediyeciliğin kendi işleri olduğunu ifade
eden Kandemir, şöyle devam etti:

miyiz?' dediler. Bu coğrafyanın, köklü

"Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir

medeniyetin dibine vurdular. Birkaç ağaç diye

belediyecilik var. Biz milletimize aşığız. Bu

başladılar, 'koca çınarı yıkabilir miyiz?' diye

milletin değerleri ile siyaset yapmak, o

çalıştılar. Çok şükür başaramadılar." diyen

değerleri muhafaza etmek, yeri geldiğinde

Kandemir, daha sonra 17-25 Aralık'ta bir

bedel ödemek ama diz çökmemek, hem

kumpas kurulduğunu anımsattı.

yerelde hem genelde bayrağı daha ileri

Ülkede ortalığın karıştırılmak istendiğini dile

taşımak boynumuzun borcu."

getiren Kandemir, milletin buna geçit
vermediğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir,
konuşmasını şöyle sürdürdü:

AKŞAM
Putin’den AB üyelerine Türk Akımı
mesajı: Brüksel’den izin alsınlar

"Bunların başında bir lider var diz çöktürürsek
bu millet iddiasından vazgeçer.' dediler.
Başaramadılar. Sonra kökü dışarıda olanlar
sırtını emperyalistlere dayayanlar çukurlar
kazdılar, sözde özerklik ilan ettiler. Çok şükür
bu badireyi de atlattık.15 Temmuz hain darbe
girişimi ile 'Bu çınarı kökünden söküp atalım.'
dediler. Tankları ve topları ile meydana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

düştüler. Şehit oldu bu millet, bayrağını

Sırp basınına verdiği röportajda Türk
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Akımı Petrol Boru Hattı ile ilgili önemli
mesajlar verdi. Putin, projeye dahil
olmak isteyen Avrupa Birliği üye

devam ediyor. Gaz boru hattının 2019 yılının
sonlarına doğru faaliyete geçmesini
planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ülkelerine, “Brüksel'den izin alsınlar”
mesajını verdi.

Hattın Avrupa’ya akışı için çeşitli
alternatiflerinin olduğunu ve alternatifler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

üzerinde çalışıldığını söyleyen Putin, "En

Sırbistan basınına açıklamalarda bulundu.

önemlisi, Avusturya’nın Baumgarten

Yaptığı açıklamada Rusya’nın Sırbıstan’a olan

kentindeki gaz dağıtım tesisine ulaşılması için

desteğini yenileyen Putin, Rusya ve

Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan hattı

Sırbistan’ın kardeş ve müttefiklik ilişkilerinin

kullanılabilir. Bu durumda, Sırbistan yalnızca

her zaman süreceğini, Sırbistan’ın Avrupa

Rus gazı kullanmayacak, aynı zamanda

Birliğine (AB) katılım isteğinin ilişkileri

geçişini de sağlayacak. Bu Sırbistan

bozmak için bir neden olmadığını söyledi.

ekonomisine somut katkılar sağlayacak ve yeni

2017’de Rusya ile Sırbistan’ın ticaret hacminin

iş alanlarının oluşmasına yardımcı olacak”

2 milyar dolarken geçen yıl 4 milyar doları

dedi.

aştığını dile getiren Putin, “Gazpromneft,

“AB’ye üye ülkeler Brüksel’den izin

Sırbistan Petrol Endüstrisi şirketinin Balkan

alsın”

bölgesindeki enerji pazarında lider olmasını

Sözlerinin devamında boru hattından

sağladı. Rusya’nın desteğiyle Sırp

faydalanmak isteyen AB üyesi ülkelere

demiryolunun modernizasyonu hızla sürüyor.

seslenen Putin, "Rus gazının son onayında,

Belgrad'da bulunan Aziz Sava Kilisesi'ni inşa

Avrupa Komisyonunun tavrı elbette ki çok

etme projesine Rus mühendisler katılıyor.

