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SABAH
Ömer Çelik: Milletin iradesine
başvurmak yegane pusulamızdır

kentin yönetilmesinde, seçim sürecinde ortaya
çıkan bu sıkıntılar bu kentin yönetilmesinde
bundan sonrasıyla ilgili daha bir berrak
tablonun ortaya çıkmasını gerektiriyor."
Çelik, hukuken ortaya koydukları ve
sundukları delillerin YSK tarafından dikkate
alındığına işaret ederek, "Suç duyurusunda
bulunacak kadar ciddiye alınmıştır, doğru
görülmüştür ve yerinde görülmüştür."
ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin
iradesine başvurmak her zaman için
yegane pusulamızdır." dedi.
Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) toplantısı devam ederken, parti genel
merkezinde düzenlediği basın toplantısında
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Dün biz demokrasi mücadelesi verirken
karşımızda yargı vesayetine ve askeri
vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları
kabullenmemek gibisinden temelsiz bir
iddia ile karşı karşıya bırakmaya
çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır.
Temeli olmayan bir iş olduğu açıktır. Dün
bu vesayetlerin arkasına sığınıp bizim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nin İstanbul

demokrasi mücadelemize saldıranlar bugün

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin

yine demokrasi içerisinde ve hukuk

yenilenmesi kararına ilişkin Çelik, şöyle

içerisinde yaptığımız başvuruları

konuştu:

gayrimeşru gibi göstermeye çalışıyorlar. Çok
temel bir formülü vardır bunun 'Sürece

"YSK tüm bu süre içerisindeki

saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Yani

incelemelerinden sonra İstanbul seçimlerinin

hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi

yenilenmesine karar verdi. Milletimizin

sonuca da saygısı olamayacağını net bir

iradesine başvurmak, şüpheleri kaldırmak ve

biçimde görmek lazım. Şimdi biz dedik ki

birtakım sıkıntılı durumları izale etmek

bütün bu sürece saygı gösteriyoruz."

açısından milletin iradesine başvurmak her

"YENİDEN SEÇİM YAPILACAK"

zaman için yegane pusulamızdır. İstanbul

Seçimlerin yeniden gerçekleşeceğine işaret

seçimleri gerçekleştiği andan itibaren ortaya

eden Çelik, "Memleketin yönetilmesinde

çıkan tartışmalar İstanbul gibi büyük bir

yegane söz sahibi olan milletimize
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başvuracağız. İstanbul halkına başvuracağız.

"Cumhur İttifakı konusunda hiçbir sorun yok.

İstanbul halkı ne derse seçimin sonunda bunu

Tam tersine yaşanan bu gelişmeler Cumhur

hepimiz büyük bir saygıyla büyük bir sevgiyle

İttifakı'nın ne kadar kıymetli olduğunun altını

karşılayacağız." dedi.

bir kez daha çizmemize vesile oluyor. Cumhur
İttifakı ile ilgili çeşitli kesimlerden çok sayıda

"CUMHURBAŞKANI KARARI OLUMLU

yaklaşımın, eleştirinin ya da hırpalayıcı

BULMUŞTUR"

üslubun ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat

Başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep

bunların her birine cevap verecek değiliz.

Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısındaki ilk

Cumhur İttifakı, darbe girişimine karşı

değerlendirmesi ve talimatının ne olduğunu"

direnişle ortaya çıkmış, Türkiye'nin büyük

sorması üzerine Çelik, şu bilgileri verdi:

meselelerini parti aidiyetlerinin üzerinde

"Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok
önemli bir yere sahip. Dolayısıyla İstanbul ile
arasında bir aşk hikayesi var. İstanbul'un her
zaman için ileriye gitmesi, en iyi hizmetleri
alması onun siyasi hayatında başbakanken de
cumhurbaşkanıyken de önemli bir yer tuttu ve
tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla İstanbul

tutma yaklaşımıyla şekillenmiş,
vatandaşımızda karşılık bulmuş, seçimlerde
denenmiş ve başarılı sonuçları görülmüştür.
Ayrıca Türkiye'nin geleceğe yürüme iradesi
bakımdan da ortak birtakım politikaların
paylaşıldığı bir mekanizmadır. Her iki parti de
buna saygı göstermektedir. Cumhur İttifakı
güçlenerek yoluna devam etmektedir."

gibi bir şehrin herhangi bir şaibe, herhangi bir

"SEÇİM KAMPANYAMIZDA RADİKAL

şüphe olmadan yönetilmesini kendileri

BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIZ"

önemsiyorlar. Bu şüphenin ortadan

Sözcü Çelik, seçim sonrası öz eleştiri yaptıkları

kaldırılması gerektiğini düşünüyorlar.

hatırlatılarak, "Bu çerçevede seçim

Gördüğünüz gibi CHP veya diğerleri

kampanyasını değiştirecek misiniz, nasıl bir

saldırırken, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili

seçim kampanyası izleyeceksiniz?" şeklindeki

haksız ve mesnetsiz şekilde 'sonuçları

bir başka soru üzerine, her seçimden sonra

kabullenmedi' diyorlar.

