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SABAH
Ruhani’den kritik ziyaret

alınacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle
Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bugün
akşam saatlerinde Ankara'ya gelecek olan
Ruhani, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
resmi törenle karşılanacak.
YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTI
Baş başa görüşme yapacak olan Erdoğan ve
Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki Yüksek
Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının
beşincisine başkanlık edecek. Bir önceki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,

Konsey toplantısını 4 Ekim 2017'de Tahran'da

bugün Ankara’ya geliyor. Erdoğan ve

yapan iki lider, 1 yıllık süre içinde yapılan

Ruhani, yarın Türkiye-İran Yüksek

çalışmaları değerlendirecek. Siyasi, askeri,

Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının
beşincisine başkanlık edecek

ekonomik, ticari, ulaştırma, karayolu ve
havayolu taşımacılığı, kültürel ve turizmle
ilgili konuları masaya yatıracak iki lider,

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör

Türkiye ile İran arasında belirlenen yıllık 30

unsurlarına yönelik operasyonun gündemde

milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için

olduğu bir dönemde, Tahran'dan Ankara'ya

atılacak adımları da konuşacak.

kritik bir ziyaret gerçekleşecek. İran

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MASADA

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Suriye

Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine bugün

meselesi de değerlendirilecek. Rusya ile

Ankara'ya geliyor. Erdoğan ve Ruhani, yarın

birlikte Astana sürecinin garantörleri olan

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey

Türkiye ve İran devlet başkanlarının

toplantısının beşincisine başkanlık edecekler.

görüşmesinde, Suriye'deki siyasi geçiş süreci,

Erdoğan ve Ruhani, enerji, turizm, ulaştırma,

anayasa çalışmaları da ele alınacak.

milli paralarla ticaret çalışmalarının yanı sıra

Görüşmenin diğer önemli gündem maddesi

iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar

başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terörle

dolara çıkarmak için atılacak adımları ele

mücadele olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke

alacak. Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa

arasında çeşitli alanlarda işbirliği

görüşmesinde ise Suriye meselesi, terörle

anlaşmalarının imzalanması planlanıyor.

mücadele ve bölgesel gelişmeler de ele
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MİLLİ PARAYLA TİCARET

destek verdiğini iddia etmesi üzerine

Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlık edeceği

tansiyon iyice yükseldi. Bakan Çavuşoğlu,

konsey toplantısının önemli bir gündem

HDP'lilere, "Bugün sadece Türkiye gerçek

maddesi de milli paralarla ticaret olacak. İki

manada DEAŞ ile mücadele ediyor. Kürt ve

ülke bankaları arasında işbirliği imkanları da

Süryaniler 'YPG/PKK' bizi evimizden etti,

toplantıda ele alınacak. Ruhani'nin Ankara

onları durdurun' diye bize geliyor. PKK'nın

ziyaretinin bölge için kritik bir dönemde

sözcüsü sizler Türkiye'ye asla bu çamuru

gerçekleşmesi dikkat çekti.

atamazsınız" karşılığını verdi.
PKK'DAN İZİNSİZ

SABAH

KONUŞAMAZSINIZ
Gazi Meclis'te terör propagandası yapan ve

PKK'dan
izin
konuşamazsınız

almadan

Türkiye'yi Kürt düşmanlığı ile itham eden
HDP'li milletvekillerinin iddialarını
örnekleriyle çürüten Bakan Çavuşoğlu,
"Bugüne kadar Türkiye'den başka hiçbir
ülke, 4 bin DEAŞ'lıyı öldürmemiştir. Göğüs
göğüse DEAŞ ile hiç kimse savaşmamıştır.
Biz nasıl Afrin'de PKK'lıları gömdüysek,
Türkiye içinde olduğu gibi, yine Fırat

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, HDP’nin Türkiye’nin
sınır ötesi operasyonlarına ilişkin
spekülasyonlarına yanıt verdi:
Siz PKK’dan izin almadan
konuşamazsınız

Kalkanı bölgesinde ve Irak'ta 4 binden fazla
DEAŞ'lıyı da yok ettik. Türkiye kadar hiç
kimse bu mücadeleyi vermedi. Irak'ta PKK
ve YPG'nin Kürtlere, Süryanilere ve de
Yezidilere nasıl zulmettiği ortada. Siz,
PKK'dan izinsiz siz bir şey yapamazsınız"
diye konuştu.

