HABERLER 21/03/2018

SABAH
Aslanlar çıkınca çakallar kaçtı

kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Güya bize karşı
savaşmak için hazırladıkları mevzileri,
korunakları, çukurları gördünüz, onlara mezar
oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu
kadar dayanabildiler. Kendileri orada yaşayan
o masum halka etmediklerini bırakmayanlar,
bir de utanmadan, arlanmadan bizi sivilleri
zarar vermekle suçlamaya kalktılar.
Hamdolsun, tüm iddiaları belgeleriyle,
ispatlarıyla, şahitleriyle, görüntüleriyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti grup toplantısında konuştu:
PYD'li çakallar kuyruklarını kıstırıp
kaçtı. 'Afrin'e girilmesini doğru
bulmuyoruz' diyenler şimdi ordumuzu
tebrik ediyor. Bunların hayatı manevra.
Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi
durduramayacaksınız. Türk milleti
inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir.
Ok yaydan çıktı artık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin
operasyonunu eleştiren ABD'ye sert sözlerle
tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın AK Parti grup
toplantısındaki konuşmasından başlıklar:
ASLANLAR MEYDANA ÇIKINCA
ÇAKALLAR KAÇAR:
Aslanlar meydana çıkınca, çakalların payına
kaçmak düşer. Askerimiz, polisimiz,
jandarmamız, güvenlik korucularımız,
istihbaratçılarımız, bölgenin öz evladı olan
Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz
aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da

çürüttük. Şimdi orayı asli sahipleri için
yaşanabilir hale getirme çalışmalarına
başladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatlasanız
da patlasanız da Türkiye'yi
durduramayacaksınız"
BUNLARIN HAYATI MANEVRA: Daha
dün Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz
diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyor.
Bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana
muhalefetin başı ve yanındakiler, siz 'PYD'yi
terör örgütü değildir' diye açıklamadınız mı,
yanındakiler bunu böyle açıklamadı mı?
PKK'nın nasıl bunların siyasi yan kuruluşu
olduklarını belgelerle her yerde açıkladığımız
halde siz aksini savunmaya kalktınız. Afrin'de
PKK ile PYD ile ve onların bütün o
yandaşlarıyla savaştık.
MHP ile müşterek olarak Afrin'e olan
dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan
o seslenişimizi hazmedemediler. Çatlasanız da
patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız.
2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel
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olamayacaksınız. Ok yaydan çıktı artık. Türk

Batı ülkeleri sürekli bize 'Afrin'e girmeyin'

milleti, üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek,

demeye utandığı için olacak, 'Bir an önce

kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden

operasyonu bitirin' mesajları veriyordu. Tabii

alevlendirmiştir. Çanakkale'de verdiğimiz

biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine

mesaj neyse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı

getirelim istedik ve iki ayda Afrin

operasyonlarında verdiğimiz mesaj aynıdır.

operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde

BİZ 'KAYGILIYIZ' DERKEN

bitirdik. Ülkemizin önünü kesmek,

SİZ NEREDEYDİNİZ!

milletimizin zafer yürüyüşünü durdurmak

Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor;

isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış

'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı

durumdalar. Siyasi ittifakların yolunu açarak

sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? 'Gelin

bu konudaki hesapları da büyük ölçüde

burada bu terör örgütlerini temizleyelim'

bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla

dediğimiz zaman neredeydiniz? Buyrun şimdi

rehavete kapılmadan, çalışmalarımızı

PYD'sini de YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz,

sürdürmek durumundayız. Herhangi bir

ÖSO nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan

aksilik durumunda kaybedenin Türkiye

Türkiye'ye, 'Siz bizim stratejik ortağımızsınız'

olacağını aklımızdan çıkartmamalıyız. 15 yıllık

diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş

iktidar döneminin yorgunluğu bizim için

birliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer

mazeret olamaz. 2019'un şifresi yenilenmedir,

stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve

tazelenmedir. Dünya değişirken, Türkiye

bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi

değişirken, milletimizin ihtiyaçları ve

aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5

imkanları değişirken biz yerimizde sayarsak

bin TIR, fazlası var, azı yok, buraya silah

CHP'nin durumuna düşeriz.

