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SABAH
Trump’ın kararını saldırı etkilemez

gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o
topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer
terör örgütlerini de bitireceğiz. Kaldı ki 20 mil
meselesi artık bir güvenli bölge olarak
önümüzdedir. Bu konuda da Türkiye 911
kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım
atacaktır.
Başkan Erdoğan'dan Münbiç
değerlendirmesi: "Trump'ın kararını
etkileme anlamı olabilir"
TÜM TERÖR

ABD Başkanı Trump’ın çekilme

ÖRGÜTLERİYLE SONUNA KADAR

kararlılığını gördüğü için terör

MÜCADELEYE VARIZ:

eylemine karşı geri durmayacağına

(Trump'la görüşmede silahların toplanması

inandığını belirten Erdoğan: Geri

gündeme geldi mi?) Bu mesele gündeme

durma olursa bu DEAŞ’ın zaferi olur

gelmedi. Bizim Sayın Trump'la yaptığımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün

görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki

Külliye'de ağırladığı Hırvatistan

Amerika askerlerinin çekilmesi ve bu çekilme

Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile

esnasında müşterek neler yapabiliriz. Bir diğer

ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan,

önemli konu da buradaki 20 mil güvenli bölge

özetle şöyle dedi:

konusu bunun üzerinde hassasiyetle durduk.

GERİ

Bu konuda da Türkiye olarak biz bu güvenli

DURMAYACAĞINA İNANIYORUM:

bölgeyle ilgili üzerimize düşen her türlü görevi

(Münbiç'teki saldırıyla ilgili) Bu olayı DEAŞ

yapmaya hazır olduğumuzu başta DEAŞ terör

üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki şu anda

örgütü olmak üzere buradaki tüm terör

Amerika'nın, Sayın Trump'ın almış olduğu

örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte

kararı etkileme anlamında olabilir. Fakat

biz varız, biz onlarla savaşırız. Tüm mesele

Sayın Trump'ın bu noktadaki kararlılığını

Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır.

gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı

Suriye'deki Arabıyla, Kürdüyle ile Hristiyanı

geri durmayacağına inanıyorum. Bir geri

ile kim varsa hepsinin orada güvence altında

durma sözkonusu olabilirse bu bir defa

yaşaması için gerekenleri nasıl ki 4 milyon

DEAŞ'ın bir zaferi olur. Biz tam aksine

Suriyeli ülkemizde misafir ediyorsak orada da

DEAŞ'ın üzerine ülkemiz de dahil olmak üzer

Suriye'nin yerli halkının birlik, beraberlik

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

HABERLER 17/01/2019
içinde yaşamasına imkan tanıyalım istiyoruz.
TRUMP'IN

için görüşmelerimiz sürüyor.
Vatandaşlarımızın Türkiye- AB ortaklık

KARARLILIĞINI GÖRDÜK:

hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak

Bir spekülasyon var, nedir bu spekülasyon?

önlemlerin alınması için muhataplarımızla

Türkiye'nin Kürtler karşı farklı bir uygulama

temas halindeyiz.

içinde olduğu. Tabi bunun tamamen uydurma

1 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ:

bir haber olduğu. Zira böyle bir şey olmuş olsa

Sayın Cumhurbaşkanı ile ekonomik ve ticari

biz sadece Kobani'den 300 bin Kürt'ü

işbirliğimizin güçlendirilmesi noktasında

ülkemizde şu anda halen misafir ediyoruz.

mutabakata vardık. Temennimiz ikili

Suriye'deki Hıristiyanlara Aramilere özellikle

ticaretimiz 2018'in sonu itibariyle 600 milyon

onlara karşı PYD-YPG terör örgütleri acımasız

dolara ulaşmış olsun. Aramızdaki hedef ikili

uygulamalar yapmışlardır, birçoklarına zulüm

ticaret hacminde 1 milyar doları yakalamak.

etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Biz hepsine

Bu hedefe 2019 senesinde biraz daha

kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara,

yaklaşırız diye temenni ediyorum.

Türkmenlere kapılarımızı açtık. Bunları

DAYTON ANLAŞMASI GÖZDEN

aramızda konuşma fırsatı bulduk ve bu

GEÇİRİLMELİ:

çekilme sürecinin de devam edeceği

(Bosna Hersek'teki gelişmelerle ilgili) Şu anda

noktasında Sayın Trump'ın kararlılığını

Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil

gördük.

böyle bir sıkıntı var. Bana göre Dayton

AB MESAJI:

Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şarttır.

Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin

Dayton Anlaşması bu haliyle Bosna Hersek'in

her zaman en büyük destekçilerinden biri

geleceğine yönelik bir çözüm üretemediği

olmuştur. Bu destek Hırvatistan'ın 2020 yılı

bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır.

ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığı

İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

sırasında inanıyorum ki daha da

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar

güçlenecektir.

Kitaroviç, dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret

Başkan Erdoğan ve Hırvatistan

gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Kitaroviç ortak basın

Hırvat mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı

toplantısı düzenledi

Külliyesi'de resmi törenle karşıladı.

BREXİT SÜRECİNİ YAKINDAN TEKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan

EDİYORUZ:

Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetler

Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile

arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerde başta

ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi

turizm, enerji, ticaret olmak üzere Suriye ve
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Irak başta olmak üzere bölgesel meseleler,

bulaşmamış kişilerden kurulacak yerel

Balkanlar'daki gelişmeler ve Türkiye- AB

meclisler eliyle yönetilecek

ilişkileri ele alındı. Görüşmelerin ardından iki

1- TSK'nın koordinasyonunda "İç Güvenlik

ülke arasında iki işbirliği anlaşması imzalandı.

İstikrar Gücü" kurulacak.

AB YOLUNDA

2- Türkiye teröre lojistik destek sağlanan

TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ

noktalarda örgütün şah damarını kesmek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, 2016

üzere öncelikle güvenli cepler oluşturacak.

yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde

3- Teröre bulaşmamış isimlerden yerel

yapılan İş Forumu'nun önemli sonuçlar

meclisler kurulacak.

verdiğini, 2017 yılındaki ikili ticaret hacminin

4- TSK, terör riskini ortadan kaldırmak üzere

yüzde 29 arttığını söyledi. Hırvatistan ve

gerekirse 32 kilometre derinliğe inebilecek.

Türkiye'nin çok derin tarihi ilişkilere sahip

5- Güvenli bölge öncelikle terörden

olduğunu kaydeden Kitaroviç, "Bugün ikili

arındırılmış bölge olacak.

ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. AB'nin

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge

Türkiye için öneminin farkındayız. Hırvatistan

oluşturulması ve bu alanda kamu düzenin

AB yolunda Türkiye'yi destekleyecektir. Biz

tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol

2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını

haritası netleşmeye başladı. İlk olarak terör

yürüteceğiz ve orada destek vereceğiz" dedi.

örgütlerinden arındırılacak bölgede, TSK'nın

SABAH
Güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi

koordinasyonunda Suriyelilerden oluşan "İç
Güvenlik İstikrar Gücü" kurulacak. Teröre
lojistik destek sağlanan geçiş noktalarının
kesilmesi için güvenli 'cepler' oluşturulacak.
Bölgedeki şehirlerde teröre bulaşmamış
isimlerden yerel meclisler kurulacak.
Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de
hayata geçirdiği modelin bir benzeri güvenli
bölge için de uygulanacak. TSK, terör riskini
bertaraf etmek için için gerekirse 32
kilometrede daha derine inebilecek. Güvenlik

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde “Güvenli

tesis edildikten sonra bölgenin yeniden imarı

Bölge” için 5 kritik yol haritası belirledi.

ve Suriyeli mültecilerin bölgeye yerleşimiyle

Buna göre temizlenen alanlar, teröre

ilgili çalışmalar hız kazanacak.
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İSTİKRAR GÜCÜ GELECEK
Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış
bölge olacak. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
tarafından kontrol edilerek, terörist

STAR
Ekonomi alanında düzenlemeler
içeren teklif Genel Kurulda kabul
edildi

gruplardan temizlenecek. PKK/ YPG/SDG gibi
terör örgütlerinin bu bölgede barınması söz
konusu olmayacak. Terör örgütü YPG veya
DEAŞ saflarında yer almayan gruplardan ve
kendi yöre insanından oluşan iç güvenlik
istikrar gücü kurulacak. Bu güç bölge halkını
koruyacak, kollayacak.
Teröre lojistik destek sağlanan noktalarda
örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle
sınır içinde derinliği olan güvenli cepler
kurulacak. Teröristlerin geçiş güzergahları

