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"Vergileri yine milletimize sunmayı

SABAH
Başkan
Erdoğan'dan
açıklamalar

esas alıyoruz"

önemli

Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında
konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı
şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli
işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan
doğal- gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir
indirime gidiyoruz.
Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha
uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde
işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti'nin son grup toplantısında yeni
yıla dair müjdeleri paylaştı. İşte
Erdoğan'ın konuşması;
Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı
sıkıntılar elbette var ama hiçbiri
aşamayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı
bir toparlanma sürecindeyiz. Önümüzdeki yıl
satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü
büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle
12'nciliğe yükseleceğiz.
2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her
işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve
vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç
ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12
aydan 18'e çıkardık. İmalat sanayisinde
yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019
yılı boyunca; araştırma geliştirme
faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni
makine ve teçhizat alımlarında KDV
alınmayacak.

devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak
uyguladığımız asgari ücret desteğini
önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 için
asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıkladı.
Yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş, bunu Bay
Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz,
asgari ücretin net 417 lira arttığını gösteriyor.
AKAR'A DESTEK: Bunlar bütçe
görüşmelerinde kalkıp kabinemizin Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırabilme
edepsizliğini yapmışlardır. Gerekli dersi tabii
ki yargıda vereceğiz. Çünkü bunlar ancak o
dilden anlarlar. Önce tazminat sonra ceza.
BUGÜN YARIN
MÜJDE VEREBİLİRİZ: Elbette biz bölücü
örgütün Meclis'teki taşeronlarının asıl karın
ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların
söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini
nazarı dikkate almıyoruz. Onların Kandil'deki
terör baronlarından icazet almadan bir kelime
dahi edemediklerini, edemeyeceklerini gayet
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iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama

Başkan Erdoğan grup toplantısındaki

bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli

konuşmasında ana muhalefetle ilgili

müjdeler verebiliriz.

eleştirilerde bulundu. İşte sözleri:

SİZ DEĞİL MİSİNİZ

CHP'nin başındaki zatın bölücü terör örgütü

ÇOCUK KATİLLERİ?: Biri, 52

mensuplarına nasıl 'cici çocuk', 'çiçek çocuk'

vatandaşımızın hayatına mal olan 6-8 Ekim

muamelesi yaptığını, onları nasıl 'arkadaşlar'

olaylarını kışkırtan şahsın gönüllü

diyerek aklamaya çabaladığını ekran ekran

avukatlığına soyunuyor. AİHM'nin art niyetli

gezerek PYD, YPG'yi nasıl meşrulaştırmaya

kararını gündeme taşıyarak Türk

çalıştığını da gayet iyi hatırlıyoruz. Bu durum

mahkemelerine, hakim ve savcılarına

karşısında sadece, 'Allah CHP seçmenine sabır

saldırıyor. Tüm bunları da bölücü örgütün

versin' diyorum.

siyasi uzantılarının kullandığı tezlerle,

"2019 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilecek"

argümanlarla yapmaya çalışıyor. Siz değil

'FİKİR YOK, HAKARET VAR'

misiniz çocukların, kadınların, yaşlı insanların

Bütçe üzerinde söz alan CHP yöneticilerinin

katilleri? Siz değil misiniz öğretmenlerimizi

açıklamalarına bakıldığı zaman, bütçe ile

dağa kaçıranlar?

ilgili dişe dokunur tek bir söz ve fikir dahi

UNUTMAYACAĞIZ: İstiklal

bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret,

Caddesi'nden, Dolmabahçe'ye, Bezm-i Alem

hamaset, yalan, iftira, manipülasyon var.

Valide Sultan Camisi'ne, Başbakanlık Ofisi'ne

Sokak çetelerine övgü, Türkiye

kadar nasıl saldırıldığını, gayet iyi biliyoruz.

karşıtlarına bolca malzeme var.