soktunuz. 2 bin kargo buraya silah, mühimmat

ÖZEL SPORCULARDAN BÜYÜK SEVGİ

soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik,

Özel sporcular diye adlandırılan down

bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz

sendromlu sporcular, Dünya Şampiyonası'nda

olarak bu silahı, mühimmatı verdiniz. Bu nasıl

kazandıkları kupayı Erdoğan'a hediye etti.

ortaklık, nasıl dayanışma? Ve şimdi o açılan

Cumhurbaşkanı'na koşarak sarılan ve

tünelleri mühimmat depolarını yıkıyoruz.

mutluluktan ağlayan bir sporcu tüm salonu

Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim

duygulandırdı. Erdoğan şampiyon sporcuyu

elimize geçiyor.

alnından öptü, ekibe hediyeler verdi.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜNÜ
DURDURMAK İSTEYENLER 2019'A
UMUT BAĞLADI
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törenden sonra gazetecilere

SABAH

değerlendirmelerde bulunurken, "Ne zaman

Tank Hasan’a devlet vedası

bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal
ağabeyimiz her zaman onların yanında yer
aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü
meselesinde de öyle oldu. Yani tüm
özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük
savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı
sadece 28 Şubat değil, ondan sonraki 15
Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu"

28 Şubat’ın ‘cesur adamı’ Hasan Celal
Güzel’i devletin zirvesi TBMM’de
düzenlenen törenle uğurladı. Güzel’in
tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı
Erdoğan: Hasan Celal ağabeyimiz her
zaman mazlumların yanında yer aldı.
İslam ve din düşmanlarına fırsat
vermedi
Türk siyaset tarihine dik duruşu ve samimi
kişiliğiyle damga vuran eski bakanlardan
Hasan Celal Güzel dün gözyaşları arasında son
yolculuğuna uğurlandı. Güzel için ilk tören
TBMM'de düzenlendi. Törene, Güzel'in
ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali
Yıldırım, yüksek yargı mensupları, siyasi parti
liderleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı
duruşunun ardından Güzel için dua edildi.
Torunları Güzel'in fotoğrafını taşıdı.
'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYDI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki

dedi. TBMM'deki törenin ardından Güzel'in
naaşı Hacı Bayram Camisi'ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki törenin
ardından Hacı Bayram'daki cenaze namazına
da iştirak etti. Cenaze namazına ayrıca TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali
Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü
Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi
parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
ERDOĞAN VE YILDIRIM İKİ TÖRENE
DE KATILDI
Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, kızı
Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa
Veysi Güzel dün Hacı Bayram Camisi'nde
taziyeleri de kabul etti. Hacı Bayram'da kılınan
cenaze namazının ardından Güzel'in tabutunu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan
Yıldırım ile törene katılanlar omuzladı.
Güzel'in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda
defnedildi.
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Washington’daki lobicilerinden Lübnan asıllı

STAR

Amerikalı iş adamı George Nader 2015 yılında

Türkiye karşıtı Körfez ittifakı

Kızıldeniz’de demirleyen bir yatta bazı Arap
liderleriyle gizlice bir araya geldi. Gizli
toplantıya katılan Arap liderlere “Körfez
İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği’nin
yerini alacak 6 seçilmiş ülkenin bir araya
gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum” teklifinde
bulunulduğu öğrenildi.
TAHRAN DA HEDEFTE

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’deki

Haberde, yeni oluşumun Türkiye ve İran’ın

lobicisi George Nader’in Türkiye’nin

nüfuzuna karşı oluşturulduğu belirtilirken,

Ortadoğu’daki etkisini kırmak için Arap

Nader’in katılımcıları ABD yönetimi

liderleri 2015’te bir araya getirdiği

tarafından itibar görecekleri vaadiyle etkilediği

ortaya çıktı. Kızıldeniz’de bir yatta

dile getirildi.

gerçekleşen toplantıda, yetkililer

TRUMP İÇİN LOBİ

Washington’ın desteğini almaya

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht

odaklandı.
Ortadoğu’da Arap ve Müslüman halkların
aleyhindeki her türlü ABD-İsrail projesine
destek veren Arap liderlerin, 2015’te gizlice bir
araya gelerek Türkiye’nin bölgedeki etkisini
kırmak için anlaştığı ortaya çıktı. Katar’a
yönelik ablukanın mimarlarından Birleşik

Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin
Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh
Muhammed bin Zayid El Nahyan, Mısır’ın
darbeci lideri Abdulfettah Sisi, Bahreyn
Veliaht Prensi Selman bin Hamed El Halife ve
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın katıldığı
öğrenildi.

