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SABAH
Başkan
Erdoğan, CHP'nin enflasyonyalanı
nı verilerle çürüttü

sürdürülebilirliği konusunda mali
piyasalarda en ufak bir tereddüt
bulunmuyor."
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından
satırbaşları;
Yılbaşının hemen öncesinde grup
toplantımızda her kesime yönelik destek ve
teşvik müjdelerini milletimizle paylaştık.
Kredi kartını ödemekte zorlanan
vatandaşlarımızdan, sosyal destekle ayakta
duran ihtiyaç sahiplerine, çiftçiden asgari

Başkan Ankara'da MÜSİAD Vefa
Gecesi'nde yaptığı
açıklamada CHP'nin enflasyon yalanını
verilerle çürüterek ana muhalefet
partisini yerin dibine soktu. "Yılbaşının
hemen öncesinde grup toplantımızda
her kesime yönelik destek ve teşvik
müjdelerini milletimizle paylaştık.
Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen
uluslararası yatırım tutarı 201 milyar
doları geride bıraktı. Bugün dünyanın
13.büyük ekonomisi haline gelmiş
durumundayız. İnşallah yıl sonunda bir
üst sıraya çıkmış olacağız. Hayatları
yalan. Bunlarda dürüstlük diye bir şey
yok. Ben resmi rakamları açıkladım.
Sıkıysa bu resmi rakamları çıksınlar,
yalanlasınlar. Merkez Bankası
rezervlerimiz 92 milyar dolar düzeyine
geldi. Milli gelirimizin yüzde 9'u olan
kamu borç stoğumuzun

ücretliye kadar her kesim için projelerimizi
hayata geçiriyoruz.
Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası
yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı.
Bugün dünyanın 13.büyük ekonomisi haline
gelmiş durumundayız. İnşallah yıl sonunda bir
üst sıraya çıkmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda
yaşanan kur, faiz, enflasyon dalgalanmalarını
birileri, başta muhalefet olmak üzere
milletimizin moralini bozmak, ümidini kırma
vesilesi haline getiriyor.
Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla
kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret
açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek,
önemli bir başarıya imza attık.
Ana muhalefetin sözcüsü enflasyon en yüksek
bu iktidar döneminde olmuştur diyor. Önce 14
yılın ardından da 16 yılı rakamlarla hangi
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iktidar döneminde ne olmuş bir bakalım. Önce

8.8, 2016 8,5, 2017 11,9 ve 2018 7.3... Bizim

1989'dan başlayayım ve oran 64,3 Anavatan

iktidarımız döneminde en yüksek 2018. Peki

iktidarı. Ardından 90, oran 60.4 Anavatan

16 yılın ortalaması nedir? 9.54...

iktidarı. Ardından 91, oran 71,1 Anavatan
iktidarı, tek partili dönem. Ardından

''SIKIYSA ÇIKSINLAR

koalisyonlar başlıyor. Sene 92, çok enteresan

YALANLASINLAR!''

DYP ve SHP, oran 66.

Hayatları yalan. Bunlarda dürüstlük diye bir
şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım.

Geliyoruz 1993'e enflasyon oranı 71,1 DYP-

Sıkıysa bu resmi rakamları çıksınlar,

SHP. 1994 yılına geliyoruz burada bir felâket

yalanlasınlar. Kasım ayında açılan şirket sayısı

var. İktidarda DYP-SHP enflasyon 120.2. CHP

7 bin 110. TOBB'un Başkanı burada. Kapanan

yani o zaman adı SHP. İnkar ediyorsan et.

