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SABAH
Kabine toplantısının ardından ilk
açıklama

"TÜRKİYE'YE BİR TEHDİDİN TEKRAR
HUSULE GELMESİNE MÜSAADE
ETMEYECEĞİZ"
Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik terör
tehditlerine ilişkin, Kalın, şunları kaydetti:
"Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir
tehdidin, terör riskinin tekrar husule
gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
İHRACAT RAKAMLARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ocak ayı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

ihracat rakamlarını da değinerek, "Ocak ayı

Erdoğan başkanlığında

itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir

toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
tamamlandı. Saat 15.30'da
başlayan KabineToplantısının ardından
ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı
sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde yapılan toplantı 4 saat 15 dakika
sürdü.

artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve
üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne
kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha
gösteriyor." diye konuştu.
Kabine toplantısı sonrası önemli
açıklamalar
"BİR OLDUBİTTİYE TÜRKİYE GÖZ
YUMMAYACAK"
Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye izin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

verilmeyeceğini vurgulayan Kalın, şunları

kabine toplantısı sonrasında basın toplantısı

söyledi:

düzenledi.

"Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu

Kalın, yaptığı açıklamada, "Münbiç ve Fırat'ın

Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz

doğusunda da benzer bir modelin

yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

uygulanması için bizim temel beklentimiz,
bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması."
ifadelerini kullandı.

"TÜRK EKONOMİSİYLE İLGİLİ ALGIYI
BULANDIRMAYA DÖNÜK ALGI
OPERASYONLARI"
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Kalın, Türkiye'nin seçim sonrası için IMF ile
anlaştığı iddiasının sorulması üzerine, "Bunlar

AKDENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ARAMA

tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı

ÇALIŞMALARI

bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu

Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına da

operasyonların nereden yapıldığını da az çok

değinen Kalın, şunları aktardı:

tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de
görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez

"Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye

daha ifade etmek istiyoruz." dedi.

çalışan yaklaşımların kabul edilebilir
olmadığını ifade etmek istiyorum."

"YAKLAŞIMLARININ POZİTİF VE İYİ
NİYETLİ OLDUĞUNU
GÖSTERMEKTEDİR"
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın
Türkiye'yi ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara
ilişkin, Kalın, şu değerlendirmelerde bulundu:

SABAH
Maduro canlı yayında Erdoğan’a
mesaj
gönderdi:
İttifakımızı
güçlendireceğiz

"Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu
göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu
çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz."
"YOL HARİTASININ ÇOKTAN HAYATA
GEÇİRİLMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye ile

ABD ve Avrupa’nın darbe girişimlerine

ABD arasındaki Münbiç yol haritası ile ilgili
bir soru üzerine, "Yol haritasının çoktan
hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama
taktiklerinin kimseye bir faydası
olmayacaktır." dedi.

karşı mücadelesini
sürdüren Venezuelalideri Maduro,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:
İttifakımızı ekonomik açıdan
güçlendirmeye devam edeceğiz

"İki müttefik olarak artık yol haritasının

Venezuela'da halk ve kendisini destekleyen

ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata

askerlerle birlikte ABD ve Avrupa'nın

geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem

desteği ile yürütülen darbe girişimine karşı

bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç

duran Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tüm

açısından büyük önem arz ediyor."

tehditlere rağmen direnişini sürdürüyor.
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Son yapılan seçimleri yüzde 67 ile kazanan

Avrupa'nın Venezuela hakkında

Maduro, İspanyol televizyon kanalına

söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da

konuştu. Maduro canlı yayınlanan

göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce

röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

kendi içine baksın" değerlendirmesinde

Erdoğan'a "Türkiye ile ittifakımızı;

bulundu.

ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik
açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz"
mesajını gönderdi. Maduro, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'e de"Her zaman
söylediğim gibi, arkadaşlığı ve desteği için

SABAH
‘Saygı, samimiyet ve açık sözlülük’

teşekkürler" mesajını iletti.
ANAYASAYA UYUYORUM
Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun
23 Ocak'ta yaptığı ve ülkedeki krizi başlatan
çağrısı sonrasında ülkeden ayrılmayı
düşünüp düşünmediği hakkında sorulan
soruya, "Ülkemiz için iyi olan şey

Yunanistan Başbakanı Çipras, Başkan

anayasamıza saygılı olmak. Ben öncelikle

Erdoğan ile ilişkisinin saygı, samimiyet

bunu yapıyorum. Anayasaya saygı duymaya

ve açık sözlülüğe dayandığını

ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim

belirterek, “Hem halklarımıza hem de

görevim" ifadelerini kullandı.

bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi
inşa etmeliyiz” dedi

Dünyadaki en büyük güçler tarafından
tehdit edilmenin binlerce masum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,

Venezuelalının hayatıyla ödenecek sonuçlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi

doğurabileceğini söyleyen Maduro, "Avrupa

olarak bugün Türkiye'ye gelecek. Çipras,

Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye

ziyaret öncesi Anadolu Ajansı'ra iki ülke

devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri

ilişkilerini değerlendirdi. Çipras,

gerektiğini söylemiyor?" dedi. AB'nin, Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı

2018'de kazandığı devlet başkanlığı

ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı

seçimlerinin verilerini tartışması

olduğunu anımsatarak, "Ziyaretimde Aralık

konusunda ise Maduro, "Seçim olmasını

2017'de başladığımız zor ancak açık

reddetmiyorum ki, 2024'te zaten seçim var.

diyaloğu sürdürme şansını bulacağımıza ve
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kaldığımız yerden olumlu gündemimizi

ilişkin iş birliğinin ilerlediğini söyledi.

ilerleteceğimize inanıyorum" dedi. Çipras,

İstanbul-Selanik tren hattı, İzmir-Selanik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinin çok

gemi seferleri ve İpsala-Kipi gümrüğünün

zorlu anlardan geçse de birçok engeli

genişletilmesi gibi konular üzerinde

aşmalarına yardımcı olduğunu kaydederek,

çalışmaların da devam ettiğini söyledi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı,
samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor. Bu,
21. yüzyılda ülkelerimizin sahip olması
gereken, halklarımızın tarihiyle ve

STAR
HDP ile CHP’nin farkı yok

aralarında gelişen dostluğa uyumlu ilişkiyi
inşa etmek için sürekli çabaya dayanıyor"
diye konuştu. Çipras, 2016'da darbe girişimi
sırasında, Erdoğan'ı arayan ve ona açık
olarak darbe girişimine karşı desteğini
sunan ilk liderlerden biri olduğunu
hatırlattı. Türkiye ve Yunanistan'ın
uluslararası bir sorunla mücadelede iş
birliği yapabileceğini ilk kez 2015-2016'da
mülteci krizinde gösterdiğini ve Avrupa

HDP, CHP ve İP’in ortak belirlediği
isimlerin karşısına aday çıkarmayarak
ittifaka açık destek verdi. Kandil’in

Birliği (AB) -Türkiye mutabakatının ortaya

partisi, Tunç Soyer, Şerdil Dara

çıktığını anlatan Çipras şunları söyledi:

Odabaşı, Özgen Nama gibi CHP

AB DESTEK VERMELİ
"Sonuçta Ege'de yasa dışı geçişler ve

görünümlü HDP’lileri aday yaptırarak
desteğinin karşılığını fazlasıyla aldı.

özellikle ölümler çok büyük ölçüde azaldı"
dedi. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev
sahipliği yaparak büyük bir yükün altına
girdiğine dikkati çeken Çipras, "Bu,
uluslararası toplum tarafından görülmeli ve
AB komşumuza destek için elinden gelen ne
varsa yapmalı."
İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR
Çipras, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı
Projesi (TAP) ve TürkAkım'ın uzatılmasına

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,
Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesi
seçim bürosunun açılışında yaptığı
konuşmada, Gelibolu ile Lapseki arasındaki
köprünün direklerinin yakın zamanda
yükseleceğini söyledi. Başkanvekili Bülent
Turan, AK Parti’nin Biga gibi CHP’li
belediyeleri ve İstanbul’da çok büyük oy
almasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı
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Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edeceğini öne

