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SABAH
Erdoğan’dan Trump’a S400 çalışma grubu teklifi

meşru kaygıları, Suriye'nin kuzeyindeki
istikrarın artırılması ve ABD'nin askeri
kuvvetlerini bölgeden geri çekmesi gibi
konular ele alınacak.

SABAH
Halkın içinde olun şatafattan uzak
durun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD
Başkanı Donald Trump arasında dün
bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı
görüşmede 75 milyar dolrlık ticaret hedefi
yeniden teyit edildi, atılacak adımlar
değerlendirildi. Erdoğan ve Trump, Suriye'de
yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir
alışverişinde bulunarak, terörle mücadele
konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi
hususunda mutabık kaldı. Rusya'dan S-400
savunma sisteminin tedariki konusunda bir
çalışma grubu kurulması teklifini de gündeme
getiren Erdoğan, San Diego şehrinde yaşanan
silahlı saldırıyı kınayarak, ABD Başkanı
Trump'ın nezdinde ABD halkına başsağlığı
dileklerini sundu.
KRİTİK ZİYARET BUGÜN
Bu arada ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi
James Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor. Kritik
ziyarette Türkiye'nin güvenlik konusundaki

Başkan Erdoğan: Seçim artık bitti. Artık
halka hizmet var. Vaatlerinizi yerine
getirin. Etrafınıza pozitif enerji yayın.
Yatay mimariye uymayan inşaatları
yıkın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında
geçen hafta sonu gerçekleştirilen 31 Mart yerel
seçimlerinin değerlendirildiği AK Parti'nin
Kızılcahamam kampında yeni döneme ilişkin
belediye başkanlarına önemli mesajlar verildi.
Morallerin güçlü tutulmasını isteyen Erdoğan,
belediye başkanlarına halkın içinde
olmalarını, şatafattan, gösterişten uzak
durmalarını ve etraflarına pozitif enerji
vermelerini istedi. Öncelikli olarak yarım
kalan projelerin bitirilmesini isteyen Erdoğan,
yatay mimari konusunda bir kez daha uyarıda
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bulundu. Erdoğan, yatay mimariye uyulmadan

vermeyenleri de kucaklayın. Onların gönlüne

inşaatı devam eden binaların yıkılmasını

girin" dediği öğrenildi.

istedi. Başkan Erdoğan, yatay mimari
konusunda kararlı olduğunu AK Parti
kampının son günü kapanış konuşmasında bir
kez daha vurguladı. Erdoğan konuşmasında
bir büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı

SABAH
Ekonomiye
zirvesinde

güven

8

ayın

birebir görüşmede, arasında geçen diyalogu da
anlattı. Büyükşehir belediye başkanının "20
küsur kat inşaat yapıyorum, bunu yıkabilir
miyim?" diye sorduğunu, ona "Hiç tereddüt
etme, yık" karşılığını verdiğini aktaran
Erdoğan, "Çünkü bizim sözümüz var. Ne
dedik? 'Dikey mimariye müsaade yok, yatay
mimari. Çünkü bunlar vatandaşın, halkın
hakkına tecavüzdür" ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomideki toparlanma güven
endeksini 8 ayın en yükseğine çıkardı.

Erdoğan, istisnaların kaideyi bozmayacağını

Bakan Albayrak, “İkinci çeyrekte daha

ifade etti.

da yüksek seviyeleri yakalayacağız” dedi
Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine

Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da
önemli açıklamalar
Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla
ayrı bir toplantı yaptı. Seçimin artık bittiğini
ve bu süreçte kimlerin yol arkadaşlığı yaptığını
kimlerin farklı yönlere savrulduğunun

ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni
Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde
dengelenme sürecinin sonuna gelen ve
toparlanma eğilimi güçlenen ekonomiye güven
artmaya devam ediyor. Sanayi üretiminden,

görüldüğünü belirten Erdoğan, belediye

konut ve otomotiv satışına, kapasite kullanım

başkanlarına, "Bundan sonra halka hizmet

oranından yatırım iştahındaki artışa kadar

var. Çok çalışın. Seçim sürecinde söylediğimiz

birçok parametrede belirginleşen güven artışı,

ve yeni dönemin belediyecilik vizyonumuzun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından

sloganı olan gönül belediyeciliğini layıkıyla

dün açıklanan endekslere de yansıdı.

