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SABAH
Amacımız Suriye’de kalıcı barış

Ülkemizin ve bölgemizin istikrarı ve
güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma
müsamaha göstermeyiz. Bu konuda İran'la
işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve ortak
hedefleri bertaraf etme noktasında irademiz
tamdır.
Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan
Ruhani'den flaş açıklamalar
Bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi,
barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı
Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı

İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar var.
Bölgesel konularda İran'la işbirliğimizi,

Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan:

istişarelerimizi bu doğrultuda

Çabalarımızı tüm Suriye halkını

derinleştiriyoruz. Bu işbirliğinin müspet

kucaklayacak kalıcı barışın tesisi için
artırmalıyız. Dünyada savaşı mı, yoksa
barışı mı kovalayacağız? İnsanlık barışa
muhtaç, savaşa değil. İran'a
yaptırımları kabul etmiyoruz. İran ile

sonuçlarını Rusya'nın katılımıyla oluşturulan
Astana sürecinde başlattık. Çabalarımızı
Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak
kalıcı barışın tesisi için artırmamız gerekiyor.
Ortak eylem planı tüm tarafların anlaşmaya

ticari ilişkilerimizi sonlandırmayacağız

sadık kalmalarıyla, planın devamının

İran'ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya

uluslararası barış ve güvenliğe hizmet ettiğine

çalışıldığı bir dönemde bu ziyaretin

inanıyoruz. İran'ın plan kapsamındaki

gerçekleştiriliyor olması farklı bir önem

taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası

taşıyor. İkili ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık

Atom Enerjisi Ajansı tarafından defalarca teyit

11 milyar dolar, 2018 Ekim ayı itibariyle 8

edilmiştir. Hal böyleyken ABD'nin

milyar dolar. 30 milyar dolar hedefine

anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz.

ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız

Biz meselelerin dayatmalarla değil

gerekiyor.

angajmanla, karşılıklı müzakerelerle

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda
teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz

çözülmesinin taraftarıyız.
Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım

konusu. Son dönemde ikili güvenlik

kararının bölge güvenliğini ve istikrarını

kurumlarımız arasında temaslar arttı.

tehlikeye attığını, bu kararı

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

HABERLER 21/12/2018
desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak

Onun için gerek Sayın Vaizi'ye, gerek Sayın

isterim. Yaptırımların ülkelerimiz arasındaki

Albayrak'a talimatlarımızı verdik. Ruhsar

meşru ticari ilişkilere menfi tepkilerini

Hanım ile birlikte çalışmalarını yapmalarını

asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya

istedik. Artık bugün, yarın bitirin dedik. Bunu

hazırız. Komşuluk hukuku ülkelerimizin zor

artık haftalara yayarsak, bu iş çok ağır gidiyor

zamanlarında birbirlerine destek olmasını

demektir. Bu işi sonlandırmamız lazım.

gerektirir. Baskıların yoğunlaştığı bu dönemde

ABD'nin yaptırım kararının iki ülkenin

kardeş İran halkının yanında durmaya devam

hedeflerine ulaşmaktan alıkoymasını

edeceğiz. Köklü geçmişimizden ilham alan

engellemek mecburiyetindeyiz. Bu tür baskı

ilişkilerimizi geleceğe daha da güçlü biçimde

araçlarına başvurulmasının İran halkını

taşıyacağımıza inanıyorum.

cezalandırmak anlamına geldiğini her fırsatta
ifade ediyorum. Tek taraflı olarak atılan bu

'TERCİHLİ TİCARET

adımın uluslararası işbirliğine ve güven

ANLAŞMASINI BUGÜN, YARIN

ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza

BITIRIN'

söylüyoruz. Dünyada savaşı mı kovalayacağız,

TALİMATI CUMHURBAŞKANI

barışı mı kovalayacağız? İnsanlık barışa

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani,

muhtaç, savaşa değil.

Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş
Forumu'na katıldı. İki ülkenin ticaret hacmini
30 milyar dolara çıkarmak için tercihli ticaret

Yaptırımların iki ülke ilişkilerinde fırsata
çevrileceğine inancım tam.
77 Türk firması İran'a yaklaşık 1,5 milyar

anlaşmasının genişletilmesine ilişkin

dolarlık yatırım yaptı. Yaptırımlara

müzakerelerin önemine işaret eden Erdoğan,

uymayacaklarını ifade eden pek çok ülkenin

şöyle devam etti:

şirketi, daha yaptırımlar yürürlüğe girmeden

Süratle en yakın zamanda bunu

İran'dan çekildi. Türk firmaları faaliyetlerine

sonuçlandırmamızda fayda var. Bunun için

devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de

öncelikle korumacı refleksleri geride

Türkiye'nin enerji ihtiyacını uzun vadeli olarak

bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde

karşılamak istediklerini belirtti. Bu arada

yürümemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili

Erdoğan, forumdaki konuşmasına besmele

ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri

çekerek başladıktan sonra, Nizami'nin bir

yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu

beyitini Farsça okuyarak devam etti. Erdoğan,

ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının

konuşmasını Hafız-ı Şirazi'nin dizelerini yine

genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm

Farsça okuyarak tamamladı.

noktası teşkil edeceğini düşünüyorum.
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HİÇBİR ÜÇÜNCÜ

CHP, terör örgütünün Meclis’teki siyasi

ÜLKE İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ

uzantısı HDP’yle yerel seçimde ittifak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında

için gizlice görüşmelere başladı. HDP

iki ülke ilişkilerinin temelinin tarihi, kültürel

ile görüşmeleri CHP’li Salıcı ve

ve dini ilişkileri ile ortak çıkarlar, barış, bölge

Bekaroğlu

kalkınması üzerine kurulduğunu belirterek,

yürütüyor. İstanbul, İzmir, Ankara,

"Hiçbir güç ve üçüncü ülke bu komşuluk ve

Mersin ve Adana ‘gizli ittifak’ için

kardeşlik ile samimi ilişkilerimizi bozamaz.

pazarlık masasında

Burada Sayın Erdoğan'a ve Türk hükümetine

CHP, İyi Parti'yle 21 büyükşehirde yaptığı

Amerika'nın uyguladığı tek taraflı, kanunsuz

ittifakın yanı sıra terör örgütü PKK'nın siyasi

zalimce ambargolar karşısında kesin ve açık

uzantısı HDP'yle de gizli ittifak hesabı yapıyor.

tutumları için teşekkür ediyorum" dedi.

CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak

Amerika'nın ambargosunun uluslararası

üzere hedef olarak koyduğu büyükşehirlerde el

hukuka aykırı olduğunu belirten Ruhani,

altından yürütülen temaslarda HDP'nin

'terörist eylem' nitelemesi yaptı. Ruhani, iki

desteğini isterken 'sandıkta ittifak' adı altında

ülke arasında ilişkileri geliştirmek için kurulan

yürütülen görüşmelerde, Mersin ve Adana gibi

komisyonda Hazine ve Maliye Bakanı Berat

büyükşehirler de pazarlık masasında.

Albayrak ile kendi Özel Temsilcisi Mahmud

SALICI VE BEKAROĞLU

Vaizi'nin yetkili olacağını açıkladı. Ruhani,

Parti tabanından gelebilecek tepkiler

"Suriye'nin kaderi Suriye halkı tarafından

nedeniyle gizli olarak yürütülen temaslarda

belirlenmeli. Barış ve istikrar için işbirliğini

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile

devam ettireceğiz" dedi.

HDP ile ittifak isteyen İstanbul Milletvekili

SABAH
Gizli kapaklı ittifak

Mehmet Bekaroğlu yürütüyor. MYK'da, bu iki
isim dışında başka kimsenin HDP ile görüşme
yapmaması kararı alındığı da belirtiliyor.
Pazarlık masasında ise Ankara, İstanbul,
İzmir, Mersin ve Adana gibi büyükşehirler
bulunuyor. HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da
ittifaka yanaşmadığı, ancak İstanbul, Ankara
ve İzmir ile Mersin ve Adana gibi
büyükşehirlerde CHP'ye verilecek desteğe
sıcak baktığı dile getiriliyor. İki parti
arasındaki ittifak hesapları il ve ilçe örgütleri
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düzeyinde de yürütülürken, kulislerde CHP'li

24 Haziran seçimlerinde verdiği oy desteğiyle

adayların desteklenmesi karşılığında ise

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi TBMM'ye

HDP'ye belediye meclis üyelikleri verileceği

taşıyan CHP, yine aynı stratejiyi izleyerek

kaydediliyor.