2018'i yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi

sürerek, şunları söyledi: “Kadıköy’de ruhu

Programı (YEP) hedefi olan yüzde 20.8'in

HDP’li, adı CHP’li birisini başkan yaptılar. Şu

altında kapatan enflasyon, 2019'a, gıdadaki

an gelinen yerde HDP ile CHP’nin hiçbir

fahiş artışların etkisiyle yükselişle başladı.

farkının olmadığını adaylarda gördük. Dicle’de

Üç ay aradan sonra tekrar ibreyi yukarı

çukur operasyonu yapılırken, askerimizi PKK

çeviren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜEF)

şehit ederken ‘Diren Dicle, Kadıköy seninle’

ocakta yüzde 1.06 arttı. Yıllık enflasyon ise

diyecek kadar Atatürk’ün partisinden,

yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.

hatırasından uzaklaşmış, ruhunu Kandil satın
almış.”

STAR
Enflasyonda gıda terörü

ZİRVE GÖRÜLDÜ
Ocak ayında sebze ve meyve fiyatlarındaki
anormal yükselişle Türkiye'nin ana gündem
maddesi haline gelen gıda fiyatları,
enflasyon rakamlarında da kendisini
fazlasıyla hissettirdi. Özellikle marketlerin
üreticiden aldıkları malları yüzde 500'e
varan farklarla tüketiciye satması, gıda
enflasyonunu zirveye taşıdı. Ana harcama
gruplarında aylık bazda en yüksek artış
yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecek
grubunda gerçekleşti.

Sebze ve meyvedeki fahiş kâr hırsı
enflasyonu da vurdu. Üreticiden

MEYVE-SEBZE UÇTU

markete gelirken yüzde 500’ü bulan

Bu grup, yıllık enflasyonda da yüzde 30.97

fiyat farkının etkisiyle TÜFE % 1.06

ile zirvede yer aldı. Gıdada 2018'de yıllık

artarken, gıdaenflasyonu % 6.4 oldu.
Gıdada yıllık artış % 30’u geçti

enflasyon yüzde 25.11 olmuştu. Enflasyonun
yüzde 25.2 ile zirveye çıktığı Ekim 2018'de

Üreticiden 80 kuruşa alınan mandalinanın,

ise yıllık gıda enflasyonu yüzde 29.26 olarak

aracı ve komisyoncuların fahiş kârları ile

gerçekleşmişti. Geçen yılın ocak ayında

Hal'de 1.60'a, pazarda 4.08'e, markette ise

yüzde 1.58 olan işlenmemiş gıdadaki fiyat

4.61 TL'ye tüketiciye sunulmasına neden

artışı, bu yılın aynı ayında yüzde 12.33 oldu.

olan sistem, Türkiye'nin enflasyonla

İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde

mücadelesine köstek olmayı sürdürüyor.

27'den 40.5'e çıktı. Taze meyve ve sebzedeki
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aylık artış yüzde 29.7 oldu. Geçen ay en

İlgili ülkelerle çeşitli girişimleri görüştüğünü

fazla fiyat düşüşü yüzde 18 ile etekte

belirten Guterres, ''BM, Venezuela'da taraflara

gerçekleşti. Bunu yüzde 17.37 ile kadın

krize siyasi çözüm bulunması konusunda

hırkası, 15.42 ile kadın kazağı, 14.76 ile

destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir

elbise, 13.77 ile anorak tip çocuk kabanı,

grubun yanında yer almama kararı aldı.'' dedi.

12.95 ile erkek kazağı izledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela'daki
krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas

HÜRRİYET

Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat Perşembe

BM, Venezuela krizinde hiçbir
grubun yanında yer almayacak

Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz,
İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve
Uruguay gibi ülkeler bulunuyor.
Venezuela'da yaşananlar
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının
23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke
ve bölge açısından son derece önemli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,

gelişmelere yol açmıştı.

'BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal

çözüm bulunması konusundaki destek

Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin

teklifinin güvenilirliği için hiçbir
grubun yanında yer almama kararı
aldı.' dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres, Venezuela'daki krize siyasi

mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan
etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya,
Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay,
Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve
Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya

güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir

ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.

hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere
yaptığı açıklamada, Venezuela'daki krizi
endişeyle izlediğini söyledi.

gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve
politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin
süreceğini duyurmuştu.
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ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi
PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin
ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya
devredildiğini açıklamıştı.