yerine getirin. Vatandaşlara verdiğiniz vaatleri

6 AYDA YÜZDE 12 YÜKSELİŞ

en kısa sürede hayata geçirin. Size oy

Ekonomik güven endeksi nisanda, yüzde 3.4
artarak 84.7 ile 8 ayın en yüksek seviyesine
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çıktı. Böylece, güven endeksi kur saldırısının

DAHA YÜKSEK SEVİYELERİ

gerçekleştiği Ağustos 2018'deki 88.3

YAKALAYACAĞIZ

seviyesine bir adım daha yaklaştı. Endeks

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Ekim 2018'de 75.2'ye gerilemişti. Endekste o

ekonomide alınan aksiyonların ekonomik

tarihten bu yana yaşanan yükseliş yüzde

güven endeksini artırmaya devam ettiğini

12.6'ya ulaştı.

belirterek, "Ocaktan beri süren artış, güçlü

REEL KESİMİN GÜVENİ TAM

toparlanmanın da göstergesi" ifadesini

Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim

kullandı. Sosyal medya hesabından, nisan

(imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven

ayına ilişkin ekonomik güven endeksini

endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

değerlendiren Bakan Albayrak, "İnşallah 2.

Nisanda tüketici güven endeksi yüzde 6.9

çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar

artarak 63.5'e, reel kesim güven endeksi yüzde

ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek

0.7 artarak 100'e, hizmet sektörü güven

seviyeleri yakalayacağız" dedi.

endeksi yüzde 1.9 artarak 83.1 değerine çıktı.

VATANDAŞIN DÖVİZ SATIŞI

Reel kesim güven endeksi Temmuz 2018'den

HIZLANDI

bu yana ilk kez 100 seviyesine ulaşırken,

Yerli yatırımcılar, 6 ay aradan sonra ilk kez 29

tüketici ve hizmet güven endeksleri de 8 ayın

Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki haftada

en yüksek değerine ulaştı.

başladıkları döviz satışlarını aralıksız üç

YATIRIM İŞTAHI ARTTI

haftadır devam ediyor. 29 Mart'ta 181.9 milyar

Son dönemde, bakanlığın koordinatörlüğünde,

dolar olarak döviz hesaplarının büyüklüğü, 19

başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün

Nisan'da 181.2 milyar dolara indi. Bireysel

finanse edilmesine yönelik olarak kamu

yatırımcı 873 milyon dolarlık satış yaptı.

bankaları öncülüğünde atılan adımlar, yatırım

KONUT VE OTOMOBİL SATIŞLARI

iştahını tekrar canlandırdı. Merkez

CANLANDI

Bankası'nın geçen hafta açıkladığı verilere

Toparlanma eğilimi, faizlerdeki yükselişin

göre, reel sektörün yatırım harcamalarındaki

ardından hızla gerileyen konut satışlarına da

artış oranı yüzde 42.6 ile yüzde 32.4 olarak

yansıdı. Konutta ocakta yüzde 25 olan yıllık

öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Kapasite

daralma martta yüzde 5'e geriledi. Konut

kullanım oranı yüzde 75 ile 6 ayın zirvesine

satışları bir önceki aya göre yüzde 34 arttı.

çıktı.

Kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle ipotekli
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satışlar yüzde 156 yükselerek 22 bini geçip 8
ayın zirvesine çıktı. Otomobil ve hafif ticari
araç pazarında da daralma hız kesti. Martta

İP Kurucu İlçe Sekteri olan Mustafa Özal
şunları söyledi: “Seçimlerin üzerinden 1 ay
geçti. Bu süreçte seçim sonuçları ilişkin
analizler yapılmakta seçime katılan siyasi

satışlar şubatın iki, ocak ayının ise 3.5 katına

partiler halkın verdiği yüzde 7.5 oy oranı ile

yükseldi.