kamuoyunda oluşacak tepkilerin önüne

CHP'li Başkan "Gazi Mustafa Kemal'in

geçmek için HDP ile görüşmeleri gizli kapaklı

kurduğu parti değil" diyerek istifa etti!

sürdürüyor. Başta CHP Genel Başkanı Kemal

HDP'nin İstanbul ve Ankara gibi

Kılıçdaroğlu olmak üzere parti

büyükşehirlerde aday çıkarmayarak ittifakı

yöneticilerinden ve bazı milletvekillerinden

desteklemesi, buna karşılık HDP'ye bu

gelen açıklamalar, HDP ile yürütülen

büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği

temaslarla ilgili ipucu verirken görüşmeler ise

verilmesi gibi formüller değerlendiriliyor.

CHP'nin 'sandıkta ittifak' adı altında

İttifak hesaplarında, İyi Parti'ye bırakılan

dillendirdiği oy desteğini

Kocaeli, Denizli gibi iller için de HDP'nin
adaylara desteğinin söz konusu olabileceği
belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, daha önce eski HDP'li Ahmet
Türk'le yemekte bir araya gelmiş yine genel

STAR
Katil İsrail'de biraraya gelen
Türkiye düşmanlarının endişeli yüz
ifadesi zirveye damga vurdu

başkan yardımcısı Tuncay Özkan da HDP'li
Celal Doğan'la ittifakı görüşmüştü. Toplam
531 belediye başkan adayının belirlendiği
CHP'de, İzmir ve Mersin'in de aralarında
bulunduğu birçok belediye başkan adayının 4
Ocak'ta gerçekleştirilecek PM toplantısında
açıklanması bekleniyor.
ÖZEL'DEN GEZİ İTİRAFI
Bu arada CHP'den dün bir de Gezi itirafı geldi.
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe
görüşmelerine katılan CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, "CHP, Gezi olaylarının yanında,
hatta içinde olmuştur" diyerek, Gezi olaylarına

ABD'den arama faaliyetleri konusunda
gelen açıklamalardan destek alan İsrail
ve Yunanistan, ABD'nin Suriye'den
çekilme kararı ile telaşa kapıldı.
Liderlerin bir araya geldiği zirvede,
yüzlerindeki endişe objektiflere yansıdı.

açık destek verdiklerini itiraf etti.

srail, Yunanistan ve GKRY arasında

TABANIN TEPKİSİNDEN

düzenlenen 5. Üçlü Zirve, Netanyahu'nun ev

ÇEKİNİYORLAR

sahipliğinde, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva)
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kentinde yapıldı. Zirveye Güney Kıbrıs Rum

İsrail, GKRY ve Yunanistan'ın Akdeniz'deki

yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve

doğal kaynakları gasp etme girişimi, Türkiye

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

tarafından sert tepkiyle

katıldı. Zirvedeki ana konu Doğu Akdeniz

karşılandı. Donanmasını yapılacak

oldu.

provokasyonlara karşı teyakkuz halinde

SURATLARINDAN DÜŞEN BİN
PARÇAYDI
Zirvede Türkiye düşmanlığı konusunda kafa

bekleten Türkiye, Doğu Akdeniz'deki gasp
girişimine izin vermeme konusunda kararlı bir
duruş sergiliyor.

kafaya veren 3 liderin fotoğraf karesine
yansıyan görüntüsü zirvenin en dikkat çeken
görüntüsü oldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi
lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu ve Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras'ın objektiflere

STAR
Pakistan
Başbakanı
Han:
Türkiye'nin
katettiği
sosyoekonomik ilerlemeye hayranız

yansıyan endişeli yüz ifadeleri zirveye damga
vurdu. Bu yaşadıkları endişeli yüz halinin
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası
gelmesi ise dikkat çeken bir diğer konu oldu.
ABD'NİN SURİYE'DEN
ÇEKİLMESİNDEN ENDİŞELİLER
Trump'ın Suriye'den askerleri çekme
kararından memnun olmadıkları açıkça

Pakistan Başbakanı İmran Han,

yüzlerinden belli olan 3 lider kendi

'Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip)

güvenlikleri konusunda endişeye düştüler.

Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde

Terör örgütü PKK/PYD üzerindeki planları alt
üst olan 3 Türkiye düşmanı ABD'nin bu

Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik
ilerlemeye hayranız.' dedi.

kararıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm
dengeleri değiştireceği sebebiyle büyük bir

Pakistan gazetesi The Nation'da yer alan

korku yaşamaya başladı.

habere göre, Pakistan Başbakanı Han, resmi

TÜRKİYE GASP GİRİŞİMİNE İZİN
VERMEYECEK

ziyaret için ülkede bulunan Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar'ı kabulünde, Pakistan-
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Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde
bulundu.
Han, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine büyük
önem atfettiğini vurgulayarak, "Türkiye

HÜRRİYET
FETÖ'cüler
ediyor

AB

ülkelerine

iltica

Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın
öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği
sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız."
ifadelerini kullandı.
Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
çok saygı duyduğunu kaydeden Han, iki ülke
arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra

Başbakan Han, Türkiye ile ticaret ve savunma

AB ülkelerinde 17 binden fazla Türk

iş birliği gibi ortak çıkarlara dair her alanda iş

vatandaşı iltica başvurusu yaptı.

birliğini artırmak istediklerinin altını çizdi.

Başvuranların büyük çoğunluğunun

Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar da Başbakanlık

Türkiye'den kaçan FETÖ üyeleri olduğu
belirtiliyor.

görevine gelen Han'ı tebrik ederek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını
kendisine iletti.

Türkiye'den AB ülkelerine giden çoğunluğu
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 17
binden fazla kişinin bu

Akar, Pakistanlı liderin Türkiye'ye gelmesini
beklediklerini belirterek, Han'ın ziyaretinin iki
ülke arasındaki mevcut ilişkilere ivme
kazandıracağını söyledi. Akar ayrıca
Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği
tavrı da takdir etti.

ülkelerde iltica başvurusunda bulunduğu
bildirildi.
Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 15
Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra
Türkiye'yi terk ederek, Avrupa'ya giden FETÖ
üyelerinden binlerce kişinin özellikle Almanya

Han ve Akar görüşmesinde bölgesel konular

ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerde iltica

da ele alındı.

başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Türkiye'den AB ülkelerine yapılan ilk iltica
başvurusu sayısının 17 bini aştığı, bu
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kişilerden çoğunun FETÖ üyelerinden
oluştuğu, aralarında bir başka terör örgütü
PKK üyelerinin de bulunduğu belirtildi.
Türkiye'den 2016'da AB ülkelerine neredeyse

MİLLİYET
TBMM Başkanı Yıldırım'dan cezalı
köprü geçişleriyle ilgili açıklama

hiç iltica başvurusu yokken Türkiye şu anda,
vatandaşları iltica başvurusu yapan Suriye,
Irak, Afganistan, İran, Pakistan, Nijerya,
Arnavutluk, Venezuela gibi ülkelerle ilk
sıralarda bulunuyor. Türkiye daha önce böyle
bir listede yer almıyordu.
İlk iltica başvurusunu yapanların yanı sıra bazı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü

Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde ikamet

geçiş cezası mağdurlarıyla bir araya

izni bulunduğu için henüz başvuru yapmadığı

geldi. Cezalı köprü geçişleriyle ilgili

ifade edildi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat)
verilerine göre, Türklerin AB ülkelerinde
yaptığı iltica başvuruları son 6 ayda ciddi artış
gösterdi. Mayısta 10 bin 623 açık başvuru
dosyası varken bekleyen başvuru sayısı ekim
sonunda 17 bin 332'ye çıktı.

açıklama yapan Yıldırım, "Ulaştırma
Bakanlığı yeni düzenleme yapmalı"
ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü
geçişlerine ilişkin, "6001 sayılı Karayolları
Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi
kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız
düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden,

İltica başvuru sayısındaki artışın Türkiye'nin

bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne

AB ile yürüttüğü vize serbestisi sürecini de

kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci

etkileme ihtimali bulunuyor. AB'nin daha önce

iş bu." dedi.

gündeminde olmayan iltica başvurularının

Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

süreci olumsuz etkileyebileceği, mülteci almak

Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz

istemeyen Macaristan, Slovakya gibi bazı AB

Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet

üyelerinin vize serbestisi sürecini sorgulama

Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş

ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. İltica

yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin

başvurusu yapan terör örgütü mensuplarının

temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantı sonrası

yaptıkları kara propagandanın da Türkiye'nin

açıklamalarda bulunan Yıldırım, 15 Temmuz

imajını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
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Köprüsü'nden 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş
yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna
düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ile
ilgili toplandıklarını söyledi.