şirket sayısı bin 112. Bu rakamlardan önceki

1995 enflasyon 76,1 DYP-SHP. 96 enflasyon

aylardan çok daha olumlu bir seyiri ifade

79,8 iktidardan Refah-DYP. 97 enflasyon 99.1

ediyor.

hükümette Anavatan ve DSP var. CHP'nin o
zamanki adı da DSP. Sene 98 enflasyon 69,7
Anavatan-DSP. Üçlü koalisyonlar dönemi
başlıyor.
Yine ortaklardan bir tanesi DSP. Sene 99
enflasyon oranı 68,8. 2000'e geliyoruz. Biraz
düşmüş enflasyon 39 yine aynı üçlü koalisyon.
2001 üçlü koalisyon yine enflasyon 68,5. 2002
29,8'le yine üçlü koalisyondan biz
devralıyoruz.
14 yıllık dönemin 70.3. Bunu ana muhalefetin
kabul etmesi mümkün değil. Şimdi
enflasyonun en yüksek AK Parti iktidarları
döneminde olduğunu söyleyen bu muhalefete
şunu söylüyorum, bak 2003 enflasyon 12,7.
2003 9.4, 2005 7.7, 2006 9,7, 2007 8.4, 2008
10.1, 2009 burada ciddi manada bir düşüş 6.

Başkan Erdoğan, CHP'nin enflasyon
yalanını verilerle çürüttü
Merkez Bankası rezervlerimiz 92 milyar dolar
düzeyine geldi. Milli gelirimizin yüzde 9'u olan
kamu borç stoğumuzun sürdürülebilirliği
konusunda mali piyasalarda en ufak bir
tereddüt bulunmuyor. Bireysel krediler
konusunda ülke olarak gayet iyi durumdayız.
Dünya ortalaması yüzde 59, gelişmiş ülkelerde
yüzde 72. Türkiye'de sadece yüzde 16. Bu
örnekleri çoğaltmak mümkün. Türkiye'nin
demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle
kararlılıkla hedeflerine devam ettiği.
Yürüdüğümüz bu yolda en büyük desteği iş
dünyasından alıyoruz, alacağımıza da
inanıyorum. Büyük Türkiye'yi sizlerle birlikte
inşa edeceğiz.

2010 6.4, 2012 6,2, 2013 7,4, 2014 8,2, 2015
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gerçekleştirecek. Partililerden de bu yönde

İftıralarına kaynak buldu

süreçte fona partililerin de para yatırması

talep geldiği belirtilirken önümüzdeki
gündeme gelebilecek.
"HABERİ YOK" İDDİASI
CHP'nin kapalı grup toplantısında alınan
tazminat fonu kararıyla ilgili Meclis'te
açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili
Engin Özkoç, CHP tarihinde belki de ilk kez,
kapalı bir grup toplantısının CHP Genel

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iftira ve
hakaretlerinden dolayı aldığı
tazminatların ödenmesi için fon
oluşturuldu. Fon için her vekilden 5 bin
lira alınacak

Başkanı'nın bilgisi dışında yapıldığına işaret
ederek alınan karardan halen
Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını
savundu. Kılıçdaroğlu hakkında açılan
tazminat davalarıyla ilgili üst mahkemelere
başvurulduğunu ve sonuçlarının

CHP Meclis grubu dün basına kapalı

beklendiğini ifade eden Özkoç, "Biz

toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı

milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve

Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı

ailesine yönelik iftiraları ve hakaretleri için

ile ilgili bugün alınacak bütün kararların

ödediği 1 milyon lirayı aşan tazminatlar

bedelini ödemeye biz de hazırız." dedi.

değerlendirildi.

Grupta alınan bu kararı Kılıçdaroğlu'nun

MAAŞTAN ZORUNLU KESİNTİ

kabul etmemesi halindeki tutumlarının

Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun halen devam

sorulması üzerine ise Özkoç, "Bu Kemal

eden tazminat davaları da dikkate alınarak

Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar

fon oluşturulması kararlaştırıldı. Oy

değildir. Bu yüzden Kemal Bey'in bilgisi

birliğiyle alınan karara göre üç ayda bir

dışında bu kararı aldık. Bu sadece Kemal

maaş olan milletvekilleri, maaşlarından 5

Bey'in şahsi meselesi değildir" diye konuştu.