Bunların organizasyonunun içerisinde Bay

'CHP'YE ÖZELEŞTİRİ LAZIM'

Kemal'in nasıl rol üstlendiğini de gayet iyi

CHP, 15 Temmuz ihaneti sırasında

biliyoruz. Bunları unutmayacağız,

sergilediği gayri milli tavırla, 17-25 Aralık

unutturmayacağız.

girişimindeki FETÖ'yedestek veren

OCAK ORTASINA

politikalarıyla, çukur eylemleri sırasında

KADAR AÇIKLANACAK: Hedefimiz ocak

bölücü örgütün şehirdeki uzantılarına

ortasına kadar aday açıklama sürecini

canlıkalkan olan tavırlarıyla yüzleşmemiştir.

tamamlayıp, mahalli seçimler manifestomuzu

CHP'nin gerçek anlamda bir özeleştiriye,

milletimizle paylaşmaktır.

kendi geçmişi ile yapacağı samimi yüzleşmeye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

ihtiyacı olduğu çok açıktır. 31 Mart,

vatandaşa büyük müjde!

milletimizin bu kifayetsizliğin ötesinde ülkeye

'CHP SEÇMENLERİNE ALLAH SABIR

zarar verme noktasına gelen CHP

VERSİN'

zihniyetinden kurtulmasının miladı olacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli

yerini ortaya koyan bu kadim yerleşim alanı

Savunma Bakanı Akar'a hakaretler

tüm dünyanın dikkatini çekecek önemde.

yağdıran CHP'li vekillere sert tepki!

İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya da

EŞ BAŞKANLARA İLGİLERİ ARTTI

gideceğiz.

CHP, terör örgütleri ve
parlamentodaki temsilcileriyle omuz omuza
yürüyor. Biz bunlarıncemaziyelevvellerini
de iyi biliriz. Bu tablo asla bizim için sürpriz

SABAH
Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na
cevap: Yalanlarından bıktık

değildir. Onun için CHP'lilerin bu eş başkana
karşı son günlerde artan muhabbetlerinin, ilgi
ve alakalarının kaynağı elbette
düşündürücüdür. Bu tablo asla bizim için
sürpriz değildir.
Gerek komisyonlarda gerekse bütçe
görüşmelerinde şu hakikati gördük.
Meclis'teki ana muhalefet koltuğu
münhal durumdadır. Böyle ana
muhalefet olmaz. Bunların o edep, adaptan
yoksun, kavgacıruhuyla muhalefet olmaz.
'2019'U GÖBEKLİTEPE YILI İLAN
EDİYORUZ'
Grup toplantısında turizmle ilgili de
değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan
"Çok iyi bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki
yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları
içindeyiz. 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan
ediyoruz. Bu çerçevede Gaziantep de, Mardin
de Adıyaman da aynı şekilde bu işin içerisinde
olacak. Bölgeyi Göbeklitepe Yılı'nda ayağa
kaldıracağız. 2018'de Truva Yılı turizme yüzde
60 canlılık getirmişti. Şanlıurfa'da atılan bu
adımla çok daha büyük bir sıçramayı
yaşayacağız. Anadolu'nun insanlık tarihindeki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak'tan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız
iddiasına yanıt geldi. Albayrak
twitterdan yaptığı açıklamada: "Kemal
Kılıçdaroğlu, Sayın
Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e
gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda
İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları
dinlemekten bıktık" açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın
Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e
gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e
hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten
bıktık." ifadesini kullandı.
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Bakan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine

TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.

ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda
bulundu.
Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer
verdi:

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili
Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan
tezkeresini görüşmek üzere toplandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK

Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e

Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır,

gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türk

hiç gitmedim.

Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun

Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap

Afganistan'da icra edeceği kararlı destek

almadıkça iftira atmaktan, her köşeye

misyonu için yurt dışına gönderilmesi

sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6
Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı

STAR
TBMM'de Afganistan
kabul edildi

Tezkeresi üzerinde AK Parti Grubu adına

tezkeresi

konuştu.
Volkan Bozkır, Türkiye'nin Afganistan'a
yönelik desteklerini anlattı.
Afganistan'a 2004'ten bu yana süren yardım
programının toplam değerinin 1,1 milyar
doları aştığını belirten Bozkır, "Ülkenin her
vilayetinde binden fazla proje
gerçekleştirilmiştir." dedi.

Türk askerinin Afganistan'daki görev
süresini 2 yıl uzatan tezkere Meclis'te
kabul edildi.

Komisyon Başkanı Bozkır, Afganistan'da
NATO ve BM başta olmak üzere, uluslararası
toplumun yoğun gayretleriyle sağlanan

TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki

ilerlemenin henüz kırılgan olduğunu ifade

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının

ederek, "Bu nedenle, Afganistan'da barış ve

görev süresinin uzatılmasına ilişkin

istikrar sürdürülebilir temellere kavuşturulana
kadar, bölge ülkelerinin ve uluslararası
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toplumun desteğinin devam etmesi şarttır."