YENİŞAFAK
Büyükşehirlerde kontenjan
formülü

Araçların söz konusu köprülerden geçişleriyle
ilgili bilgi veren Yıldırım, "Küçük
kamyonetler, transporterlar, buna benzer
kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı
kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz
Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla
beraber normal şartlarda uluslararası tanıma
göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf,
beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna

Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde
işbirliğini genişletiyor. İttifakı
oluşturan partilerim kendi listesini

yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi

çıkaracağı, ayrıca MHP’den isimlere AK

UKOME kararı alındı. Burada üçüncü,

Parti listelerinde yer verilmesinin

dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok.

gündemde olduğu öğrenildi. Ahlat,

Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç

Söğüt gibi tarihi anlamı olan ilçelerde

metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük

de Cumhur İttifakı’nın kazanması için

araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan

çalışılacak. Bu kapsamda karşılıklı jest

kaynaklanan sorun var, yaşanan bir
mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan

olarak Ahlat’ın AK Parti’ye, Söğüt’ün
MHP’ye verilmesi de gündemde.

İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi
bu kadar değil, 310 binden fazla hemşehrimiz
var, burada sadece temsilciler var, şoförler
odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük
işletme yapan hemşehrilerimiz var.
Kendilerini uzun boylu dinledik, Bakan
Yardımcımız, Bölge Müdürü ile beraber
meseleyi anladık." şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapacağı
Cumhur İttifakı için yeni formüller devrede.
Her partinin kendi listesini çıkaracağı
seçimlerde ayrıca MHP’den isimlere AK Parti
listelerinde yer verilmesi de gündemde. Ahlat,
Söğüt gibi tarihi anlamı olan ilçelerde de
Cumhur İttifakı'nın kazanması için çalışılacak.
Bu kapsamda karşılıklı jest olarak Ahlat'ın AK
Parti'ye, Söğüt'ün MHP'ye verilmesi de
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gündemde. İki partinin ‘miting ittifakı’nın bazı

Ahlat'ta AK Parti birinci sırada ancak ikinci

illerde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

sırada HDP yer alıyor. Oyların bölünüp
HDP'nin eline geçmemesi için MHP'nin bu

51 İLDE YARIŞACAKLAR
30 büyükşehirde tek adayla seçime girecek
olan AK Parti ve MHP, 51 ilde ise ayrı ayrı
aday gösterecek. 30 büyükşehirden 27 ilde
MHP AK Parti'yi destekleyecek, AK Parti de 3
ilde MHP'ye destek verecek.
LİSTELERDE MHP KONTENJANI

ilçede aday çıkarmayacağı kaydediliyor. Yine
Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin
atıldığı ve yönetimi halen MHP’de olan
Söğüt’ün yine MHP'ye verileceği ifade ediliyor.
ORTAK MİTİNG...
Öte yandan, 24 Haziran seçimlerinde de
tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin

AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak

ortak miting programı yeniden gündeme geldi.

görüşmelerinde belediye meclis üyeliklerinde

Ortak miting konusuna her iki parti de sıcak

daha önce oy oranlarının belli olması için ayrı

bakıyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin Ankara,

liste kararı alınmıştı. Söz konusu prensip

İstanbul, İzmir, Osmaniye ve Adana'da ortak

korunurken yeni bir değişiklik tartışılıyor.

miting yapabileceği ifade ediliyor. Bu şekilde

Buna göre, büyükşehirde AK Parti

seçmene güçlü mesaj verilecek.

listelerinden MHP’li adayların da ilçe belediye
meclis üyelikleri için aday gösterilmesi
konuşuluyor. Bu şekilde büyükşehir
meclislerinde MHP’nin de temsili sağlanmış

YENİAKİT
Fransızlar yazdı! Zafer Erdoğan'ın

olacak. 31 Mart’ta mahalli seçimlerde
yapılacak olan iş birliği çalışmalarında
sembolik ilçeler de masaya yatırılacak. Ahlat
ve Söğüt gibi tarihi anlamı öne çıkan ilçelerde
Cumhur İttifakı’nın kazanması için harekete
geçilecek. Bu kapsamda Türklere Anadolu’nun
kapısının ilk açıldığı yer olan Ahlat’a ayrıca
yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü de yapılması
nedeniyle Ahlat’ın AK Parti’ye bırakılacağı
belirtiliyor.

Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin
Suriye'den çekilme kararıyla ilgili
olarak yaptığı haberde, ABD Başkanı
Trump'ın Erdoğan'a karşı yenik

AHLAT'TA AK PARTİ BİRİNCİ
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Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin

Haberde, Türkiye'nin temel hedefinin

Suriye'den çekilme kararının

YPG/PKK'nın olduğu Münbiç'e girmek olduğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için

belirtilirken, eski ABD Başkanı Barack

diplomatik bir zafer olduğunu yazdı.

Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Gazete, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için

2016'da YPG/PKK'nın Münbiç'i DAEŞ'ten geri

diplomatik zafer" başlığıyla yayımladığı

aldıktan sonra oradan çekileceğine dair söz

haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını

verdiğini ancak bu sözünü tutmadığının altı

değerlendirdi.

çizildi.

Haberde, "ABD birliklerinin (Suriye'den) geri
çekilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan için diplomatik
zaferdir." ifadeleri kullanıldı.
"Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü"
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının
Erdoğan ile ABD Başkanı Donald
Trump arasında yapılan telefon

Le Monde gazetesinde ayrıca, ABD'nin
Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve
çekildikten sonra bölgede sorunların artma
riski olduğu yorumu da yapıldı.

YENİAKİT
Pompoe'dan açıklama: Suriye'den
çekilme kararı...

görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği
belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD
Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik
düştü." denildi.
Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü
YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde
operasyona başlayabileceğine dikkati çekildi.
YPG/PKK'nın Suriye'de kendi devletini veya
özerk bölgelerini kurmak istediği belirtilen
haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin
kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek
istediği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
ABD'nin Suriye'den çekilme kararını
daha önceden bildiğini ve kararın
Başkan Donald Trump ile üst düzey
yetkililer arasındaki istişareler
sonrasında alındığını belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li

Obama sözünü tutmadı

Fox News kanalına yaptığı açıklamada,
Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
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Kararın açıklanmasından önce kendisine bilgi

döneminde Suriye'de bulunmamızın tek

verilip verilmediği sorusunu

nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini

yanıtlayan Dışişleri Bakanı Pompeo,

kullanmıştı.

bilgilendirmeden çok daha fazlasına hakim

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ

olduğunu, üst düzey yetkililer ve

ile mücadelenin yeni evresine girmekle

Başkan Trump arasında yapılan istişare

beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye

toplantılarında da yer aldığını kaydetti.

başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına atıfta
bulunan Pompeo, ABD'nin Suriye'de
bulunmasındaki ana sebebin DEAŞ'ı yenmek
olduğunu ve elde edilen zaferin ardından
bölgeden çekilmenin zamanın geldiğini
belirtti.
Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının
dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet
gösterdiğine dikkati çekerek, "ABD, terörle
mücadeleye devam edecek ve ister Suriye'de,
ister başka yerde olsun DEAŞ'a karşı savaşı
sürdürecektir. Suriye'den çekilme kararı, bu

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine
dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri
Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24
saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki
askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden
çekileceği iddia edilmişti.

AKŞAM
ABD'nin bölgeden çekilmesiyle
endişeye kapılan CHP teröristlerle
barış istiyor

yönetimin Orta Doğu'daki terörle mücadele
konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı
azaltmıyor." ifadelerini kullandı.
ABD medyasında konuya ilişkin bir çok iddia
yer almış, Trump'ın çekilme kararını tek
başına verdiği ve yetkililere danışmadığı ileri
sürülmüştü.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den