bin lirayı tazminat için kurulan fona

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

yatıracak. TBMM'de CHP'nin 142

Başkan Erdoğan ve yakınlarına ilişkin Man

milletvekili bulunurken kurulan fonda üç

adasına para transferi iftirasını atmış,

ayda bir 710 bin lira birikecek. Kılıçdaroğlu

iftiraları yargıdan dönmüş ve tazminat

ise tazminat ödemelerini bu fondan

cezasına çarptırılmıştı. Kılıçdaroğlu, açılan
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12 ayrı davada ilk etapta toplam 698 bin lira

bildiğimiz, karşımıza cesaretli çıkan

tazminat ödemeye mahkûm edildi.

düşmandan korkmayız. Asıl büyük tehdit

Hakkında daha sonraki tazminat

farklı kimlikler ve görüntüler altında içimize

davalarının da sonuçlanmasıyla tazminat

sızdırılmış olanlar. Son dönemde bu

miktarı toplamda 1 milyon lirayı bulmuştu.

düşmanların en sinsi, en alçak, en

1 MİLYON TL ÖDEYECEK

tehlikelisinin saldırısına maruz kaldık. Bu

Kılıçdaroğlu'nun birikmiş tazminat miktarı

da FETÖ terör örgütü. Terör örgütleri için

1 Milyon TL'ye ulaştı. Bu tazminatların

her seçim, her önemli olay bir umut oluyor.

neredeyse tamamı ise iftira ve hakaret

Şahsımın ve partimin ayağının

suçlarını kapsıyor.

tökezlemesini, yeniden ipleri ellerine
geçirmeyi umut ediyorlar. Halbuki

STAR

milletimiz bunları ciğerlerine kadar gördü,
tanıdı, hükmünü verdi. Ülkemiz içindeki ve

Sonunuz
kalmadı

geldi

gidecek

yeriniz

dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum.
Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak
adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen
adamın arkasındakiler ne zamana kadar
arkasında durur bilemem. Ama eninde
sonunda o da gelecek.
MEZARLIKTA
ISLIK ÇALMAK: Elebaşılarınızın bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'cülere
seslendi: Sonunuz geldi. Gidecek
yeriniz, atacak adımınız kalmadı.
Başınızdaki Feto denen adamın
arkasındakiler ne zamana kadar
arkasında durur bilemem. Ama eninde
sonunda o da gelecek
FETO DA GELECEK: İçeride ve dışarıda
terör örgütlerinden, destekçilerine kadar
pek çok nifak odağına karşı mücadelemizi

kısmı sizleri satarak rahatça
yaşayabileceklerini düşündükleri yerlere
kaçtı. Ama hepsini de saklandıkları
deliklerde bulup birer birer adaletin
karşısına çıkartacağız. Cezaevinde olup hala
esip gürleyen örgüt mensuplarının
yaptıkları iş mezarlıkta ıslık çalmaya
benziyor. Korkunun ecele faydası yok.
FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde tasfiye
ettik. İş dünyasındaki imkanlarını
sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları

sürdürüyoruz. Millet olarak gördüğümüz,
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da 31 Mart itibariyle milletimizce tasfiye

Türkiye ile ekonomi, enerji alanlarında ve

edilecek.

Karadeniz'de iş birliği içerisinde olduklarını

STAR
Rus Dışişleri: Rusya ile Türkiye
bütün zorlukları aştı

hatırlatan Ryabkov, her ülkenin bağımsızlığını
koruma ihtiyacı yönünde ortak bir anlayış
olduğunu dile getirdi.

STAR
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
Başkan
Trump'ın
Suriye'den
çekilme kararı kesin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Ryabkov Türkiye - Rusya ilişkilerine
yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey
Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile yaşadığı krizle
bağlantılı tüm zorlukları aştığını söyledi.
Ria haber ajansına göre, Ryabkov,

'Suriye'den çekilme konusunda Başkan
Trump'ın kararı kesin. Türkiye'nin
teröristlere karşı verdiği mücadelenin
farkındayız, bu konuda destekliyoruz'
dedi.