HDP'nin gazi Meclis'te sınır ötesi

TÜRKİYE'YE KÜSTAH BENZETME

operasyonlar ve terörle mücadele

Bakan Çavuşoğlu, "Kürt düşmanlığı

noktasında yürüttüğü spekülasyonlara

yapmıyoruz, derdimiz teröristler. Sonuna

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan

kadar PKK ve YPG ile mücadelemiz sürecek.

örnekleriyle cevap geldi. HDP'lilerin Türk

Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz diyenler,

dış politikasının 'Kürt' düşmanlığı üzerine

Süryaniler'in 'Okullarımız kapatılıp, bizim

kurulu olduğunu ve Türkiye'nin DEAŞ'a

çocuklarımızı kendi bünyesine katıyorlar',
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feryadını dillendirmiyorsunuz. Çünkü PKK

ve Türkiye'nin 3 ay içinde büyük

size izin vermez. YPG ve PKK Suriye ve

mahkemeye taşıma hakkı vardır. 15 yıldır

Irak'ta en çok Kürt, Yezidi ve Süryanilere

Yunanistan AİHM kararını uygulamıyor;

eziyet ediyor. Burada bir leşkargası varsa o

birçok Avrupa ülkesi hala uygulamıyor.

da YPG ve PKK'dır" dedi. HDP'li vekillerin

Türkiye'ye karşı yürütülen bu çifte standart

kendisine parmak göstermesine sert tepki

ve ikiyüzlülüğe asla pabuç bırakmayacağız.

gösteren Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
TÜRKİYE DEVLETİNİN BAKANIYIM
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Dışişleri
Bakanıyım, siz PKK'nın sözcüsüsünüz. Sizin
ile bizim ilişkilerimiz, PKK ile sizin

STAR
MHP büyükşehirlerin 27’sinde AK
Parti adaylarını destekleyecek

ilişkileriniz gibi değil. Yüce Meclis'e
saygımız var. Siz bırakın dışişleri bakanını,
herhangi bir insanı, herhangi bir şeyden
menedemezsiniz. PKK sizi men eder ama siz
beni menedemezsiniz." Gündemdeki
konularla ilgili bilgiler de veren Bakan
Çavuşoğlu Münbiç yol haritasının
tamamlanması için ABD ile görüşmelerin
sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki
günlerde Fırat'ın doğusuna geçmek için son
hazırlıklarımızı yapıyoruz.
VİZE SERBESTİSİ HAKKIMIZ
Avrupa Birliği'ne (AB) katılımla ilgili
çalışmalarımıza devam edeceğiz ama AB'nin
de atması gereken adımlar var. Vize
serbestini elde etmemiz gerek, bu
milletimizin hakkı. Göç konusunda birlikte
atılacak adımlar şart.
AİHM'NİN KARARI İKİYÜZLÜLÜK
Bir mahkeme kendi kararlarıyla
çelişmemelidir. Karar kesin hüküm değildir

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti
ve MHP’nin 30 büyükşehirin
hangilerinde aday çıkaracağı büyük
oranda netleşti. MHP büyükşehirlerin
27’sinde AK Parti adaylarını
destekleyecek. AK Parti ise Adana,
Manisa ve Mersin’de aday çıkarmayıp
MHP adaylarına destek verecek.
Cumhur İttifakı'nda 30 ‘büyükşehir’de hangi
partinin aday göstereceği büyük oranda
netleşti. Son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli
biraraya gelince verecek. Bu kararın ise
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büyükşehirlerin 27’sinde AK Parti, 3’ün de ise
MHP adayının desteklenmesi olduğu belirtildi.