3. parti olmasına rağmen hiçbir Büyükşehir

TÜRKİYE İYİ BİR POZİSYON ALDI

ve İl Belediye Başkanlığı kazanamamıştır.

JP Morgan Chase International Yönetim

İttifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye

Kurulu Başkanı Jacob Frenkel, Türkiye'nin

dayanmadan yapılmasının yol açtığı bu

yeni dünya düzenini iyi gördüğünü belirterek,

durum İyi Parti’ye maliyeti ağır olmuştur.

"Türkiye iyi bir pozisyon aldı. Aynı zamanda
dünyanın nereye gideceğini de iyi özümsemiş
ve görmüş durumda" dedi. Gelişmekte olan
ülkelere bakıldığında büyüme hikâyesinin
devam ettiğini belirten Frenkel, "Dünyada şu
anda her ülke şoka açık ama bazıları daha iyi
dayanıyor. Özellikle Asya şoklara daha iyi

Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en
yetkili karar organı olan Büyük Kurultay
tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz.”

STAR
ABD Suriye Özel Temsilcisi James
Jeffrey Ankara'ya gelecek

dayanıyor" diye konuştu.

STAR
Ankara'da da İP'ler koptu: Genel
Merkeze ‘kurultay’ çağrısı yaptılar
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James
Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili
ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn
bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyarette
Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru
güvenlik kaygıları ve Suriye'deki son
durum ele alınacak.

Ankara’da İP Kurucular Kurulu
üyelerinden oluşan partililer, Genel
Merkeze ‘kurultay’ çağrısı yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye
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Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Türkiye'ye

Cenevre merkezli bir siyasi süreci teşvik etme

gelecek.

konusundaki BM çabalarına daha fazla destek

Söz konusu ziyarete ilişkin yazılı açıklama
yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün
başlayacak görüşmelerin 2 Mayıs'a kadar
süreceğini belirtti.

isteyecekler." değerlendirilmesinde bulunuldu.

HÜRRİYET
YSK'dan İstanbul takvimi

Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst
düzey Türk yetkililerle Suriye meselesini
görüşeceği belirtilen açıklamada, "ABD ordusu
Suriye'deki varlığını azalttırken Türkiye'nin
Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları ele
alınacak." ifadelerine de yer verildi.
Öte yandan, görüşmede Kuzey Suriye'deki
istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının
yapılacağı ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin
sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarların da
ele alınacağı kaydedildi.
CENEVRE'DE SURİYELİ GRUPLARLA
GÖRÜŞME

AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel,
İstanbul seçim sonuçlarına yapılan
itirazlarla ilgili İstanbul’daki 39 ilçe
seçim kurulundan bütün ara kararların
gereğinin yerine getirilmesinin
bekleneceğini söyledi.

James Jeffrey ve beraberindeki heyetin
Ankara ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre
şehrine geçerek Mısır, Fransa, Almanya,
Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel
elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla
görüşmeler yapacağı belirtildi.

İSTANBUL’da seçim sonuçlarına yapılan
itirazla ilgili bekleyiş devam ederken AK
Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
temsilcisi Recep Özel, dün süreçle ilgili
bilgi verdi. YSK’nın 23 Nisan’da verdiği

Açıklamada, "Heyetler devam eden

kararla, İstanbul seçimlerindeki

Suriyedeki en son gelişmeleri tartışacak,

usulsüzlük itirazlarında adı geçen 41

özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki şiddetin

bin 132 seçmen ile memur olmayan

artması ve ülke genelinde engellenmemiş

sandık kurulu başkan ve üyelerinin 5

insani yardım ihtiyacı ve Birleşmiş Milletler

gün içinde araştırılmasını istediğini

Güvenlik Konseyi 2254 kararı uyarınca

hatırlatan Özel, ilçe seçim kurullarına
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verilen sürenin bittiğini kaydetti. Özel,

bulunmadığını belirterek, “İlçe seçim

MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim

kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK’nın

sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla

gündemine ve kurul üyelerimizin

ilgili de 24 Nisan’da ara karar kurulduğunu,

müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle

bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim

sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru

kurullarına 5 günlük süre verildiğini, ikinci

değil” diye konuştu.