Hindistan'da katıldığı bir forumda yaptığı
konuşmada Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik
değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan
Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının

"Zorlukların üstesinden geldik"

kesin olduğunu belirterek, "teröristlerin

İki ülke arasında yaşanan kriz ve sonuçlarının

Türkiye'ye yönelik tehdidinin farkında

bugünkü ilişkileri etkilemediğini söyleyen

olduklarını ve bu konuda Türkiye'yi

Ryabkov, "Bütün zorlukların üstesinden

destekleyeceklerini" söyledi.

geldik. Tarihimizde zor sayfalar var. Aynı İran
ile de olduğu gibi. Fakat halihazırda
önümüzde pozitif bir gündem var." ifadelerini

ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına
göre, Orta Doğu turu kapsamında sürpriz
ziyaretle Irak'a gelen Pompeo, ABD'nin Erbil

kullandı.
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Başkonsolosluğunda basın mensuplarına

Barzani’nin resmi internet sayfasından yapılan

verdiği demeçte, "ABD Başkanı'nın Suriye'den

açıklamaya göre, görüşmede Irak ve bölgenin

çekilme kararı çok açık." dedi.

son siyasi gelişmeleri ele alındı.

Bir gazetecinin, Türkiye ve terör örgütü

Pompeo, görüşmede Bağdat-Erbil arasında

YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle"

diyaloğun ilerlemesindeki memnuniyetini dile

ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki

getirerek, Irak'ın ABD’nin ortağı kalmaya

sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da

devam edeceğini belirtti.

görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz
çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde
çıkacağını ayarlamak için görüşmeler
yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de
tüm DEAŞ unsurlarının temizlendiğinden
emin olmak istiyoruz." diye konuştu
Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, ABD
askerlerinin Suriye’den çekilme kararı ve
stratejisini Barzani’ye aktardı.

HÜRRİYET
Belediye mi beka mı? Beka derim

Erdoğan'ın YPG/PKK'yı Türkiye için bir tehdit
şeklinde tanımlamasına işaret eden bir
gazetecinin sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Erdoğan, teröristlerin kendileri için bir
yaşamsal tehdit olduğundan bahsetti. Biz de
teröristlerden Türkiye'ye yönelik bir tehdit
olduğunun farkındayız ve bu konuda
Türkiye'yi destekleyeceğiz. Aşırıcılar ve

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

teröristler nerede olursa olsun, bunlarla

partisinin merkez yönetim kurulunu

mücadele edecek ülkeleri desteklemeye

‘Cumhur İttifakı ve Yerel Seçimler’
gündemiyle topladı.

hazırız. Buna Türkiye gibi diğer ülkeler dahil."
- Pompeo-Barzani görüşmesi
Öte yandan Pompeo, Irak temasları

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, toplantıda 30

kapsamında eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

büyükşehirin oy oranlarıyla ilgili

(IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya

hesaplamaları anlattı. “Cumhur İttifakı’nın

geldi.

belediye sayısıyla değil, Türkiye’nin bekası için
kurulduğunu” söyleyen Bahçeli,
partililerinden gelen “Belediye sayılarına
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ilişkin” eleştirilere yanıt vererek “‘Bana

Meclis'e gelen dosya sayısı ise 185'e

belediye mi, beka mı?’ diye sorarsanız, ben

ulaştı.

beka ederim” dedi. “Bize neden şu ilçeyi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması

vermediler, bu ilçeyi verdiler” şeklinde

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TB

tartışmaları doğru bulmadığını dile getiren

MMAnayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na

Bahçeli, İstanbul’daki üç ilçede de iddialı

sevk edilen milletvekilleri şöyle:

olduklarını söyledi. “Kazanamayız” diyerek,
önyargılı yola çıkılamayacağını söyleyen

CHP Aydın Milletvekili Bülent

Bahçeli, “İlçeyi kazanamazsak bile çok çalışıp

Tezcan, HDP Diyarbakır milletvekilleri Salihe

belediye meclis üyeliğini kazanacağız. Sırf

Aydeniz, Semra Güzel, Dersim Dağ, Musa

Beşiktaşlı olduğum için vermediler, burada

Farisioğulları, Remziye Tosun, İmam Taşçıer,

çalışacağız. Ne kadar oy alacağımız belli

Adnan SelçukMızraklı, HDP Ağrı Milletvekili

olmaz” görüşünü dile getirdi. Seçim sürecinde,

Dirayet Dilan Taşdemir ve

“fitne ve fesat karıştırmak isteyenlerin de çok

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran.

olacağını” kaydeden Bahçeli, MYK üyelerine
“tahriklere kapılmayın” uyarısında da
bulundu.