STAR
CHP’nin ‘Özel’ provokatörü

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de
Sadir Durmaz ittifak çalışmalarını sürdürüyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Millet
İttifakı’na atıf yaparak “Bu büyükşehirler
(İstanbul, Ankara, İzmir) dışında ortak aday
çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın
gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında
olacağız" demişti. Bahçeli'nin bu sözünü de
göz önünde bulunduran heyetin, 30

Fırat’ın doğusuna harekat sinyaliyle

büyükşehir üzerinden devam eden

birlikte CHP de süreci sabote için

çalışmalarda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor. 30

devreye girdi. Gezi kalkışması benzeri

büyükşehirde seçime tek adayla girme formülü

sokak çağrısı yapan CHP’liler Meclis’te

üzerinde duruluyor.
KARŞILIKLI JEST

de Grup Başkanvekili Özgür Özel
üzerinden provokatif eylemlere başladı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday
çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli,

Türkiye, Suriye’de terör koridoru

Erzurum ve Aydın'da adaylarını çekti. Kalan

oluşturulmasına karşı ne zaman harekete

yerlerde de açıklanan aday varsa geri

geçse, CHP’den ülke içini karıştırma amaçlı

çekilecek, aday yoksa yeni bir aday

açıklamalar geliyor. CHP’nin kurumsal

çıkarılmayacak. MHP yönetiminde olan

kimliğini temsil eden bu isimler adeta TSK’nın

Adana, Manisa ve Mersin'de de AK Parti aday

askeri müdahalesini akamete uğratmak için

çıkarmayarak MHP'yi destekleyecek. Cumhur

devreye giriyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı

İttifakı’nda 30 büyükşehir dışında kalan

Harekatı öncesinde “bataklığa çekilme”

illerde nasıl bir yöntem izleneceği de merak

iddiasıyla, operasyonları durdurmaya çalışan

ediliyor.

CHP, Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna
yönelik operasyon sinyali sonrasında yine

Öte yandan, AK Parti'nin, açıkladığı Kars ve

provokatif söylemlere sarıldı.

Iğdır adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor.

CHP’NİN ZEHİRLİ DİLİ

Diğer illerde ise her partinin kendi adaylarıyla

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun halkı

seçime girmesi bekleniyor.

sokağa çağırması sonrasında, CHP Grup
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Başkanvekili Özgür Özel işi provokatif bir

meydanları doldurmaya, Türkiye’deki her

boyuta taşıdı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı

türlü demokratik hakka direnmek gerektiğine;

Genel Kurul toplantılarında, kutuplaştırıcı bir

meydansa meydan biz buradayız, pabuç

dil kullanan Özel, sokağa çıkma çağrısı

bırakmayız” dedi.

yaparken, aynı zamanda Fırat’ın doğusuna
yönelik olası operasyon öncesi TSK’nın moral
değerlerine saldırmaktan da geri durmadı.
CHP’Lİ Özel, önceki günlerde yapılan bütçe
görüşmesinde kutuplaştırıcı bir dile sarılarak
“İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı
halı sererken bizim ki, Mavi Gözlü de bakıp da
‘geldikleri gibi giderler’ demişti” suçlaması
yaptı.

ÖZEL’E DEMOKRASİ DERSİ
Özel’in bu sözleri üzerine AK Parti Grup
Başkanvekili Bülent Turan da adeta demokrasi
dersi verdi: “Özgür bey meydanda ise biz de
buradayız, korkumuz yok. Meclis olmasa belki
sokağın anlamı olur; ama siz hala ‘sokak’
diyorsanız aciz ve demokratik olmadığınızı
gösterir. Demokraside rekabet, yarış sandıkta
olur. Halk ne derse baş tacı. Ama kendine

HADDİNİZİ BİLİN AYARI

güvenmeyen partilere, sokaktan korkumuz

Özel’in hakaret içeren iftiralarına AK Parti

yok. 15 Temmuz’da nasıl çıktıysak, yine

Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi.

çıkarız.”

Muş, “Sizin dedeleriniz kırmızı halı sermiştir
lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir,
Özgür Özel’e bu lafı iade ediyorum” dedi. Muş,
“Bu milletin topyekün verdiği bir mücadeleye,
‘Biz bu işi kazandık sizinkiler şöyle yaptı’
demekten sizi men ederim. Haddinizi bilin. Bu
milletin arasına fitne tohumları koymayın. Bu
milleti ayrıştırmayın. Bu milletin hiçbir
ferdine ‘düşmana kırmızı halı serdi’
diyemezsiniz” uyarısında bulundu. Özgür
Özel, bir başka oturumda “sokak” çağrısı
yapmaktan geri durmadı. Özel, Fransa’daki
Sarı Yeleklilerin vandalizmine karşı Fransız
polisinin orantısız güç kullandığı sokak
eylemlerine göndermede bulunarak
“Unutmayın, tüm diktatörler en çok
meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde o