MİLLİYET
Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya sert
cevap

MİLLİYET
Yıldırım: 'Çamur at izi kalsın'
anlayışını asla kabul etmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
"Sayın İlber Ortaylı, Nurettin Soyer
hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir
ancak milliyetçi-ülkücü hareket
TBMM Başkanı Yıldırım, AK Parti
belediye başkan adaylarının
masraflarının TBMM'ye ödettirildiği
iddiasına ilişkin, "Külliyen yalan. Bu
konuda resmi tekzip de gönderildi.
'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla
kabul etmiyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti
belediye başkan adaylarının Ankara'daki
konaklama masraflarının TBMM'ye
ödettirildiği iddiasına ilişkin, "Külliyen yalan.
Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir
iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder.
Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda
resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi
kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."
açıklamasında bulundu.

sırtından kurban kesemez, ahkam
kesemez, totoloji yaparak, polemik
üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir
yere varamaz. Tavsiyem Sayın Ortaylı
gülmeye devam etsin ama haline" dedi.
Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde bir
basın mensubunun sorularını yanıtladı. Hilmi
Yavuz ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir
televizyon kanalındaki açıklamaları
hatırlatılarak, "Ali Kemal üzerinden Tunç
Soyer ile ilgili açıklamalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Özellikle İlber
Ortaylı'nın 'Tunç Soyer konusunda MHP'lilere
gülüyorum' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu
üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:"Anlaşılan
bu sabah da Çalar Saat programında bir süt
zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali
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Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri

Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar

Bakanlığının açmış olduğu imtihanı

mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var,

kazanmasından sonra, merhum Numan

gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla

Menemencioğlu'nun 'ne yapalım' sorusuna,

hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme

'sınavı kazandıysa alın' dediği matah bir

tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik

şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i

iddiası başlıbaşına tutarsızlık ve kara mizah

aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer'i temize

değil mi?

çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla
sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm

MHP'lilere Tunç Soyer'den dolayı gülen birisi

ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir

12 Eylül'de ağlayan, acı çeken, işkence ve

o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim? Milli

eziyetlere mahkum edilen milliyetçi-ülkücü

Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani

hareketle alay ediyordur. Bunun anlaşılır,

istiklalimize zincir vurmaya çalışan

anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur.

müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana

Sayın Ortaylı Nurettin Soyer hayranı, Tunç

göre Merhum İnönü'nün bu tasarruf ve

Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü

tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi

hareket sırtından kurban kesemez, ahkam

diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal

kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek,

ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey.

yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz.

Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna

Anlayan anlamıştır herhalde. Tavsiyem Sayın

çeker."

Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline."

"Beni daha düşündüren, İlber Ortaylı'nın Tunç
Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı
'MHP'lilere gülüyorum' demesi. 'MHP'liler
takımına tam gülünür' diyor." ifadesini

YENİŞAFAK
İyi Parti'den istifa eden Tamer
Akkal AK Parti'ye geçiyor

kullanan Bahçeli, MHP'nin bir takım değil,
muazzam bir dava olduğunu belirtti.
'GÜLMESİ İYİ BİR ŞEY'
Asıl anakronik olanın, tuzağa düşen
Ortaylı'nın bizatihi kendisi olduğunu ifade
eden Bahçeli, şöyle devam etti:"Gülmesi iyi bir
şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi.
Fakat Sayın Ortaylı güle güle bize mi gülmüş?

İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal'ın AK
Parti'ye geçeceği öğrenildi. Akkal'ın rozetini
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı

terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan

bildirildi. Akkal geçtiğimiz günlerde

partinin birçok büyükşehirde aday

partisinden istifa etmiş ve İyi Parti
Lideri Meral Akşener'e tepki
göstermişti.

çıkarmayarak, bu ittifaka destek olacağını
açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ
Parti’den istifa kararımı bugün netleştirmeme
sebep olmuştur.

İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal'ın AK
Parti'ye geçeceği öğrenildi. Akkal'ın rozetini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı bildirildi.
Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP)
il başkanlığı görevi yapan, ardından MHP’den
istifa ederek İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı
görevinde bulunan ve son olarak 24 Haziran
genel seçimlerinde İyi Parti’den 1. sıra adayı
gösterilerek milletvekili olan Tamer Akkal,
partisinden istifa etmişti.
Akkal, istifasında şu ifadeleri

Bu saatten sonra kalamam
Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten
sonra mümkün değildir. İstifa kararını
almamdaki tek sebep de sadece bu sözde
partinin Millet İttifakı’na destek kararı
değildir.

YENİŞAFAK
Eğitim
projelerimizi
açıklayacağız

peşpeşe

kullanmıştı:
"Bilindiği gibi 24 Haziran 2018 Genel
Seçimlerinde sizlerin oylarıyla İYİ Parti’den
Manisa milletvekili olarak seçildim. O günden
bu yana Manisa’nın ve Manisalıların
sorunlarını TBMM’de dile getirip çözümleri
konusunda elimden geleni yapmaktayım.
Bugüne kadar kamuoyuna çok fazla
yansıtmamaya çalışsak da parti içindeki
sıkıntılar had safhaya ulaşmış bulunmaktadır.
Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım;
önce işbirliği denen ve sonra adı yine ’Millet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20182019 eğitim öğretim yılının ikinci
dönemine başlayan milyonlarca öğrenci
ve öğretmene sağlıklı, başarılı bir yeni
öğretim dönemi diledi.

İttifakı’ olarak değişen bu oluşum bizlerde

Selçuk, “Anne babalardan özellikle istirham

tedavisi mümkün olmayan bir tahribat

ediyorum; önemli olan çocuklarımızın

oluşturmuştur. Bir Türk milliyetçisi olarak

öncelikle sağlığı, kişiliği ve güçlü bir şahsiyet
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geliştirmesi ve arkasından da eğitim öğretimle
ilgili hedeflerimiz elbette. Ama bu hedefler,
muhakkak surette çocukların ilgi ve
yetenekleriyle paralel olmalı” diye konuştu.
HİKAYEMİZİ YAZMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Yeni öğretim yılına başlarken öğretmenlere iyi
dileklerde bulunmaya ve çocuklara başarılar
dilemeye geldiklerini anlatan Selçuk, şöyle
devam etti: “Bütün ekip arkadaşlarımız olarak
Türkiye’deki tüm öğretmenlerimiz, tüm okul
yöneticilerimiz ile beraber ülkenin eğitim

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi
Arabistan'ın ABD'den satın aldığı silah
ve araçları terör örgütü El Kaide
bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve
kabileye verdiği ortaya çıktı. CNN
tarafından yayınlanan görüntülerde
Taiz sokaklarında terk edilmiş onlarca
Amerikan yapımı MRAP tipi zırhlı
araçlar göze çarpıyor.
Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de
yaptığı bir araştırmada körfez
koalisyonunun kirli ilişkilerini gün

hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğiz.

yüzüne çıkardı.

İnşallah sağlıkla, mutlulukla, başarıyla

Birçok görüntü ve fotografla desteklenen

muvaffakiyetle yeni bir dönemi daha hep

haberde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının

birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli,

radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında

çok daha yüksek standartlarda

İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

gerçekleşebilmesi için var gücümüzle
çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda da eğitim
öğretim hayatımızın çok daha nitelikli bir
şekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay
peş peşe sunma imkanı bulacağız.”

YENİAKİT
Suudi Arabistan ve BAE neyin
peşinde? Silahları dağıtmışlar

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi
Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin
Yemen'de kabile ve gruplara sadakat
karşılığında Amerikan yapımı silahları ve
araçları verdiğini" iddia etti.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre
satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin
üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.
Suud ve Emirliklerin bu kuralı ihlal etmiş
olması ABD'nin bu iki ülkeye silah satışı
pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine
göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.
Sokakta Amerikan silahları
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CNN'nin yayınladığı Taiz'den bir görüntülerde
giysi satan iş yerinde tabanca ve tüfekler
satılıyor.
Çok sayıda silahın asılı olduğu iş yerinde