TBMM Genel Kurulunda, Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

tutulacak. Türkiye'nin, terörle mücadelesini
gözetecek şekilde

Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),

TSK, terör riskini bertaraf etmek için gerekirse

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik

32 kilometrede daha derine inebilecek, sıcak

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü

takip yapabilecek. Güvenli bölgede

kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma

konuşlandırılacak olan TSK birlikleri, sınır

zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil

hattına yerleştirilen ve menzili 40 kilometre

edilecek.

olan Fırtına Obüsleri ile bir şemsiye altına
alınacak. Güvenli bölgedeki TSK ve ÖSO
birlikleri hem gözetleme hem ateş gücü olacak.
Güvenli bölgeye bir saldırı ya da bir tehdit
hissedilirse Türk Hava Kuvvetleri devreye
girecek. Havadan uçaklar bombalayacak,

Varlık finansmanı fonlarının sermaye
piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle
elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta
muameleleri vergisinden (BSMV) istisna
tutulacak.

karadan ise zırhlı birlikler ve ÖSO müdahale

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava

edecek.

Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve
sertifikalandırılmış kabin memurlarına
ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin
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yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak.

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde

Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar

görevlendirme

artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Kanunla, TSK'de görev yapan uzman tabip ve

Kanunla, denizaltına dalış yapanlara fiilen
dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı
yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi
istisnası, "Türkiye'deki müesseselerde
denizaltına dalış yapanlar" şeklinde
değiştiriliyor.
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin
elden çıkarılmasından doğan kazançlar için
geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası,
31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.
Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi
harekatlar, uluslararası barışı destekleme
kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri,

sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır
halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin
korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden
sonra alternatif mesleki gelişim imkanı
sunarak kariyer planlaması yapabilmesi
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer
üniversitelerde görevlendirilmesine imkan
tanıyor.
Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den
istisna tutulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık
sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından
yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de
KDV muafiyeti olacak.

radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli

yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete

gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil

edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta,

unsurlar arasında yer alacak.

yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu,
ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına
sevklerin emniyetli şekilde, zamanında
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 Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir
defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
kurulacak
Kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunu'nun adı, Finansal İstikrar
ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
şeklinde değiştiriliyor.
Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı
şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin
korunması için sistemik risklerin yönetilmesi,
finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda
uyumun sağlanması, reel sektör ile
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koordinasyonun artırılması yönünde iş

ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve

birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda

yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde
toplanması için gerekli faaliyetlerin
yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve
Kalkınma Komitesi kurulacak.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son
120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma"
şartı kaldırılacak, "hizmet akdine tabi" olarak
çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün
boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın
devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe
durumu ortadan kaldırılacak.

Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde
konut edinimlerine destek olmak amacıyla
açılacak konut hesaplarına devlet katkısı
ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece
bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek
devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda
biriken toplam tutarın yüzde 25'ini
geçemeyecek.

HÜRRİYET
AK Parti makam için kurulmadı

Türk Reasürans Anonim Şirketi
kurulacak
Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve
ülke genelinde teminat verilemeyen veya
teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli
riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve
bedeni zararların karşılanabilmesini teminen,
sigorta ile reasürans teminatı sağlamak
amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi
kurulacak.

AK Parti birilerini sırtlayıp
makamlara taşımak için kurulmadı”
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, parti
teşkilatlarını uyararak, “AK Parti’nin sunduğu

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye

makamları millete tahakküm, dayatma,

Bakanlığınca finanse edilecek

büyüklenme aracı olarak görenler varsa,

TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine

onların önünü açmakla büyük hataya

ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye

düşmüşüz demektir. AK Parti birilerini

transferi yolu ile finanse edilecek.

sırtlayıp makamlara taşımak için kurulmadı”

Kanunla, konut hesabı uygulamasının

dedi.

daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem

Erdoğan, haftasonu yaptığı Sakarya ve Kocaeli

haline getirilmesini teminen, sistemin Hazine

ziyareti sırasında teşkilat ile birlik yemeğinde
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bir araya gelirken örgütlere özetle şu mesajları
verdi: “Belediye başkanlığı bir bayrak

askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi
listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan

yarışıdır. Bu sorumluluğu üstlendiğiniz

inecek.

dönemde hangi hizmetlere imza attığınız

YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler

önemlidir. Bu arkadaşlarımızın yanında

Genel Seçimleri için hazırladığı seçim

olmalıyız. Bu cumhur ittifakı adayları için de

takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen

geçerlidir.

listeleri, bugün askıdan inecek. Seçmenler,

HATAYA DÜŞMÜŞÜZ

saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek.