MİLLİYET
Meclis'e
yeni
dokunulmazlık
dosyaları sevk edildi

Gelen dosyalar arasında Aydeniz, Başaran,
Mızraklı'nın 2'şer; Güzel ve Dağ'ın 3'er,
Tosun'un ise 5 dosyası bulunuyor.
Son gelen 21 fezleke ile Meclise ulaşan dosya
sayısı ise 185' ulaştı.

MİLLİYET
Mehmet
Özhaseki:
yapmadan hizmet edeceğiz

Ayrım

CHP'den 1, HDP'den 20 olmak üzere
toplam 21 milletvekili dokunulmazlık
dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

kentidir. TBMM burada, Gazi Mustafa

ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan

Kemal'in hatırası, kabri burada. Bütün

adayı Mehmet Özhaseki, "Biz Cumhur

Türkiye, İstanbul'u sevdiği kadar Ankara'yı da

İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve

sever. Ankara'nın insanlarda özel bir yeri

geldiğimizde tüm milletimize ayrım

vardır."

yapmadan hizmet etmeye devam
edeceğiz." dedi.
Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını
ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve
hayata geçirilmesi planlanan projeler
hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile
fikir alışverişinde bulundu.

HERKESE EŞİT HİZMET ETMEYE
DEVAM EDECEĞİZ
Mamak'ta partisinin İlçe Danışma Meclisi
toplantısına da katılan Özhaseki, burada
yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın
önemine değinerek, Türkiye üzerinde

Gezisi sırasında Ankara'yı tanıyıp

oynanan oyunlara karşı yerli ve milli düşünce

tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki,

sahiplerinin bir araya geldiğini vurguladı.

şunları kaydetti:

"Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım

göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım

dönemde Ankara'nın her köşesini gördüm ve

yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz."

projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri

diyen Özhaseki, AK Parti olarak bütün

çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını

Türkiye'de, bunu yapmaya çalıştıklarını

yaptım. Ankara'nın her köşesini birebir

sözlerine ekledi.

biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal)
Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu'na sormak
lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası
var? Tunceli'den çıkıp buraya gelmişsin sana
bir şey diyen var mı kardeşim.

YENİŞAFAK
Cumhur
tamam

İttifakı’nda ilçeler

de

CHP, seni İstanbul'a Belediye Başkan adayı
yapmıştı. Kağıthaneye bile 'Kağıttepe' dedin.
Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay
konusu olduğun halde sen bu konuları niye
dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması
elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri için
çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'den
Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir
Durmaz'ın yürüttüğü çalışmada sona gelindi.