CUMHURBAŞKANININ GÖSTERDİĞİ

diye konuştu.

LİDERLİK ÇOK BELİRLEYİCİ OLDU"

Türkiye'nin, Afganistan ulusal güvenlik ve

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının oluşma

savunma güçlerinin mali sürdürülebilirliğinin

sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

desteklenmesi için tüm müttefiklerce

Erdoğan'ın gösterdiği liderlik ve izlediği

verilmekte olan mali destek kapsamında,

diplomasinin çok belirleyici rolü olduğunu
herkesin ifade ettiğini belirten Volkan Bozkır,

2015-2017 döneminde üç yıl süre için toplam

"14 Aralık günü yapılan telefon görüşmesi,

60 milyon dolar katkıda bulunduğunu dile

bütün bu sürecin seyrini değiştiren önemli bir

getiren

karara vesile olmuştur. Bu telefon görüşmesi

Bozkır, "Ülkemizin 2018-2020 dönemindeki

sonucunda, 18 Aralık'ta ABD'nin Suriye'den

mali katkısının üç yıl boyunca 20'şer milyon

çekilme süreci başlamıştır." dedi.

ABD doları olmak üzere toplam 60 milyon
dolar seviyesinde süreceği Varşova Zirvesi'nde

Genel Kurul'da, TSK unsurlarının,

ilan edilmiştir. 2018 yılı için taahhüt edilen 20

NATO'nun Afganistan'da icra ettiği

milyon dolar tutarındaki katkımız peyderpey

'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı

aktarılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili
kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha

Buna karşın, önemli bir gelişme olarak, 20

uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı

Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Parlamento

Tezkeresi kabul edildi.

seçimlerinin önemli bir aşama teşkil ettiğine
dikkati çeken Bozkır, 2019 ilkbaharında
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de
başarıyla gerçekleştirilmesinin, Afganistan'da
siyasi uzlaşıya yönelik ortamın teşkili

STAR
İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la ilgili skandal sözler

bakımından önemli olduğuna işaret etti.
Komisyon Başkanı Bozkır, "Afganistan'da
kalıcı barış ve istikrar, ancak Afganlar
arasında sağlanacak ve bölge ülkeleri ile
uluslararası toplumun destekleyeceği siyasi
uzlaşıyla temin edilebilecektir." ifadesini
kullandı.

Filistinli annelere yönelik ölüm çağrısı
içeren ırkçı bir yazıyı alıntılayarak
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sosyal medya hesabında paylaştığı için

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere

daha önce tepkileri üzerine çeken İsrail

göre Şaked, İsrail Başbakanı Binyamin

Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bu kez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la ilgili kara propagandada

Netanyahu'nun eski danışmanlarından Uri
Elitzur'un 2002 sarf ettiği şu ifadeleri
Facebook hesabından paylaşmıştı:

bulunarak dünyaya terör örgütü
YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaptı.

"Her teröristin arkasında düzinelerce erkek ve

"Filistinli şehitlerin annelerinin de

kadın vardır. Bunlar olmadan bu kimseler

öldürülmesi gerektiği ve onların çocuklarının

teröre girişemezdi. Bu savaşın failleri

küçük birer yılan olduğu" yönündeki skandal

camilerde tahrikatta bulunanlar, okullar için

ifadeleri 2014'te sosyal medya hesabında

canilik içeren müfredat yazanlar, yataklık

paylaşmasının ardından Binyamin Netanyahu

yapanlar, taşıt sağlayanlar ve onlara saygı

hükümetinde Adalet Bakanlığı görevine

gösterip manevi destek veren herkestir.

getirilen Şaked, şimdi de Cumhurbaşkanı

Bunların tamamı muharip düşmanlar olup

Erdoğan'a dil uzattı.

kanları zihinlerindedir. Ayrıca bu kitle,
oğullarını cehenneme çiçeklerle ve öpücüklerle

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan

yollayan şehit annelerini de kapsamaktadır.

habere göre Ordu Radyosuna konuşan Şaked,

Bu kimseler oğullarının ardından oraya

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin

gitmelidir; bundan daha adil bir şey olamaz.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini,

Bu yılanları yetiştirdikleri fiziki evleri gibi

İsrail'in ise zararına olacağını" söyledi.

onlar da defolup gitmelidir. Aksi takdirde
buralarda daha fazla yılan yetişecektir."