karar gereği verilen sürenin de bugün saat
17.00’de biteceğini söyledi. Recep Özel, bazı
ilçe seçim kurullarında araştırmaların henüz
bitmediğini ifade etti.
TAKVİME HAPSETMEK DOĞRU DEĞİL
YSK’nın ilçe seçim kurullarına verdiği 5’er
günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel
bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda
yapılması amacıyla konulduğuna dikkat çekti.
Özel, şöyle devam etti: “YSK, gelecek
cevapların tamamını beklemek
durumunda olacak. Bizim talebimiz,
ilçe seçim kurullarının bir an önce bu
araştırmaları yapıp, buraya
göndermesi. Sürenin bitmiş olması,
araştırma sonuçlarının gelmesinin
beklenmeyeceği anlamına gelmez.

ARAŞTIRILAN İDDİALAR
AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy
sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz
olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy
pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin
oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda
usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti,
toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel
engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde
yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp
kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek
dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha
araştırılması talep edilmişti. Başvuruda,
İstanbul’da büyükşehir seçiminin iptali ve
yenilenmesi istenmişti. MHP de İstanbul
Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı
seçimlerinin iptalini istemişti.

İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan

Bu arada, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı

bütün ara kararların gereğinin yerine

seçmenin daha araştırılması yönündeki

getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra

Yüksek Seçim Kurulu ara kararına itirazı YSK

dosya açılır, içindeki bilgiler, belgelerle

tarafından reddedildi. Buna göre, kısıtlı

ilgili bizim de incelememiz olacak,

seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

kurul üyelerinin incelemesi olacak.
Tekrar müzakere olacak ve karar
verilecek.” Özel, sürecin ne zaman
tamamlanacağına ilişkin bir öngörülerinin
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,Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı
isimlere ödül

Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde

Erdoğan'dan

o

67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce (Yüzde 65,04)
ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül alacak.
Yüzde 72,99 oy oranıyla Rize Belediye
Başkanı Rahmi Metin, yüzde 61,72 oy
oranıyla Şırnak Belediye Başkanı Mehmet
Yarka, yüzde 55,57 oy oranıyla Ağrı Belediye
Başkanı Savcı Sayan, yüzde 53,22 oy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
31 Mart Mahalli İdareler Genel
Seçimleri'nde en fazla oy alan ilk beş
sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde
belediye başkanlarına ödül verecek.

oranıyla Adıyaman Belediye
Başkanı Süleyman Kılınç, yüzde 51,58 oy
oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
da il belediye başkanları arasında ilk beşe
girerek, ödül almaya hak kazandı.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme

Öte yandan büyükşehir ilçe belediyelerinden

Toplantısı,

ilk beş sırada Vezirköprü Belediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kızılc

Başkanı İbrahim Sadık Edis, Karatay Belediye

ahamam'da devam ediyor.

Başkanı Hasan Kılca, Kumru Belediye
Başkanı Yusuf Yalçuva, Çarşamba Belediye

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre

Başkanı Halit Doğan, Çameli Belediye Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli

Cengiz Arslan yer aldı.

İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan
ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde

İlçe belediyeleri arasında

belediye başkanlarına ödül verecek.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem,
Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer,

Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,

alan Konya Büyükşehir Belediye

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci,

Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde

Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ilk beşe

70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

girdi.

Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47)
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

7

HABERLER 30/04/2019
Belekçahan Belediye Başkanı Şahin Arısoy,

rehberleri’ hazırladı. İlki geçen yıl yayımlayan

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek,

rehberler ilgi üzerine şimdi dil ve muhteva

Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya,

olarak genişletiliyor.

Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun,
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış
Gebeş de belde belediyeleri arasında en fazla
oyu aldı.
Yerel seçimlerde kategorilerine göre en fazla
oyu alan belediye başkanlarına ödülleri,
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim
edilecek.