siyasi partilerin öz eleştiri yaptıklarını söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Seçimde AK Parti'nin adayının tekrar Binali

Cumhur İttifakı'nın durumuyla ilgili bir soruya

Yıldırım olup olmayacağı" ile ilgili soruya

Çelik, şu yanıtı verdi:

Çelik, "Bu konuda bir gündemimiz yok,
yolumuza devam ediyoruz." karşılığını verdi.
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Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla

SABAH

aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve

İşte İstanbul'da
seçimlerin
yenilenmesi kararının gerekçesi

üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen
kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı
öğrenildi.AK Parti'nin itirazları sonucu, 225
sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık
kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne
rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu
sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı
etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili
gelen son dakika bilgisi ile Yüksek
Seçim
Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline
ve yenilenmesine karar verdi.
YSK'nın gerekçesi şöyle: Sandık kurulu
başkanlarından açıkça yasaya aykırı şekilde
225 civarında sandık başkanı görev yaptı.
Sandık kurulu üyelerinden de 3500 civarında
kamu görevlisi olmayan var. Bunların tesir
ettiği oyların aradaki farkı etkiler nitelikte
olduğu için seçimlerin yenilenmesine karar
verildi.
YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel
Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim
sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü
itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini
kararlaştırdı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin
mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan'da
AK Parti'nin ve MHP'nin başta İstanbul,
Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını
gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan'da Kurul
olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını
açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41
bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması
istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı.
YSK, ayrıca AK Parti'nin itirazları nedeniyle 5
bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını
istedi.
Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447
oldu. Kurul, MHP'nin olağanüstü itirazları için
Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından
MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle
ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi.
Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen
belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim
kurulu tarafından YSK'ya iletildi. Bu bilgiler ve
belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi.
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YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul

hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu

üyeleri 7'ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23

kararımız yenilecek seçimlerde de devam

Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi.

edecek." dedi.
YSK'nin yazılı kararı, resmi açıklaması,

SABAH
YSK'nın
kararı
sonrası Binali
YıldırımTwitter'dan duyurdu

henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla
gerekçeleri, ne olduğunu şu anda
bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak
doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23
Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul için,
İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun.
Baştan beri söylediğimiz bir şey var; Türkiye
bir hukuk devleti.
Dolayısıyla hukukun içinde seçimin patronu
olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz
konusuydu ya iptal edilmesi ya da

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da
seçimlerin yenilenmesi kararının

reddedilmesi. Baştan beri şahsım da
rakibim de YSK'nin kararının bağlayıcı

ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir

olduğunu ve herkes için geçerli olacağını

Belediye Başkan adayı Binali

ifade etmiştir. İstanbulumuz için hayırlı

Yıldırım Twitter'dan açıklamalarda

uğurlu olsun."

bulundu. Yıldırım "Parti

STAR

kurullarımızla, teşkilatlarımızla
konuşup görüşeceğiz ve ona göre
kampanyamızın çerçevesini
belirleyeceğiz. Biz her zaman olduğu
gibi gerginlikten, ayrıştırmadan değil;

Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin
Altun:
Verilen karar demokrasimizin bir
zaferidir

kucaklaşmadan, birleştirmekten
yanayız." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim
Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme
kararına ilişkin, "İstanbul'a, İstanbullulara
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Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin

kuruluşlardan hesap soracağına inancımız
tamdır.

Altun, İstanbul seçimlerinin
yenilenmesiyle ilgili, "Verilen karar

Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran

demokrasimizin bir zaferidir" dedi.

günü yapılacak seçimde yaşanmaması için

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr.

gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa

Fahrettin Altun, "İstanbul seçimlerinin

olsun seçimler, kanunlarımıza ve prosedüre

yenilenmesine dair YSK kararının, seçim

göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara

sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde

uyulmaması halinde seçilmişlerin meşruiyeti

yansıtmasına yönelik bir çaba olarak

hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak,

görülmesi gerekir." dedi.

demokrasimizin temelleri zayıflatılmış
olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler

Altun, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)

düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami

seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı

biçimde tamamlayacaktır."

hakkında, AP Haber Ajansına açıklama yaptı.
İstanbul seçimlerinin yenilemesine ilişkin
kararı memnuniyetle karşıladığını belirten
Altun, "Verilen karar, AK Parti tarafından,

STAR
AK Parti YSK Temsilcisi Recep
Özel: Mazbata iptal kararı da çıktı

'seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif
edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına
dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan
yolsuzluklar' gibi gerekçelerle yapılan
başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya
çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
"İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK
kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi
doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba
olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen
karar, demokrasimizin bir zaferidir. İlaveten

AK Parti YSK Temsilcisi Özel YSK'nın
İstanbul seçimlerine ilişkin karar
sonrası yaptığı açıklamadı 'Mazbata
iptal kararı çıktı' dedi.

adalet sistemimizin, bu süreçte seçim
kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve
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AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

yenilenmesi kararı verildiğini vurgulayan Özel,

Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'nun

taleplerinin haklılığının da Yüksek Seçim

mazbatasının iptali yönünde kararın çıktığını

Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş olduğunu

bildirdi.

belirtti.