Şaked, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK
varlığını kastederek, "Umarım Kürtler

İsraillilere zarar verdiğini öne sürdüğü

Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar.

Filistinli çocukları "küçük yılanlara" benzeten

Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın

paylaşımının ardından Şaked'in 2015'te

Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini

Netanyahu tarafından adeta ödüllendirilerek

kullandı.

Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi tepkiyle
karşılanmıştı.

- "KÜÇÜK YILANLAR"
Radikal görüşleriyle bilinen Şaked, Yahudi Evi
(Habayit Hayehudi) partisinden milletvekili
olduğu 2014 yılında skandal bir paylaşımda
bulunmuştu.
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askerler görüşüyorlar. Bizim temaslarımız,

HÜRRİYET
‘Operasyonla
planlandı’

ilgili

asker arkadaşlarımızın temasları var.

her

şey

Dolayısıyla en üs düzeyde alınan karar
çerçevesinde, siyasi çerçevede bunun içi
doldurulacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde
devam ediyor. Herhangi bir sorun yok.
Takvim belirlenecek, belirlendiği zaman
sizlere de açıklanacak."

YENİŞAFAK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Fırat’ın doğusuna yönelik olası

Bahçeli: Ankara ile Şam arasında
diyalog gereksiz

operasyona ilişkin “Bütün her şey
programlandı, zamana uygun şekilde
devam ediyor” dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK
Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını
yanıtladı. Bir gazetecinin "Operasyon ne
zaman, bekleyecek miyiz?" sorusuna
Akar, "Bütün her şey planlandı,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

programlandı. Her şey ona göre,

basın kuruluşlarının Ankara

zamana uygun şekilde devam ediyor"
karşılığını verdi.

temsilcileriyle yapacağı sohbet
toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik

Bakan Hulusi Akar, Münbiç Yol Haritası'na

gündeme ilişkin değerlendirmelerde

ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

bulunuyor. ABD'nin Suriye kararını
değerlendiren Bahçeli, "Gerçek sebebi

MÜNBİÇ İÇİN TAKVİM
BELİRLENECEK

bilmemiz mümkün değil, ancak bazı
tahminlerimiz var" ifadesini kullandı.

"Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde

Bahçeli, Ankara ile Şam arasında

ABD'lilerle görüşmelerimiz olacak. İlgili

herhangi bir şart altında diyalog
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kurulmasından yana olmadığını da
vurguladı.

Türkiye'nin böylesine zorlu bir dönemde bu
denli çok yönlü bir politika takip etmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın

takdire şayandır. Batı ve doğuyu

kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle

şekillendirebilecek bir kararlılıkla diplomasisi

yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi

yürütülüyor. Bu olumlu bir gelişmedir ve

ve ekonomik gündeme ilişkin

devamında yarar vardır. Etkin inisiyatif

değerlendirmelerde bulunuyor.

kaybedilmemelidir.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne

İstanbul ya da Ankara'da toplantı

çıkanlar şöyle:

önerisi

"ABD'nin Suriye'den çekime görüşü dünyanın

Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son

hemen her yerinde yankı buldu. Tabi gerçek

verebilecek diyalogları başkalarının eline

sebeplerinin ne olduğunu bilmek mümkün

bırakmamalı Türkiye. Cumhurbaşkanı

değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi

Erdoğan'ın kararlı tutumu devam ederken,

yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirmesidir.

şahsi önerim 'İstanbul'da veya Ankara'da
küresel güçlerin bir araya gelebileceği bir

Kararın arkasında ne var bilmiyoruz
MHP olarak ABD'nin kararının önünde ve
arkasında ne yattığını bilmiyoruz.
Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve
kararlı tutumu vardır. MHP olarak bu

davet' yapmasıdır.

YENİAKİT
Başkan
Erdoğan'ın
açıkladığı
müjdeler iş dünyasını sevindirdi

desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.
2019 yılına yeni bir sistemin ilk bütçesiyle
girilmektedir.
Şam ile diyalog taraftarı değilim
Ankara ve Şam arasında diyalog kurulması
taraftarı değilim. Suriye'yi Esed rejiminden
kurtarmak önceliğinde çok yönlü bir politika
takip edilmektedir ve bu politika yerindedir.