YENİŞAFAK
Kredi kartı borcunu
uygulama başladı

birleştiren

İki partinin 30 büyükşehirde ittifak yapması
kesinleşti. Bu büyükşehirlerden 27'sinde AK
Parti aday çıkaracak, 3'ünde ise MHP'nin
adayı desteklenecek. Büyükşehirlerin
tamamlanmasıyla beraber buraların ilçeleri
üzerinde de çalışmalar yapıldı. Özellikle 30
büyükşehirdeki 519 ilçe belediyesi mercek
altına alındı. İki partinin bu ilçelerdeki oy
oranlarına bakılarak dağılıma gidildi.
MHP'YE MERKEZ İLÇELER
Bu çerçevede Antalya'da; Aksu, Serik ve
Alanya, Aydın'da; Efeler, Karacasu, Söke,
Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Nazilli,
Balıkesir'de; Ayvalık, Edremit, Bursa'da;
Mudanya, Eskişehir'de Çifteler ve Mihalıççık,
Gaziantep'te; Oğuzeli ve Karkamış,
Kayseri'de; Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan,
Sarız, Muğla'da; Bodrum ve Ortaca,
Trabzon'da da Çarşıbaşı ve Şalpazarı
ilçelerinde MHP'nin destekleneceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında
kredi kartı borçlularına yönelik
müjdesini verdiği uygulama başladı.
Ziraat Bankası'nın faiz oranlarını
açıkladığı borç birleştirmede üç yol
izlenecek. İlk adım borcun bulunduğu
bankadan dilekçe almakla atılacak.
Daha sonrasında bu dilekçe Ziraat
Bankası'na verilecek. Son adımda ise
teminat ya da kefil gösterilmesi
istenecek. Bu adımları
gerçekleştirenlerin kredi kartı borçları
dakikalar içerisinde yapılandırılmış
olacak.

belirtiliyor. MHP'nin adayının destekleneceği
Manisa, Mersin ve Adana'da ise AK Parti'ye şu
ilçelerin verilmesi planlanıyor: Adana'da;
Aladağ, Seyhan, Tufanbeyli, Ceyhan,
Çukurova, Manisa'da, Saruhanlı, Ahmetli,
Gölmarmara, Gördes, Soma, Kırkağaç,
Mersin'de; Akdeniz, Yenişehir, Aydıncık.

Yüz binlerce kredi kartı borçlusunu
ilgilendiren 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile
tüketiciler 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya
kadar 1.20 faiz oranı ile kart borçlarını Ziraat
Bankası üzerinden kapatacak.
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Sabah'ın haberine göre bu avantajdan
yararlanmak isteyenler için süreç adım adım
test edildi. 3 adımda bu fırsattan yararlanmak

YENİAKİT
CHP 'Kömür' işine girdi!

mümkün...
İlk durak Ziraat Bankası
İlk adımda herhangi bir Ziraat Bankası
Şubesi'ne gidererek, borcunuz olduğu bankaya
verilmek üzere bir dilekçe almanız ve bunu
kart borcunuz olan bankanıza imzalatmanız
gerekiyor.
Ziraat Bankası Birleştiren İhtiyaç
Kredisi nasıl alınır?
Alacaklı banka ile Ziraat Bankası arasındaki
hukuki bağlantıyı yapan bu dilekçe ile tekrar
Ziraat Bankası şubesine giderek resmi
başvurunuzu başlatmış oluyorsunuz.

AK Parti’yi kömür ve makarna
dağıtarak oy almakla suçlayan CHP'nin
Uşak Belediye Başkan adayı Kasım
Kalelioğlu, seçim çalışmaları
kapsamında kömür dağıtmaya başladı.
Her seçim öncesi AK Parti'nin vatandaşlara
yaptığı sosyal yardımları göstererek 'Makarna
ve kömürle oy alıyolar' iddiasını ortaya atan
CHP, iddialarıyla hükümeti suçladığı işlemi

Teminat ya da kefil gösterme zorunluluğu var

yaparak kömür dağıtımına başladı.

Süreçteki son adım ise teminat mektubu veya

Başkan adayı kömür dağıttırdı

bir kefil göstermeniz. Bu adımı da atlattıktan
sonra, kredi yapılandırmanız dakikalar içinde
gerçekleşiyor.
Bir vatandaş kredi kartı borcu için Ziraat
Bankası'ndan 24 ay vade ve yüzde 1.10 faizle 5
bin TL kredi kullandığında aylık 244.43 TL
ödeyecek. Faiz ödemesi 886 TL olacak. Diğer
bankalardan 5 bin TL kredi alması
durumunda 1.300 TL daha fazla faiz ödemiş
olacak.