Arap Emirlikleri’nden (BAE) Abu Dabi Veliaht

Haberde, Nader’in söz konusu liderlere

Prensi Zayid El Nahyan ve Suudi Veliaht

‘teklifini kabul etmeleri halinde Washington

Muhammed bin Selman’ın da hazır bulunduğu

yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını’

toplantıda, Ankara’ya meydan okumak için

söylediği ifade edildi. Nader’in anlaşma

Washington’ın desteğini alacak bir oluşum

sonrası BAE’li Prens El Nahyan’ın direktifi

üzerine çalışma kararı alındığı öğrenildi.

doğrultusunda ABD’de Cumhuriyetçi Başkan

Londra merkezli Middle East Eye (MEE)

adayı Donald Trump’ın seçimleri kazanması

sitesinin haberine göre, BAE’nin

için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken
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MEE, Beyaz Saray’daki yönetim değişikliği

daha önce kimseden duymadınız.' dedi.

sonrası Kızıldeniz’deki zirveye katılanların

Suudi Veliaht Prensi Selman'ı Beyaz Saray'da

yükselişine işaret etti. Katar’a yönelik

ağırlayan Trump, Oval Ofis'te basın

ablukaya destek vermeyen Ürdün’ün gözden

mensuplarına ikili ve bölgesel ilişkilerle ilgili

düştüğünü kaydeden MEE, ABD’nin Kudüs’ü

değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in başkenti olarak tanıması nedeniyle

DEAŞ'la mücadele bağlamında da bir

Amman yönetiminin Arap koalisyonundan

değerlendirme yapan Trump, şunları söyledi:

ayrıldığını dile getirdi.

"Şu anda daha önce DEAŞ'ın elinde olan

NADER'İN YATINDA TOPLANDILAR
Lübnanlı iş adamı George Nader’in Kızıldeniz
açıklarındaki yatında gerçekleşen toplantıya o
dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi
Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu
Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin
Zayid El Nahyan, Mısır’ın darbeci lideri Sisi,
Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed El
Halife ve Ürdün Kralı Abdullah katıldı.

SABAH
Trump: Şu anda daha önce
DEAŞ'ın elinde olan bölgelerin
neredeyse yüzde 100'ünü geri
aldık

bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünü
geri aldık. Bunu muhtemelen daha önce
kimseden duymadınız. Çok hızlı
hareket ettik ve o bölgedeki bu
mücadele sonuna geliyor. Böylece
uzunca süredir çıkmak istediğimiz bazı
bölgelerden çıkabileceğiz. Artık diğer
ülkeler kapasiteleri ölçüsünde bu
konuyu ele alabilecekler."
Gazetecilerin İran'la ilgili bir sorusuna cevap
veren Muhammed bin Selman da bu konuyu
detaylı şekilde konuşacaklarını belirtti.

SABAH
Hollanda:
Doğruyu
söylemek
gerekirse
Türkiye'nin
yapılan
mülteci anlaşmasına son derece
bağlı kaldığını düşünüyorum

Trump 'Şu anda daha önce DEAŞ'ın
elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde
100'ünü geri aldık. Bunu muhtemelen
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte,
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında
Mart 2016'da imzalanan mülteci
anlaşmasına ilişkin, 'Doğruyu söylemek

HÜRRİYET
Siyasetimiz günlük heveslerin esiri
değil

gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci
anlaşmasına son derece bağlı kaldığını
düşünüyorum.' dedi.
Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda
Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile
ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını
yanıtlayan Rutte, şu değerlendirmede
bulundu:
"Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin
yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
12’nci Olağan Büyük Kurultay’ın
ardından parti teşkilatlarına teşekkür
mesajı yolladı. Bahçeli, mesajında
özetle şunları kaydetti:

kaldığını düşünüyorum. Bence endişelenecek

“Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan

bir durum varsa da önce Türkiye'nin değil

bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve

öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl

beraberliği tahkim ve tescil etmiştir. Yarım

uyguladığına bakmak lazım. Problem daha çok

asırlık mazisiyle, milli ve meşru duruşuyla,

Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri

engin ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk

gönderilmesindeki uyguladığı işlemlerin

milletinin gönlünde emsalsiz bir yer edinen

hızından kaynaklanıyor. Bu durum Yunan

MHP üstlendiği sorumlulukların,

adalarında probleme neden oluyor."