YENİŞAFAK

ARAPÇA VE ÇİNCE DE HAZIRLANDI
Söz konusu yatırım rehberlerinden elektrik
sektörü için 2 bin, doğal gaz sektörü için 2 bin
ve maden sektörü için bin tane basılarak
yabancı yatırımcılara dağıtıldı. Yoğun talep
nedeniyle yatırım rehberlerinin yılda iki defa
olmak üzere güncellenmesi benimsendi.
Ayrıca rehberler bu kez Arapça ve Çince
dillerinde de hazırlandı.
TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

Çin’e enerji açılımı
Çinli iş insanlarını Türkiye’ye çekmeyi
hedefleyen Türkiye’nin bu ülke ile iktisadi
ilişkileri son yıllarda artarak devam ediyor.
Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin
2021 yılında 6 milyar dolar seviyesine
ulaşması amaçlanıyor. Çin'in şu an
Türkiye, yabancı enerji yatırımında
rotayı Çin’e kırdı. Doğal gaz, elektrik ve
maden sektörleri için yabancı

Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar
civarında olduğu belirtiliyor.
GÜVENLİ LİMAN MESAJI

yatırımcılara yönelik hazırlanan enerji
yatırım rehberine Çince de eklendi.

Yatırım rehberi girişinde Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Siyasi

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sektördeki

istikrar ve iyi yönetim madencilik alanındaki

ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum

özel sektör yatırımlarının hareketlerini

örgütü temsilcilerinin görüşlerini de alarak

kolaylaştırdı. Türkiye, cazip fırsatlar sağlayan

doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için

düzenleyici bir çerçeve oluşturmada kayda

yabancı yatırımcılara yönelik ‘enerji yatırım

değer bir ilerleme sağlamıştır. Türkiye,
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madencilik alanında daha fazla yatırım

Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2

yapmak için kendi bölgesinde güvenli bir

milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın

liman ve lider bir aktör olmaya devam

ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında

edecektir" ifadeleri yer alıyor. Rehberlerin

%72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9'a

muhtevasında enerji sektöründe Türkiye'nin

yükseldi.

potansiyeli anlatılıyor. Yatırım rehberinde
elektrik sektöründe Türkiye’nin 2033 yılına
kadar toplam 30.2 milyar dolar tasarruf

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
seriye göre ihracat %2,4 arttı

etmeyi hedeflediği bu çerçevede, 2023 yılına

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış

kadar yaklaşık 11 milyar dolar yatırım

seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya

yapılmasını öngörüyor.

göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. Takvim
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019

YENİAKİT
İthalat
ve
açıklandı

ihracat

yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre
ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 azaldı.

rakamları

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk
sırayı aldı
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında
1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık,
827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar
ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat,

TÜİK'e göre ihracat, martta yıllık yüzde

2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon

0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon

dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615

dolar, ithalat yüzde 17,8 azalışla 17

milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon

milyar 622 milyon dolar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun veirlerine göre
ihracat, martta yıllık yüzde 0,4 azalarak 15
milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8
azalışla 17 milyar 622 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı %63,7 azaldı

dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD
izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat
sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri,
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında
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ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin

arayışlarına girdi. ABD, İsrail, Mısır gibi

toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek

ülkelerle bir araya gelen Yunanistan,

teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri

Türkiye'nin faaliyetlerini engelleme planları

ihracatı içindeki payı %3,9'dur. İmalat sanayi

yaptı.

ürünlerinin toplam ithalattaki payı %74,5'tir.

Ancak bu ülkelerle yapılan

Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin

ittifaklar Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını

imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı

korumasına engel olamadı.

%15,7'dir.