KÜSTAHLIĞA DEVAM
Özel’in provokatif söylemlerinin son adresi ise
oldukça manidar. Özel, Genelkurmay
Başkanlığı görevi esnasında çerçevesinde
yurtiçinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde
Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı
ve İdlib Harekatı icra eden Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’ı hedef aldı. CHP’li Özel,
Başkan Erdoğan’ın her an Fırat’ın doğusuna
askeri operasyon olacağına dair
açıklamasından sonra da eski Genelkurmay
Başkanı Akar’ı hedefe koydu. CHP’nin zaman
ayarlı provokatörü Özel, Akar hakkındaki iftira
ve hakaretlerine gösterilen tepkilere de küstah
bir cevap verdi. Özel, iftiralarını savunarak
hakaretlerinin arkasında durduğunu kaydetti.
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AKAR’DAN CHP’LİLERİ YERE

götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir

BAKTIRAN SORU

sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek

Kafanıza tabanca dayalıyken hayır

başına oturuyorum. ‘Bunu okuyun, imzalayın’

diyebilecek kaç kişi var?

dediler. İmzalamadım. Özel’in, terör

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM

örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir

Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili

genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım

Özgür Özel’in iftira ve hakaretlerine tarihi bir

ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin

cevap verdi. Akar, önceden hazırlandığı belli

gibi bir grup başkanvekili olmasaydı.”

olan Özel’in konuşmasını, başlangıcı, sonu ve
ortasında kınadığını ifade etti. 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.

Ancak FETÖ’cüler bu kadar ağır hedef
alır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,
CHP’li Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı
Akar’a yönelik sözleriyle ilgili, “15 Temmuz’da
kafasına silah dayandığında bile safını belli
eden bir komutanın şahsını ancak amacını

YATTIĞINIZ ZAMAN BİR DÜŞÜNÜN...

gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef

CHP’li Özel’in provokatif iftiralarına tek tek

alır” dedi. Turan, “Türk ordusuna 49 yıl

cevap veren Akar, kumpas mağduru askerlerle

hizmet veren, 15 Temmuz gibi kritik bir

ilgilenmediği yalanını “Arkadaşlarını ziyaret

süreçte önemli riskler üstlenen emekli bir

etmeyen alçaktır. Hasdal’dan çıkmadım ben.

komutanın şahsını hedef alırcasına yapılan

Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için

ithamlar, CHP’nin düştüğü seviyesizliği bir

her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire,

kere daha gözler önüne serdi” diye konuştu.

hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski

2018 CHP’siyle 1923 CHP’si arasında gerek

aldım” diye cevapladı.

felsefi gerekse de tüzel manada hiçbir bağın

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine
yönelik Özel’in hakaretlerine işaret ederek,
kafalarına tabanca dayanarak, “başımıza
geçeceksin” dediklerini, kendisinin bunu
reddettiğini anımsattı. Akar, şunları söyledi:
“Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda

kalmadığının görüldüğünü vurgulayan Turan,
“Sandıkta büyük tokadı yemeye hazırlansın
çakma CHP. Özel’in, Akar’a yönelik ithamları
bu dönemde, başta PKK ve FETÖ olmak üzere
terör örgütü mensuplarının ellerini
ovuşturmasına neden olur” dedi.

tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var?
Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı’ya
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ilimiz var. Ağrı Ahmet Meriç, Bolu Tanju

HÜRRİYET
CHP'nin İstanbul
İmamoğlu oldu

adayı

Özcan, Niğde Rasim Yılmaz, Sivas Ali Akyıldız,

Ekrem

yine Kocaeli İzmit' te Milletvekilimiz Fatma
Kaplan Hürriyet'i aday gösterdik"
açıklamasında bulundu.