AKŞAM
'AK
Parti
modelimiz'

ve

Erdoğan

rol

muhabirin müşteri kılığında "Amerikan
silahları da var mı?" sorusuna, çalışan
"Amerikan silahları pahalı ve peşine düşülüyor
ama özel siparişle getirebilirim." yanıtını
veriyor.
Diğer taraftan El Kaide bağlantılı AQAP terör
örgütünün kalesi olarak görülen Taiz
sokaklarında terk edilmiş onlarca Amerikan
yapımı MRAP tipi zırhlı araçlar da dikkati
çekiyor.
ABD'nin satışında önemli sınırlamalar

Başkan Erdoğan’ı ziyaret eden İsrail
Parlamentosu’nun Filistin kökenli
milletvekilleri, “Filistinliler olarak sizi
de liderimiz olarak görüyoruz. AK
Parti’yi ve sizi rol modelimiz olarak
kabul ettik” dedi.

uyguladığı "Oshkosh M-ATV" tipi zırhlı
araçların da AQAP'a bağlı Ebu Abbas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı geçen hafta

Tugay'ının elinde olduğu görüntüleri de ortaya

İstanbul’daki Tarabya Köşkü’nde ziyaret eden

çıktı.

İsrail Parlamentosu’nun Filistinli kökenli

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun
2015'te içinde TOW tipi anti-tank füzelerinin
de bulunduğu bir silah paketini havadan
Yemen hükümeti destekli kuvvetlere attığı
ancak silahların AQAP'ın eline geçtiği
anlaşıldı.

milletvekillerinin Erdoğan’a “AK Parti’ye ve
sizi rol modelimiz olarak görüyoruz” dedikleri
bildirildi. Tarabya’daki Huber Köşkü’nde
gerçekleşen kabulde, Erdoğan ile Filistin
kökenli parlamenterler arasında son derece
sıcak bir diyalog yaşandığı öğrenildi.

Yerel yetkililer CNN'in silahların atıldığı

Erdoğan’ın görüşmede Filistin’in haklı davası

bölgede araştırma yapmasına izin vermezken

için “birlik olma” çağrısı yaptığı ve Türkiye’nin

televizyona konuşan bazı yerel kaynaklar TOW

Filistin’e yönelik desteğinin devam edeceğini

füzelerinin AQAP'a para karşılığı satıldığını

söylediği belirtildi.

iddia etti.
BİRLİK OLMA ÇAĞRISI
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Erdoğan’ın Filistin kökenli vekillere “Birlikte

Yavaş arasındaki seçim yarışında

rahmet, zayıflıkta darlık vardır. Milli davalar

kamuoyu yoklamaları çarpıcı sonuçlar

söz konusu olduğunda kenetlenmek gerekir.

veriyor.

Seçimlerdeki başarınızı takdir ediyoruz. Birlik

Zillet İttifakı'na anket şoku! Mehmet

içinde hareket etmeniz halinde gücünüz daha

Özhaseki 5 puan önde

da artar. Biz de Filistin halkını desteklemeye

31 Mart tarihinde yapılacak yerel

devam edeceğiz” dediği öğrenildi.
Bizim de liderimizsiniz
Başkan Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür eden
Filistin kökenli milletvekillerinin şu ifadeleri
kullandıkları belirtildi: “Dünyanın seyirci
kaldığı bu zulme karşı çıkan ve Filistin

seçimler öncesi Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
yarışında AK Parti adayı Mehmet
Özhaseki ile CHP adayı Mansur
Yavaş arasındaki seçim yarışında
kamuoyu yoklamaları çarpıcı sonuçlar

halkının yanında olan tek dünya lideri sizsiniz.

veriyor.

Filistinliler olarak sizi de liderimiz olarak
görüyoruz.”

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma
Merkezi tarafından yapılan kamuoyu

TAKVİM

araştırmasına göre Ankara

Zillet İttifakı'na anket
şoku! Mehmet Özhaseki 5 puan
önde

Özhaseki %47.4 oy oranına sahip

Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Adayı Mehmet
iken CHP Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy
oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi
ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında
seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel
seçimler öncesi Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
yarışında AK Parti adayı Mehmet
Özhaseki ile CHP adayı Mansur
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Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni
ile Mansur Yavaş'ı tercih ettikleri görülürken,
seçmene göre Yavaş'ın projeleri yetersiz
kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise
Projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda
vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.
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