31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala CHP'li
adaylar çalışmalarına hız verdi. CHP'nin Uşak
Belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu, seçim
çalışmaları kapsamında Uşak'ta vatandaşlara
kömür dağıtmaya başladı. CHP'li
Kalelioğlu'nun afişlerinin asılı olduğu kömür
yüklü kamyon şehrin sokaklarında dolaşmaya
başladı. Yıllardır AK Parti'ye 'Kömür-makarna
ile oy alıyor' suçlaması yapan CHP'nin kömür
dağıtma çalışması yapması vatandaşlar
tarafından tepki topladı.
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TAKVİM

Kabul edilen maddelere göre, Türk Silahlı

Milyonları ilgilendiren yasa
teklifi Meclis'te

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve

Kuvvetleri (TSK),Jandarma Genel
Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki
kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu
olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.
Varlık finansmanı fonlarının sermaye
piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle
elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta
muameleleri vergisinden (BSMV) istisna
tutulacak.

Milyonlarca insanı ilgilendiren Bazı
Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan
Kanun Teklifinin ilk 20
maddesi, TBMM Genel Kurulunda
kabul edildi. Buna göre bazı
işverenlere asgari ücret desteği

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava
Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve
sertifikalandırılmış kabin memurlarına
ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin
yüzde 70'i gelir vergisinden istisna

sağlanacak, ev hanımlarının evde

olacak.Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e

ürettikleri ürünler vergiden muaf

kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar

olacak.
AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün
altında olan işletmelere 150, 500
üstünde olan işletmelere 100 lira asgari
ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının
evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden
muaf tutulması, uyumlu mükelleflere

indirebilecek.
. Denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış
hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı yöndeki
ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası,
"Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış
yapanlar." şeklinde değiştiriliyor.

vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

uzun vadeli elektrik satışlarının

kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin

önünün açılması gibi düzenlemelerin

elden çıkarılmasından doğan kazançlar için

de bulunduğu kanun teklifi TBMM
Başkanlığı'na sunuldu.

geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası,
31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.
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Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi

sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel

harekatlar, uluslararası barışı destekleme

Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık,

kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri,

ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer

radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan

mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve

yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete

istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde,

edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta,

kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden

yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu,

almak şartıyla Sağlık Bakanlığında,

ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına

üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla

sevklerin emniyetli şekilde, zamanında

görevlendirilebilecek.

yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum
envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesi
personel tedavisinde kullanılabilecek.
Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için
ücret veya katılım payı ödemeyecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri
kadrolarında görevli askeri hakimlerden
emeklilik hakkına sahip olanların
hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak
amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılıyor.

uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir

Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları

defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

veya birimlerinde görevli askeri hakimler,

. SAĞLIK BAKANLIĞI VE
ÜNİVERSİTELERDE
GÖREVLENDİRME

ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri
başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak
görevlendirilebilecek.

TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık

Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya

sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde

uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi

bulunmaları ve tıbbi becerilerinin

gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı

korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden

verilerek özel bir misyonla

sonra alternatif mesleki gelişim imkanı

görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı,

sunarak kariyer planlaması yapabilmesi

Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer

devam edecek.

üniversitelerde görevlendirilmesine imkan
tanıyor.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği
fakülteleri ile bağlı sağlık uygulama ve

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel

araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye

Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri,

işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla
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ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına

uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile

ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı

yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış

bütçesinden işletmeye verilen borç

olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin

karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe

devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık

birimince ödenecek.

2020'ye kadar uzatılacak.

.KDV İSTİSNALARI

.

İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi
"Demiroğlu Bilim Üniversitesi" ;
Gaziantep Bilim ve Teknoloji
Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ; Türk
Kardiyoloji Vakfı ibaresi "Prof.Dr. Cemi
Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı"
olarak değiştirilecek.
YENİLENEBİLİR VE DİĞER ENERJİ
TESİSLERİ KDV'DEN İSTİSNA
TUTULACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık
sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından
yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de
KDV muafiyeti olacak.
Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli
gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil
unsurlar arasında yer alacak.
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında
trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların
Hazineye devrinden dolayı kazanç
oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili
teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına
yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer
Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin
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