MİLLİYET
Meclis'e
yeni
dokunulmazlık
dosyaları sevk edildi

24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da 147, 6
Aralık'a 212 belediye başkan adayını
belirleyen CHP PM'nin bugünkü
toplantısının ardından 68 aday daha
açıklandı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Ekrem
İmamoğlu oldu. İmamoğlu adaylığı belli
olduktan sonra yaptığı açıklamada ''Bu
bir başlangıç anı. Hepimiz için çok
güzel günlerin başlangıcı'' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve
HDP Grup Başkanvekili Ayhan
Bilgen'in de aralarında bulunduğu 10
milletvekiline ait
dokunulmazlıkdosyaları TBMM
Başkanlığına sunuldu.
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması

CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK),

için haklarında fezleke düzenlenen

sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal

milletvekilleri şöyle:

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından belirlenen adayları CHP

HDP Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili ve

düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, CHP Antalya

68 belediye başkan adayının belli olduğunu

Milletvekili Deniz Baykal, HDP Tunceli

belirterek, "İstanbul'a Ekrem İmamoğlu,

Milletvekili Alican Önlü, HDP Diyarbakır

Ankara Mansur Yavaş, Adana Zeydan Karalar,

Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İstanbul

Antalya Muhittin Böcek. Bunun yanında 4'te

Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ağrı Milletvekili
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Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman

1 Mart yaklaştıkça AK Parti’de de seçim

Milletvekili Feleknas Uca, HDP Batman

çalışmaları yoğunlaşıyor. Adayların bir

Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Ağrı

kısmını açıklayan AK Parti, önceki

Milletvekili Berdan Öztürk.

seçimlerden farklı olarak bu kez kampanyasını
bölümler halinde oluşturdu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma
Komisyonu'na sevk edilen fezlekeler arasında,

Henüz ilçe ve belde belediye başkan adayı

Buldan, Önlü ve Uca'nın 3'er, Taşçıer'in ise 2

açıklamayan AK Parti'de, açıklanan belediye

dosyası bulunuyor.

başkan adayları çalışmalarına başladı. Bu
kapsamda ‘vefa yemekleriyle’ vatandaşlarla bir

Son gelen 17 fezleke ile Meclis'e ulaşan

araya gelen belediye başkan adayları diğer

dosya sayısı ise 61 oldu.

yandan da sivil toplum örgütleriyle buluşuyor.

Bu arada, tekrar milletvekili seçilenlere ait 252

OCAK'TA HIZLANACAK

dokunulmazlık dosyası da Meclis'in gelen
kağıtlar listesinde yayımlandı.

AK Parti bu ayın sonuna kadar ilçe belediyeleri
de dahil olmak üzere bütün belediye başkan

YENİŞAFAK

adaylarını açıklamayı hedefliyor. Yüksek

Üç aşamalı kampanya

Ocak'ta başlayacak propaganda süreci ile

Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre 1
birlikte AK Parti de seçimde vitesi yükseltecek.
EŞGÜDÜM HASSASİYETİ
Kampanyanın bu aşamasında belediye başkan
adayları genel merkez ile koordineli bir şekilde
çalışmalarını yürütecek. Adaylar sürekli genel
başkan yardımcıları ile istişare halinde olacak.
AK Parti resmi olarak seçim kampanyasının

AK Parti, 31 Mart’a hazırlık kampanyasını üç
etaptan oluşturdu. Başkan adayları vatandaşla
bir araya gelecek, genel merkez ile koordineli

startını ise 19 Şubat 2019 tarihinde bütün
adayların ve partililerin geniş katılımıyla
Ankara Arena Spor Salonu'ndan verecek.

çalışmalara ağırlık verilecek. 19 Şubat’ta ise
tüm adaylar hep birlikte sahada olacak.

SON ETAP SAHADA
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Bu tarihten itibaren ise AK Parti bütüncül bir

sınır ötesine yapılacak tarihi operasyonu

şekilde seçim kampanyasını yürütecek.

engellemek için yeni bir provokasyon

Belediye başkan adayları kapı kapı gezecek,

hazırlığında olduğu bildirildi.

hem kendi projelerine hem partinin 2023'teki

Terörü kaynağında imha etme ve ortadan

belediyecilik vizyonunu anlatacak.

kaldırma stratejisini hayata geçiren

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu

Türkiye, Fırat Nehri’nin doğusuna askeri

tarihten sonra mitinglerine başlayacak.

harekata hazırlanırken, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi bir

İlçelerde ise yüzde 70’in üzerinde
başkan adayının belirlendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçen
isimler gruplar halinde kamuoyuna
açıklanmaya başlanacak.