Yunan medyasında Türkiye'nin Güney Kıbrıs

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16
milyar 305 milyon dolar oldu
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre

ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğine
dair haberler servis ediliyor.
Atina'da Türkleri nasıl durduruz
toplantıları yapılıyor

%0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar,

Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin

ithalat ise %18 azalarak 18 milyar 250 milyon

ağustos ayında faaliyetlerini iyice artıracağını

dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda

yazdı. Haberde Oruç Reis ve Barbaros

ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,3 oldu.

gemilerinin faaliyetlerine yer verildi. Bu
faaliyetler karşısında Atina'da olası senaryolar

YENİAKİT
Türkiye'nin
Akdeniz
Yunan'ı panikletti

için toplantılar düzenlendiğine dikkat çekildi.

hamlesi

AKŞAM
Haçlılar fitne için güç birliği yaptı

Yunanistan'da Türkiye'nin
Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili üst

Türkiye’deki olayları çarpıtmak ve

düzey toplantılar gerçekleştiriliyor.

hükümeti yıpratmak için her yola

Yunanistan, Akdeniz'deki faaliyetlerine tek
başına devam edemeyeceğini anlayınca ittifak

başvuran batı medyası, yeni bir adım
attı. Alman Deutsche Welle’nin
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öncülüğünde; İngiliz BBC, Fransız
France 24 ve Amerikalı VOA, Türkçe
YouTube kanalı kurdu. Dört Haçlı

yayın platformumuzu oluşturmanın önemi
giderek artıyor. DW uluslararası yayın
kuruluşlarıyla birlikte ortak bir YouTube

ortağı, ayrıca bir Türkçe haber kanalı

kanalının yanı sıra muhtemelen Türkçe yayın

da kurup, fitneyi sonuna kadar

yapacak bir televizyon kanalının kurulmasını

körükleyecek.

planlıyor” ifadelerini kullandı.

Haçlıların Türkiye üzerindeki kirli planları

DW’nin Türkiye’yi kapsayan 2018-2021

bitmiyor... Kendi ülkelerindeki olayları ve

dönemini kapsayan planlaması, Alman

eylemleri görmezden gelip sürekli

Federal Meclisi tarafından Haziran 2018’de

Türkiye’deki küçük protestoları abartarak

kabul edildi.

veren batı medyası, yeni bir adım attı. Alman

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Nisan

Deutsche Welle’nin öncülüğünde; İngiliz

ayının başında Türkçe YouTube kanalının

BBC, Fransız France 24 ve Amerikalı

Alman meclisinde tanıtımını yaptı. Mecliste

VOA (Voice of America), Türkiye için

grubu bulunan bütün partilerden

içerik üretecek YouTube kanalı kurdu.

milletvekilleri projeyi desteklediklerini dile

Erdoğan yönetimine karşı yıpratma ve yalan

getirerek, bu kanalın kurulmasının çoktan

haberle fitne çıkarma peşindeki batılılar,

atılmış olması gereken bir adım olduğunu

bağımsız olarak yürüttükleri çalışmalarını

ifade ettiler.

daha da ileriye taşımak ve kaos çıkarmak için
güç birliğine gitti.
Halihazırda Alman, İngiliz, Fransız, Amerikalı
medya kuruluşları tek tek Türkiye için internet
üzerinden fitne yayınları yaparken; ortak
hareketle daha büyük bir kitleye ulaşma kararı
aldılar.
Alman meclisinden tam destek
DW de konuya dair bir açıklama yaparken,
“Türk hükümeti otoriter bir çizgi izlediği

4 Haçlı ilk kez ortak oldu
Kendi ülkelerinin dışına yayın yapan 4 batılı
kuruluşu ilk kez Türkiye’de iş birliği yapması
ise dikkat çekti. Gezi olaylarında, PKK’nın
çukur ve hendek hamlesinin yanı sıra 15
Temmuz FETÖ darbe girişiminde yaptıkları
yayınlarla Erdoğan’ı devirmek için yer türlü
yalan ve fitneye başvuran batılılar, güç
birliğiyle kirli yayınlarının etkisini artırmayı
planlıyor.

konusunda artık kuşkuya yer bırakmıyor.
Deutsche Welle, Avrupa değerlerini Türkiye’de
temsil etmek istiyor. Bu nedenle de, kendi
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