omuzladığı tarihi görevlerin elbette

Zeytin Dalı Harekatı konusunda ise Türkiye'yi
kınamak için AB ve NATO üyelerinden destek
gelmediğini ifade eden Rutte, "Çoğu AB
üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte DEAŞ'a
karşı mücadelenin zarar görmesinden ve
insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan
ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına
saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz." diye
konuştu.

bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir.
Hiçbir engelleme önümüzde
duramayacaktır. Hiçbir eyyamcı ve entrikacı
önümüzü kesemeyecektir.
Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip
geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe
ve Türkiye’ye adanmış muazzez ömürlerin
hizmetkârlığıyla temellenmiş, ebedi anlam
ve ruhunu bulmuştur. MHP bundan sonra
da sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla,
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milli bekanın onuruna göstereceği yüksek

kutlanmasının son derece önemli olduğunu

bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdürecektir.

vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları

Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz

kaydetti:"Baharı muştulayan Nevruz'un,

Türk vatanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi,

kardeşlik bağlarımızın ve dayanışmamızın

hasma karşı haysiyetin safında, haine karşı

daha da güçlenmesine vesile olmasını

devlet ve milletinin arkasındadır.”

temenni ediyorum. Bin yıllık kardeşliğimizin

MİLLİYET

küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek

Cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan
"Dünya Nevruz Günü" mesajı

istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm
fertlerinin Nevruz'u manasına uygun şekilde,
barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Bu
düşüncelerle baharın, bolluğun ve bereketin
bayramı Nevruz'un milletimizle birlikte
dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara
vesile olmasını diliyorum."

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş
bir coğrafyada coşkuyla
kutlanan Nevruz'un yeni
başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve
dayanışmanın bayramı olduğunu
bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart
Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj
yayımladı.Erdoğan mesajında, "Orta Asya’dan
Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada
coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların,

CHP eski Genel Başkanı
ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal,
tedavi için gittiği Almanya'dan 102 gün
sonra Türkiye'ye döndü.

umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16

bayramıdır." ifadesini kullandı."Güneşin koç

Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce

burcuna girdiği yeni gün" olan Nevruz'un,

Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü.

temsil ettiği değerlere uygun biçimde

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara
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Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan

Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beynindeki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin

ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu

2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını

damar açılarak stent takıldı. Baykal’ın, yoğun

vurguladı.

bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.

A Haber’in bildirdiğine göre, dün İstanbul’da
AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen

Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik

erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.

tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık
Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019

sevk edildi. Münih yakınlarındaki Murnau

Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.

Kaza ve Travma Kliniğinde
(Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik

Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkındaki

Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür

soruya da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir"

tedavi gören Baykal, Cumhurbaşkanı

yanıtını verdi.

Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya
gönderilen Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla
bugün Ankara'ya döndü Baykal daha sonra
ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma
Hastanesi (GATA) kalp-damar cerrahisi binası

YENİŞAFAK
5 kanser
listesinde

ilacı

geri

ödeme

içerisinde bulunan Palyatif Bakım Merkezi'nde
tedavi altına alındı.

MİLLİYET
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan
erken seçim iddialarına yanıt!

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme
listesine aldı. Altuzan, Xgeva, Mozopil,
Opdivo ve Revlimid isimli 5 adet kanser
ilacı kurum tarafından geri ödeme
kapsamına alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama
Tebliğinde değişiklik yapıldığını, söz konusu
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tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak

- Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik

yürürlüğe girdiğini bildirdi.

ölçüm işlemi maruz kalınan radyasyon
miktarını azaltmak için 2 yılda bir yapılacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre değişikliğe
gidilen uygulamalar şöyle:

- Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid
isimli 5 adet kanser ilacı kurum tarafından

- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk

geri ödeme kapsamına alındı.