YENİAKİT
Zillet İttifakı ihanet peşinde

haftadır gezi benzeri bir sokak
provokasyonunun hayalini güdüyor.
Kahraman Mehmetçik’in Türk sancağını
düşürmemek için ülkemiz adına beka
mücadele verdiği günlerde manipülatif
çağrılarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve
malum zihniyet, Türkiye’nin dikkatini
dağıtmak için her türlü fitneye başvuruyor.
Batılı ülkelerde etkisini sürdüren ‘sarı
yelek’ protestolarını Türkiye’ye taşımak
için yoğun çaba sarf eden Soros’un
çocukları, Doğan Holding’in sahibi
olduğu hepsiburada.com gibi satış
sitelerinde, olayların simgesi olan sarı

Soros aklı, Türkiye’nin Suriye’de Fırat
nehrinin doğusundaki PKK oluşumunu
ortadan kaldırma harekatını
engellemek için yerli işbirlikçilerini
kullanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal

yeleklerde yüzde 80 indirim yaparak,
kaosa davetiye çıkardı.
‘Kaos çıksın’ diye çırpındılar
Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’e özenen ve

Kılıçdaroğlu ve avanesinin günlerdir

Türkiye’nin huzuru karşısında yer alan malum

“sokaklara dökülün” çağrısının perde

zihniyet, vatandaşları sokağa çıkmaya

arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.
Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’e özenip, sokak
terörünü harekete çağıran ‘Zillet İttifakı’nın

çağırmıştı. HDP Eş Başkanı Sezai
TemelliTBMM’deki Bütçe
görüşmeleri sırasında “Türkiye’de diğer
halklarla birlikte yaşama umudumuzu
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koruyoruz. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi,

işçiler meydana çıkmıyorsa o işçiler işçi

Gezi ruhu ile Kobani ruhunun buluşmasından

değildir” diye konuştu.

geçmektedir” derken, Amerikan sermayesi
tarafından finanse

Sarı yeleklerin fiyatı 5 liraya çekildi

edilen FOX TV’nin sunucusu Fatih

Fransa’yı saran sarı yelek terörüne

Portakal da Fransa’daki ‘Sarı

özenen Doğan Holding’in sahibi

Yelekliler’in eylem haberini verirken

olduğuhepsiburada.com gibi satış sitelerinde,

provokatif çağrıda bulunmuştu.

kanlı eylemlerin simgesi olan ‘sarı yelek’ yüzde

Vatandaşları kışkırtarak Fransa’daki

80 gibi akıl almaz bir indirim rakamı ile satışa

gibi sokağa dökülmelerini isteyen

çıktı. 25 lira olan yeleğin fiyatının 5 TL’ye

Portakal, “Hadi bakalım barışçıl bir

satıldığını görenler alışveriş sitesine büyük

eylemle zamları, doğalgaz zamlarını

tepki geldi. Sarı yeleklerde yapılan indirime

protesto edelim. Hadi bakalım,

anlam veremeyen vatandaşlar, “Birileri

yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi

Türkiye’de de sarı yelek eylemlerini

çıkacak korkudan, endişeden sokağa?

başlatmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına

Kullanıcıların tepkisi sonrası alışveriş sitesi

söyler misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

sarı yelek satışını kaldırdığını

Kılıçdaroğlu: İşçiler meydana çıksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise
partisinin düzenlediği ‘İnsan Haklarında
Eşitlik ve Adalet Çalıştayı’nda halkın sokağa

duyurdu. hepsiburada.com sitesi ise indirimin
tamamen “ticari” kaygılarla hayata geçirildiği
savundu.
Yeleğini giyen CHP’li sokağa indi

dökülerek hükümeti devirme hayalini yeniden

Tüm bu çağrıların ardından ‘Sarı Yelek’ giyen

dillendirdi. Seçimlerle iktidar olabilme şansı

bazı provokatörlerin kahvehaneleri

bulunmayan Kılıçdaroğlu, Fransa’daki ‘Sarı

dolaşarak CHP broşürleri dağıtarak

Yelekliler’in vandallıklarından cesaret alarak

vatandaşları sokağa eylem yapmaya

insanlara sokağa çıkma çağrısında bulundu.