Bize, ‘Ben yoksam batsın her şey’ diyen

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle

enaniyet sahibi mütekebbirler değil, ‘Kim var?’

yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar

diye sorulduğunda, sağına soluna bakmadan

sandıklarda oy kullanmalarına yönelik

yola çıkan dava adamları lazım. AK Parti’nin

yapılacak başvurular da bugün

sunduğu makamları millete tahakküm,

tamamlanacak.

dayatma, büyüklenme aracı olarak görenler
varsa, onların önünü açmakla büyük hataya
düşmüşüz demektir. AK Parti birilerini
sırtlayıp makamlara taşımak için kurulmadı.
AK Parti millete hizmet etmek için kurulmuş

MİLLİYET
MHP'de son dakika gelişmesi! O
isim partiden ihraç edildi

bir partidir.

MİLLİYET
Seçmen listeleri bugün askıdan
iniyor

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta,
Merkez Disiplin Kurulu kararı ile parti
üyeliğinden ihraç edildi.
MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK),
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Samsun
Milletvekili Erhan Usta hakkında yürütülen
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disiplin soruşturmasının sonucu hakkında

kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına

yazılı açıklama yaptı.

sevk edildiğini" bildirilmişti.

Açıklamada, "MHP Çankaya İlçe Teşkilatı
üyesi Erhan Usta'nın MHP Tüzüğünün ilgili
maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin
çıkarma' cezası ile tecziyesine oy birliği ile

YENİAKİT
Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir
ücret ödenmeyecek'

karar verilmiştir" denildi.
Samsun Milletvekili Usta, MHP Grup
Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti’nin
'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifinin Meclis
gündemine alınması teklifine destek vermişti.
Bu desteğinin ardından MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup
Başkanvekilliğinden alınan Usta, "Cumhur
İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici
beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti
üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin
kuruluna sevk edilmişti.
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta,
"Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Yatırımcıların IPARD’ın
uygulandığı 42 ilimizde TOBB
bünyesindeki oda ve borsalar
üzerinden, projelerini ücretsiz
hazırlatabileceklerini ve proje
hazırlama sürecinde oda ve borsalar
tarafından hiçbir ücret talep
edilmeyeceğini açıkladı.

dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir

talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK)

Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar

sevk edilmişti.

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından AB Katılım Öncesi

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı

Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı

açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli

(IPARD) kapsamında iş birliği protokolü

Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur

imzalandı. İşbirliği protokolü ile Tarım ve

İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

beyan ve açıklamaları karşısında parti

(TKDK) tarafından

tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve

kullandırılan IPARD kapsamında yatırımcılara

gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden

ücretsiz proje hazırlama imkanı getirilecek.
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Protokol töreninde konuşan Bakan

öncesi yine birbirlerine göz kırptı.

Pakdemirli, bakanlık olarak, devletin hibe,

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye

destek ve teşviklerini vatandaşla

Başkanı Ahmet Türk, 31 Mart yerel

buluştururken bir yandan da Ar-Ge ekipleri

seçimlerinde CHP'ye katkı sunmak

kurup projeler geliştirdiklerini belirtti.

istediklerini söyledi.

IPARD'ın AB sürecinin önemli ve etkili bir

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler

ayağını oluşturduğunu anımsatan Pakdemirli,

öncesinde en çok konuşulan konulardan biri

temel olarak yatırımcıya, önemli bir kolaylık

de görünen ittifaklar kadar, görünmeyen

ve alternatif sağlayacak protokol ile projelerin

ittifaklar. Kamuoyu tepkisinden çekinen CHP,

artık ücretsiz hazırlanabileceğini açıkladı. "İyi

HDP ile görüşmelerini çok fazla kamuoyu

bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Zira

önüne taşımasa da kurmaylar aracılığıyla

bir fikriniz, bir hayaliniz, bir düşünceniz hatta

temaslar da yok değil.

bir idealiniz olabilir. Ancak bu fikri ve hayali
bir proje haline getirip ilgili makamlara