Silahlı Kuvvetleri talepleri
doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile
er-erbaş olarak askerlik görevini ifa
edenlerden otelcilik hizmetleri ve
istisnai sağlık hizmetleri kapsamında

YENİAKİT
BND eski başkanı: Türkiye’yi
durdurmamız mümkün değil!

da ilave ücret alınmayacak.
- Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş
tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu
raporu, muayene yapan hekimin
düzenleyeceği tek hekim raporuna
dönüştürüldü.
- Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser,
organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde
sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe
aranmayacak.
- Büyüme hormonu kullanılarak boylarının

Alman istihbarat teşkilatı BND’nin eski
başkanı August Hanning, Türkiye’nin
Suriye’deki operasyonlarını
durdurmanım mümkün olmadığını
söyledi. Ayrıca Hanning, NATO’yu
Türkiye ile ilişkileri muhafaza etmek
için çaba göstermeye çağırdı.

uzatılması mümkün olan Turner sendromlu

DW’ye konuşan Alman dış istihbarat teşkilatı

hastalarda kullanılacak büyüme hormonu

BND’nin eski başkanı Hanning, “Türkiye’nin

bedelleri kurum tarafından karşılanacak.

Suriye’ye askeri müdahalesine eleştirel
bakmakla birlikte, Türkiye’nin tavrını

- Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas

etkileyecek bir müdahalede bulunma

olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2

pozisyonunda değiliz” dedi.

yıla çıkarıldı.

"TÜRKİYE BATI'DAN UZAKLAŞTI"
İki ülke arasında istihbarat alanındaki
işbirliğinin değişen Türk dış ve güvenlik

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

9

HABERLER 21/03/2018
politikasından etkilendiğini, daha zor bir

teklif, en basit hatada dahi vatandaşın

sürece girdiğini aktaran Hanning, Türkiye’nin

iradesini yok sayan “geçersiz oy”

bağımsızlaşan dış politikasına ilişkin de

sancısını da bitirecek.

değerlendirmelerde bulundu.
Hanning, “Türkiye son yıllarda dış ve güvenlik

AK Parti ile MHP’nin “Cumhur İttifakı”

politikalarında değişime gitti. Osmanlı

düzenlemesini de içeren ve Cumhurbaşkanı

geleneklerine daha güçlü bir atıf,

Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan

ilişkilendirme var. Türkiye, İslam ülkeleri

26 maddelik teklif, en basit hatada dahi

arasında daha güçlü rol üstlenmek istiyor.

vatandaşın iradesini yok sayan “geçersiz oy”

Zihinsel olarak Batı’dan daha fazla uzaklaştı.

sancısını da bitirecek.

Avrupa ile ilişkilerinde bunu

TÜRKİYE

gözlemleyebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Hanning, “NATO üyesi

ABD ile Menbiç için ikinci toplantı

devletler olarak bizlerin, Türkiye ile
ilişkilerimizi muhafaza etmek için çaba
göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye
konuştu.

AKŞAM
Cumhur
ittifakı
geçersiz
sancısını da bitirecek

oy

Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin
normalleştirilmesi için başlatılan
görüşme trafiği turları çerçevesinde
Menbiç meselesinin ele alınacağı ikinci
komite toplantısı yapılacak.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın
görevden alınmasıyla birlikte merak edilen
Menbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri

AK Parti ile MHP’nin “Cumhur İttifakı”
düzenlemesini de içeren ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanan 26 maddelik

Bakanı Mevlût Çavuşoğlu açıkladı. “Dün (19
Mart) toplansaydık YPG Menbiç’ten çıkacak,
Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti” diyen
Çavuşoğlu, Tillerson'ın yerine aday gösterilen
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Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay
sürecinden sonra görüşeceğini ifade etti.
Dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının
ertelenmesi üzerine iki ülke arasında kurulan
Suriye komitesinin ikinci toplantısının
yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Toplantıda, Türk tarafına Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Ümit Yalçın’ın başkanlık edeceği
belirtildi.
ABD:
ÇEKİLMEYECEĞİZ
Bu arada Pentagon Sözücüsü Albay Robert
Manning, ABD askerlerinin Menbiç'ten
çekilmeyeceğini söyledi. Manning, "Açıkça
ifade ettik ki onlar orda. ABD Menbiç'teki
askerlerini çekmeyecek ve orda tedbir alacak"
dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather
Nauert ise “Afrin'de nüfusun büyük bir
kısmını Kürtler oluşturuyor. Harekât sebebiyle
siviller evlerini boşalttı. Derin endişe
duyuyoruz’ dedi.
ABD'ye anında cevap veren Ankara "ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı
açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı
Harekâtı’nın gerekçesini, amacını ve
mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya
maalesef anlamak istemediklerini
göstermektedir” denildi.
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