çağırdı. CHP Çiğli Belediye Başkan aday adayı

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sosyal devlet

olan Barış Ballıkaya ve ekibi, Fransa’da devam

olmaktan uzaklaştığını savunarak ‘işçi

etmekte olan ‘Sarı Yelekliler’

sendikalarının isyan etmesini’ istedi. İşçilerin

protestolarına gönderme yaparak

topluca hapse atıldığı yalanını savunan

kahvehanede sarı yelekle bildiri dağıtarak asıl

Kılıçdaroğlu “Bütün meydanların dolması

niyetlerini açığa çıkardı.

lazım. Eğer bir işçi, yakalanıp hapse atılıyor ve
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AKŞAM
Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla
mücadele' açıklaması

Türkiye'nin o günlerde üretemeyen, yatırım
yapamayan ve yatırım çekemeyen, gelir
düzeyi düşük ve sürekli kamu borcunun
sürdürülebilirliği sorunu yaşayan bir ülke
olduğunu ifade eden Albayrak, AK Parti
iktidarları döneminde Türkiye'nin oluşturulan
geniş çerçeveli, zamanlı ve hedefli politikalarla
2000'li yılların başından itibaren bu sağlıksız
ekonomik yapıdan kurtulduğunu ve
ekonomiye istikrar kazandırılarak alt gelir
grubundan, orta-yüksek gelirli ülkeler
grubuna geçtiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, "Nihai amacımız enflasyonu

Bu dönüşümün ekonomik göstergelere de

kalıcı olarak en kısa sürede tek haneli

yansıdığını vurgulayan Albayrak, AK Parti

rakamlara düşürmektir. Enflasyonla

iktidarları döneminde ekonominin yıllık

mücadelede, para ve maliye

ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü, kişi başına

politikalarımızdaki güçlü duruşu

gelirin 3 kattan fazla arttığını, 2005'ten bu

korurken aynı zamanda yapısal

yana yaklaşık 10 milyon kişiye iş imkanı

sorunlarla da çok yoğun bir mücadele

sağlandığını, yoksulluk göstergelerinde önemli

ortaya koyarak, çözümleri adım adım

iyileşmeler elde edildiğini dile getirdi.

hayata geçirmeye başladık." dedi.
Albayrak, Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019

2002'den bu yana ihracatın 4 kattan fazla

bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki

artarken, ihracatta ürün ve ülke çeşitliliğinde

görüşmelerinde hükümet adına yaptığı

önemli mesafeler kaydedildiğini, kamu

konuşmada, Türkiye'nin 2002'den önce

maliyesinde yeniden yapılandırmalar

yüksek kamu açıkları, yüksek kamu borcu,

gerçekleştirilerek kamu açıklarının ciddi

sağlıksız bir finansal sistem ve yüzde 70'leri

anlamda azaltıldığını, kamu borç yükünün

bulan enflasyon oranları içinde, birkaç yıl

yarıdan fazla düşürüldüğünü anlatan

arayla sürekli kendi içinden kaynaklanan

Albayrak, bankacılık sektörünün ise

krizler geçiren ve çözüm üretemeyen bir

uluslararası en iyi standartları sağlayacak

iklime sıkışıp kalmış ülke konumunda

şekilde sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğunu

olduğunu belirtti.
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ve ekonomik büyümeye önemli katkı

illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler

sağlandığını belirtti.

olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına
yansıyabilir" dedi. Şu ana kadar 74 il belediye

TAKVİM
Başkan Erdoğan İstanbul adayını
özel bir programla açıklayacak

başkan adayı ilan edildiğini belirten
Kurtulmuş, her seçimde olduğu gibi
İstanbul'a özel bir aday
tanıtım çalışması yapılacağını bildirdi.
Coşkulu bir program için hazırlıkların
başladığını
alattı. İstanbul'a TBMM Başkanı Binali
Yıldırım'ın aday olacağına kesin gözüyle
bakılıyor..

Başkan Erdoğan’ın, “Aşkım”
dediği İstanbul adayı için özel bir
programın hazırlandığı açıklandı.
.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Başkan Recep
Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet
Bahçeli'nin biraya gelip ittifakla ilgili
son çerçeveyi çizeceklerini hatırlattı.
"Hangi ilde hangi partinin aday
koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada
önceden diğer parti adayını ortaya
koymuşsa adayını çekti. Sayın Devlet
Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum,
Denizli ve Aydın'daki adaylarının geri
çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın
ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler
yapılır. Özellikle çok önemli gördüğümüz
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