önemli. Rus doğalgazıyla ilgilenen Avrupa

İlişkilerimiz halk temelinde ve ayrıca bilim,

Birliğine üye devletlerin Brüksel’den yani

eğitim ve kültür alanında geliştirilmektedir”

Avrupa Birliğinden, Brüksel’in keyfi ve siyasi

şeklinde konuştu.

uygulamalarla Türk Akımı'nın

Putin’den AB’ye Türk Akımı mesajı

engellenmeyeceğine dair onay almasını tavsiye

Putin, Türk Akımı projesinin de Sırbistan’ın

ederiz" diyerek AB’ye mesaj gönderdi.

da önemli bir rolü olduğunu kaydederek,

Putin, röportajında Batı’ya da seslenerek,

"Türk Akımı projesinin Karadeniz kısmında

“Batılı ülkeleri, politikada şantajdan,

boru döşeme işlemleri sona erdi. Şu an,

tehditlerden ve provokasyondan vazgeçmeye

Karadeniz’in Türkiye tarafında kalan kısmında

ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri

boru hattı terminali bağlantı çalışmaları
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doğrultusunda diyalog kurmaya davet
ediyoruz” diye konuştu.

3600 ek göstergede son durum ne?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler

3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri

Anlaşması’de (INF) çekilme tavrıyla ilgili

merakla takip ediyor. 24 Haziran

görüşlerini de aktaran Putin, “Böyle bir

seçimleri öncesi Başkan Erdoğan

kararın sonuçlarının olumsuz olacağı açıktır”
dedi.

tarafından açıklanan memura 3600 ek
gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni

NATO soğuk savaşı sürdürüyor
Putin yaptığı açıklamada NATO’nun soğuk
savaşının sürdürdüğünü ifade etti. Putin,

gelişmeler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan da dün akşam
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika

“NATO’nun genişleme politikalarını ‘soğuk

açıklaması geldi. Peki 3600 ek

savaş’ kalıntısı olduğunu, yıkıcı bir askeri ve

göstergede son durum ne? 3600ek

politik bir strateji olduğunu defalarca belirttik.
Bugün NATO ittifakı Balkanlar'daki varlığını

gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek
gösterge kimleri kapsayacak?

güçlendirmeye çalışıyor. Ancak bu politikayla

Memur ve memur emeklileri uzun süredir

sadece Avrupa’daki sınırları yeniden belirliyor.

3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak

Bu şekilde güvenliğin bölünmezliği ilkesini

ediyor. Memur-Sen ve diğer sendikalar

büyük ölçüde ihlal ediyor. Tüm bunlar

düzenlemenin bir an önce çıkarılmasını

nihayetinde istikrarın güçlendirilmesine değil,

beklerken, hükümet yetkililerinin konu ile

güvende bir azalmaya ve Avrupa'da

ilgili çalışmaları devam ediyor. 3600 ek

gerilimlerin artmasına neden oluyor” şeklinde

gösterge ile birlikte memurların ve memur

konuştu.

emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda artış

TAKVİM

yaşanması bekleniyor.

3600 ek göstergede son dakika
gelişmesi: 3600 ek göstergede son
durum
ne?
Cumhurbaşkanlığı
açıkladı

ile ilgili bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanlığı'ndan da 3600 ek gösterge
ile ilgili 3600 ek göstergede son durum ne?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek
gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte
3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen
yanıtlar...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar,
öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4
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ana kategoride 3600 ek göstergeye

konu. Ama konunun yakından takip edildiğini

çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini

ifade edebilirim."

vurguladı. İşte yapılan açıklama;
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 3600 EK
GÖSTERGE AÇIKLAMASI
İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda
öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı
anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının
ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir
beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için
bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki
soru üzerine Kalın, bu durumun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir
konu olduğunun altını çizdi.
Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları
ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek
göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın
devam ettiğini vurguladı.
"Bunların dördünün birden bir paket halinde
tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen
Kalın, şunları söyledi:
"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız
yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla
birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir
paket halinde geçirilmesi planlanıyor.
Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi
bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye
bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma
tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu
vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir
tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve
mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir
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