Başkan Erdoğan'ın üst üstte açıkladığı
müjdeler iş dünyasını sevindirdi. ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
konuya ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu

2019'da da devam edeceğini açıklaması,

Başkanı Gürsel Baran, Türkiye

KOBİ'lerin alacak sigortasından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

faydalanmasını sağlayacak devlet destekli

asgari ücrete uygulanan prim desteğinin

sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak

2019'da da devam edeceğini açıklaması,

indirim, yılın son günlerinde iş dünyası için

KOBİ'lerin alacak sigortasından

moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak

faydalanmasını sağlayacak devlet destekli

yüzde 10 oranındaki indirimin KOBİ ve

sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak

ticarethanelere de uygulanması, moralleri

indirimin yılın son günlerinde iş dünyası için

daha da yükseltecektir."

moral olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin alacak sigortasından

İş ve istihdamın devamlılığı açısından

faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni

önemli

sistemin iş dünyası için önemli olduğunu

Baran yaptığı yazılı açıklamada,

kaydeden Baran, "Alacak sigortası iş dünyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete

olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir

uygulanan prim desteğinin 2019 yılında da

sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı,

devam etmesi kararının, iş ve istihdamın

risklerin de en aza indiği ortamda sahip

devamlılığı açısından önem taşıdığını ifade

olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve

etti.

ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da

İlk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve

güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır."

vergi giderlerinin devlet tarafından

değerlendirmesinde bulundu.

üstlenilmesinin de istihdamın artışında
önemli rolü olacağına işaret eden Baran, doğal
gaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirime
gidilmesinin kamuoyunda büyük memnuniyet
oluşturduğunu kaydetti.

YENİAKİT
Haddini aştı: AK Partiye oy ver,
sürün

"İş dünyası için moral oldu"
Baran, enerji maliyetlerinin işletmeler
üzerinde önemli bir yükü oluşturduğuna ve
güçlü rekabete engel teşkil ettiğine dikkati
çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
asgari ücrete uygulanan prim desteğinin
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin grup toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti
seçmenlerine hakaret etti, yine haddini

YENİAKİT
CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden
Erdoğan'a hadsiz sözler

aştı.
Son dönemlerdeki sözleri nedeniyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
ailesine tazminat ödemeye mahkum edilen
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine
meclis kürsüsünden hakaretler
yağdırdı. Kılıçdaroğlu, doğrudan Erdoğan'ı
hedef alarak, "Müsvedde diyor bir de.
Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek
istiyorsan aynaya bak gerçek
müsveddeyi göreceksin" ifadelerini
kullandı.
AK Parti'ye oy verenlere skandal sözler

Daha önce FETÖ'cüleri savunmasıyla
gündeme gelen, son zamanlardaysa
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a
yönelik çirkin sözleriyle ismini
gündemde tutan CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a aklınca meydan okudu.

"Kılıçdaroğlu'nu susturabilir miyiz diye arka

Özel'in gereksiz saldırgan tavrı dikkat

arkaya dava açıyorlar. Sen değil senin
feriştahın gelse Kılıçdaroğlu'nu susturamaz"
diye çıkışan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın ardından AK Parti'ye oy veren
vatandaşları da hedef aldı.
"AK Parti'ye oy mu veriyorsun? Ver kardeşim;
sürünmeye devam et" diyen CHP lideri,
kendilerine yetki verilmesi halinde Türkiye'nin
halini düzelteceklerini savundu.

çekti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te
gazetecilere yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, “Bunlar
kalkıp da kabinemizin Milli Savunma
Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini
yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki
yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de.
Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce
tazminat, sonra ceza...” şeklindeki tespitlerini
eleştirdi, aklınca meydan okudu.
“CHP ile baş edemediler”
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Özel, iktidarın, “Bunu kabul etmiyoruz”

Pakdil'i, yaptığı açılışa davet etmiş, sarıla

demekten başka bir muhalefet tarzı bilmeyen,

sarıla doyamadı.” sözleriyle Cumhurbaşkanı

sadece AK Parti karşıtlığı için PKK ile kol kola

Erdoğan'a kendince meydan okudu.