"CHP’ye katkı sunmak istiyoruz"

sunmak ve kabul ettirmek, kabul ettirdikten

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan HDP'nin

sonra yürütmek oldukça güç iştir. Çünkü proje

önemli isimlerinden Ahmet Türk, Cumhuriyet

yazmak ya da proje hazırlamak başlı başına bir

Halk Partisi için; "Biz CHP’ye katkı sunmak

projedir" diyen Pakdemirli, bu manada

istiyoruz ama kendileri bu katkıyı

yatırımcının son derece istifade edeceği bir

reddediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'yle

protokol olacağını dile getirdi.

nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla
da bir araya gelsin isterim."ifadelerini

YENİAKİT
HDP'li Ahmet
destek mesajı

Türk'ten

kullandı.

CHP'ye

YENİAKİT
Suriye'ye girmeye ramak kala
YPG'den açıklama: Türkiye ile
anlaşmak istiyoruz!

Her seçimde kolkola giren Kandil'in
partisi HDP ile CHP yerel seçimler
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Terör örgütü YPG'nin ismi
değiştirilerek meşru gösterilmeye
çalışılan ayaklarından biri DSG,
"Türkiye ile anlaşmak istiyoruz."
açıklaması yaptı.
Küresel eşkıya ABD'nin desteklediği ve terör
örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik

'yabancı müdahele olmaması' şartlarını
sıraladı.

AKŞAM
Özhaseki: 'Elinizde bant var mı, bir
şey biliyor musunuz, ses kaydı var
mı?' diye aradılar

Suriye Güçleri (DSG) isimli terörist grup,
Başkan Donald Trump'ın Türkiye'ye Suriye
sınırında güvenli bölge kurma teklifinin,
hayata geçmesine yardımcı olacağını
bildirdi. DSG, Türkiye-Suriye sınırında güvenli
bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır
olduğunu belirtti.
ABD'den sonra Fransa'ya yalvardı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki,

Terör örgütü YPG geri adım atmaya devam

kamuoyuna manipülatif anket

ediyor. ABD'nin çekilme kararı sonrası

sonuçlarının servis edildiğini

tutuşan teröristler; Fransa, Suriye ve sayısız

söyleyerek, "Kayseri'ye kadar ekip

ülkeden yardım istedi. ABD'nin çelişkili

gönderdiler, orada kendilerine yakın

açıklamaları sonrası Suriye ile oturulan

gazetecileri buldular, 'Haseki Bey'in ne

masadan kalkan teröristler, şimdi de
Türkiye'ye yanaşmaya başladı.
Türkiye ile anlaşma çağrısı

açığı var bize söyleyin' dediler. Belli
gruplar Amerika'ya kadar arayıp
'Elinizde bant var mı, bir şey biliyor
musunuz, ses kaydı var mı?' diye

Ensonhaber'in haberine göre, açıklamasında
"Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı
sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı
umuyoruz." ifadesini kullanan DSG, Trump'ın
sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına
yardımcı olmak için 'uluslararası garantiler
verilmesi' ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna

aradıklarını görüyoruz. Bunlar çok eski
model şeyler. Arife tarif gerekmiyor.
Kimin yaptığını tahmin edersiniz" dedi.
'KAYSERİ’YE EKİP GÖNDERDİLER'
Kamuoyuna manipülatif anket sonuçlarının
servis edildiğine söyleyen Özhaseki, "Bütün
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bunlara şahit oluyoruz. Kayseri'ye kadar ekip
gönderdiler, orada kendilerine yakın
gazetecileri buldular 'Haseki Bey'in ne açığı
var, bize söyleyin' dediler. Belli gruplar
Amerika'ya kadar arayıp, 'Elinizde bant var
mı, bir şey biliyor musunuz, ses kaydı var mı?'
diye aradıklarını görüyoruz. Bunlar çok eski
model şeyler. Arife tarif gerekmiyor. Kimin
yaptığını tahmin edersiniz. Bunların yapıldığı
bir ortamda yaşıyoruz" dedi.
Özhaseki, bir fazla oy alarak seçim
kazanmanın başarı olduğunu belirterek,
"Ancak akılcı olmak gerekirse AK Parti ile
MHP'nin oyundan daha fazla oy almak
hedefim. İnşallah öyle olacak zaten" diyerek
sözlerini tamamladı.
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