Amerikan medyası, dün ABD ordusunun

çekilme kararıyla büyük paniğe kapılan terör

Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini

örgütü PKK/YPG'nin düştüğü durum CHP'yi

tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

rahatsız etti. Türkiye'nin düzenleyeceği

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım

operasyona atıfta bulunan CHP'li Çeviköz,
teröristler için barış istedi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın

komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu

doğusuna harekat düzenleyeceğiz"

bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç

açıklamasından sonra Suriye'de önemli

kullanmaksızın, barışçı yollardan ve

gelişmeler yaşanmıştı. Trump, Başkan

diplomasiye ağırlık verilerek

Erdoğan'la görüşmesinin ardından "DEAŞ

çözümlenmesinden yanayız" diyerek

bitti" sözleriyle Suriye'den askerlerini

Türkiye'nin terör örgütüne düzenleneyeceği

tamamen çekeceğini bildirmişti. Bu

harekata atıfta bulundu.

gelişmelerden sonra paniğe kapılan CHP,
endişesini açıkça dile getirdi.

TAKVİM

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi ayağı olan

Türkiye'den
yerli petrol hamlesi!
TBMM'ye sunuldu

HDP'yle ittifak peşinde koşan CHP,
Türkiye'nin düzenleyeceği bu harekattan da
rahatsız oldu. Daha önce Türkiye'nin
sınırlarında terör unsurlarına karşı yürüttüğü
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na açıkça
karşı çıkan CHP, ABD'nin bölgeden
çekilmesiyle bu harekata da karşı çıktı.
TERÖR ÖRGÜTÜYLE BARIŞ İSTEDİ
ABD'nin Suriye'den tüm askerlerini
çekmesiyle terör örgütü PKK/YPG'yi
koruyacak kimsenin kalmaması CHP'yi
endişeye soktu. CHP Genel Başkan Yardımcısı
Ünal Çeviköz, ABD'nin çekilme kararıyla
bölgede yeni askeri hareketliliğin olacağına
dikkat çekti.
ABD'nin bölgeden çekilmesiyle Türkiye için en
büyük sorunun ortadan kalkmasını
sindiremeyen CHP, teröristlerle barış
yapılmasını teklif etti. Çeviköz, "Türkiye'nin

Yerli petrol hak ettiği değeri buluyor.
TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile yerli
petrolün kalitesi dünya standartlarına
göre güncellenecek ve yerli üretim
petrolün emsal değeri yükselecek.
Petrol Kanunu'nda yerli üreticilerin
korunmasını sağlayacak yeni düzenleme ile
ithal ürünlerde 'geçiş ücreti dahil' uygulaması
getiriyor. Eskiden piyasada kötü petrol olarak
bilinen değeri 26 API'dan düşük petroller için
Mısır'ın Kızıldeniz kenarındaki Ras Gharib
üretimi (21,5 API) petrol baz alınırken, yeni
düzenlemeyle birlikte 26 API'ye eşit veya
büyük petroller için Suudi Arabistan'ın Basra
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Körfezi'nden yüklenen Arab Medium (31 API)
petrolü esas alınacak. Böylece kalite seviyesi
yükseltilen yerli petrol hak ettiği değeri
bulacak. Düzenlemeyle Batman Rafinerisi'nin
sattığı ham petrolün piyasa fiyatının altında
inmesi engellenecek.
GEÇİŞ ÜCRETİ DAHİL OLUYOR
Ras Gharib petrol fiyatı indirimine hala
ulaşılamıyor olması nedeniyle TBMM'ye
sunulan "Maden Kanunu ile Bazı
Kanunlarda ve Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi"ndeki değişiklik
önerisine göre, 5015 sayılı Kanunun 10'uncu
maddesinde yer alan "yarısının" ibaresi
"tamamının" şeklinde, "geçiş ücreti hariç"
ibaresi, "geçiş ücreti dahil" şeklinde, "Ras
Gharib (21.5 API)" ibaresi de "Arab Heavy
(27.5 API)" şeklinde değişiyor..
Düzenleme ile emsal ham petrol fiyatı esas
alınarak serbest rekabet fiyatına eşit olacak
düzenlemeler değiştiriliyor. Bu şekilde
gerekli ilave ve düzeltmeler yapılarak
hesaplamada, düzenli olarak uluslararası
petrol piyasası yayın kuruluşlarında
yayımlanan emsal petrol fiyatlarının (Arab
Heavy, Arab Medium gibi) fiyat
hesaplamalarında kullanılması imkanı
getiriliyor..
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