girmekten dahi haya etmeyen, 17-25 Aralık
darbe girişimleri sırasında mevcut iktidarın
devrilmesi umuduyla FETÖ’cüleri savunacak
kadar alçaklaşan CHP ile baş edemediğini

AKŞAM
Terör sevici Atay, TBMM'de darbe
çağrısına destek verdi

savundu.
Özel şunları söyledi:
“CHP'nin yaptığı muhalefetten son derece
rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı
baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi
savcısıyla hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor.
Senden korkmuyoruz, senin tavrından dolayı
bir adım da geride durmuyoruz.”
Aklınca meydan okudu
Özel, “Hodri meydan. Halep oradaysa arşın

Barış Atay, sanatçı müsveddeleri Metin
Akpınar ve Müjdat Gezen'in tehdit
içeren sözleri için, "Altına imzamı
atarım" ifadelerini kullandı.

burada. Söylediklerimizin hangisinde hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan için imalı şekilde

var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime

tehdit dolu sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve

hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur.

Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa

başlatılması, Barış Atay'ı rahatsız etti. Terör

bizim söyleyip de Hulusi Akar'ın içinden

destekçisi Atay, darbe çağrısı yapan bu

çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Neden

cümlelere "Altına imzamı atıyorum."

rahatsız oldun? Biz dedik ki Hulusi Akar, silah

ifadelerini kullanarak destek çıktı.

arkadaşlarının yanına gitmedi. O da 'gittim'
dedi. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin
hepsi 'Görev yerin bizim hapishaneydi. Bir tek
oraya geldin, diğer 5'ine gitmedin.' dedi.
Hulusi Akar, ziyaretlerini savunabildi mi?
Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya
çalışıyor. Atatürk'e 'firavun' diyen Nuri

Eleştirel sanatmış!
Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası
programına konuk olan sanatçı müsveddeleri
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur
Dündar'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin
ve nefreti kusmuşlardı. Yaklaşan seçimlere
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atıfla "her şeyin sandıkta çözülmediğini"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan

söyleyen Metin Akpınar, iç savaş çağrısıyla

adayı olarak açıkladığı ve CHP Genel Başkanı

başlattığı konuşmasını darbe çağrısıyla

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örnek belediye

sonlandırırken, kendi demokrasi

başkanı' diye gösterdiği İmamoğlu bir

anlayışlarının tesis edilmemesi durumunda

skandala daha imza attı. 1999'da yaşanan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla

Marmara Depremi'nde kullanılamaz hale

"Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri

gelen 285 bin konut, on binlerce ölü ve

ayağından asarlar, belki mahzenlerde

yaralının acı akıbetinden ders almayan CHP'li

zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem

yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi

İmamoğlu, gözünü, yapılaşma yasağı olan

ifadeler kullanmıştı.

1'inci derecedeki deprem ve heyelan bölgesine
dikti. Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanı

Terör sevici sözde milletvekili Barış Atay ise

olduğu dönemde çok sayıda gayrimenkul satın

bu tehdit cümleleri için, "Eleştirel sanata

alan babası Hasan İmamoğlu'nun 31 Aralık

tahammülsüzlük faşizme özgü bir anlayıştır."

2014'te satın aldığı, İBB ve TÜBİTAK

şeklinde konuştu.

tarafından "Birinci derecede deprem ve
heyelan bölgesi" ve "Riskli alan" raporu

TAKVİM

verilen araziyi imara açtırabilmek için etüt

CHP’li
Beylikdüzü
Belediye
Başkanı İmamoğlu babası için
riskli raporlu araziyi imara açtı

seçimlerinden sonra satın alınan

ihalesi yaptırdığı ortaya çıktı. 2014 yerel
Gürpınar'daki Mandataşı mevkisinde bulunan
arazi için zemin etüdü ihalesi yapılması
tepkilere neden oldu. Baba İmamoğlu'nun da
bin 419 metrekaresini satın aldığı heyelan
bölgesindeki 34 bin 709 metrekarelik araziye
yapılan etütte "Bina yapılması uygundur"
sonucu çıkar ve alan imara açılırsa baba
İmamoğlu'nun büyük bir rant elde edeceği

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı

belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olan
‘heyelan bölgesi ve riskli alan’ raporlu
araziyi imara açmak için zemin etüdü
yaptırdığı ortaya çıktı
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