Özel, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi
kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama
yaptı.

YSK'nin kararının 4'e karşı 7 üyenin oyuyla
alındığını ifade eden Özel, "Herkes hür
iradesiyle karara katıldı. Karar yeter sayısını
aştık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Hukuki görüşleri

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü

doğrultusunda karar verdiler. Hepsinden

itiraz haklarını kullanarak 9 ana başlık altında

Allah razı olsun diyoruz. Vicdani kanaatlerine

delillerini YSK'ye sunduklarını hatırlatan Özel,

göre karar verildi." diye konuştu.

bunlardan özellikle sandık kurulu
başkanlarının kamu görevlisi olmaması
yönündeki iddialarında çok ısrarlı olduklarını
söyledi.
Yaklaşık 6 bin 500 sandık kurulu başkanının,
13 bin civarında sandık kurulu üyesinin kamu
görevlisi olmadığını tespit ettiklerini anlatan
Özel, sandık sonuç tutanaklarının boş ve
imzasız olduğu yönünde iddialarının
bulunduğunu aktardı.
GEREKÇE
Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş
olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız
olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve
üyelerinin kamu görevlilerinden
seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin

Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptal
edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine
Recep Özel, "Mazbatanın iptali kararı da
çıktı." ifadesini kullandı.
Ara seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına
ilişkin YSK kararı bulunduğunu, ancak o
tarihe çok az süre kaldığını anımsatan Özel,
sandık kurullarının yeniden oluşması, oy
pusulalarının yeniden basılması süreci
düşünülerek 23 Haziran tarihinin
belirlendiğini bildirdi.

STAR
YSK'nın kararı sonrası CHP'li
Feyza Altun'dan skandal mesaj

yenilenmesine karar verdi." dedi.
Seçim kurulu başkan ve üyelerinin kamu
görevlisi olması uygulamasının 2018'de
getirildiğini, yasanın bu amir hükmünün
yerine getirilmemesi nedeniyle seçimlerin
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye

Feyza Altun gelen tepkilerin ardından yaptığı

Başkanlığı seçiminin hukuki olarak

paylaşımı dakikalar sonra kaldırıp ifadelerini

iptaline ve yenilenmesine karar verdi...
CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu

değiştirerek yeni bir mesaj paylaştı.
VATANDAŞLAR SERT TEPKİ

Kadın Haklarından Sorumlu Başkan

GÖSTERDİ

Yardımcısı Feyza Altun ise sosyal

Altun'un tehdit içeren mesajına sosyal medya

medya hesabı üzerinden skandal bir

kullanıcıları sert tepki gösterdi.

paylaşımda bulundu.

"Şahıs CHPKK’lıdır, bu twit açıkça samimi
ikrar ve itiraftır, patlayacak bombaların,

SKANDAL PAYLAŞIM

terörün ve toplumsal olayların müsebbibini

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine
karar vermesinin ardından CHP İstanbul İl

bildiğini alenen itiraf etmiştir, hakkında terör
soruşturması başlatılmasında kamuoyu yararı
vardır"

Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından
Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun’dan

"Feyza Altun denilen kadın halkı kin ve nefrete

skandal bir mesaj geldi.

sürüklüyor. Savcılar göreve! "
"Feyza Altun denen şahıs açık açık
provokasyon yapıyor. Bunlar hakkında neden
hala soruşturma açılmıyor? Bu tweetin hesabı
neden yargıda sorulmuyor?"

MİLLİYET
"

Piyasalar
sarsıldı

Trump

bombasıyla

BOMBA PATLARSA MÜSEBBİBİ
BELLİDİR"
Altun Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
paylaşımla büyük tepki topladı. Altun
paylaşımında "Bu süreçte bomba patlarsa,
terör hortlar toplum terörize edilirse
müsebbibi bellidir" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER SONRASI SİLDİ
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Trump, yine yapacağını yaptı. Ticaret

Hatta Çin, ayrıca ABD ile ticaret

savaşlarını bitirmesi umut edilen

müzakerelerinden çekilmeyi de

görüşmelerin tam ortasındayken, Çin’i

değerlendirmeye aldı. Ancak dün gün içinde

yeni tarifelerle tehdit etti. Piyasalarda

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin heyetinin ticaret

bomba etkisi yaratan haber,% 5’leri
aşan düşüş getirdi

müzakereleri için Washington'a gitmeye
hazırlandığını açıkladı. Çin Dışişleri

Çin ile görüşmelerin hız kazandığı ve ticaret

Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, basın

savaşlarının biteceği beklentisi tam

toplantısında, ABD'nin birçok kez benzer

oluşmuşken, ABD Başkanı Donald Trump

girişimlerde bulunduğunu, Çin'in bu

öyle bir hamle yaptı ki... 200 milyar dolar

konudaki tutumunun değişmediğini

değerindeki Çin ürünün vergilerini bu hafta

kaydetti. İki ülke arasında ticari

artıracağını açıkladı. Ayrıca, halihazırda

anlaşmazlıkların giderilmesi için şu ana dek

kapsama alınmamış 325 milyar dolarlık

gerçekleşen müzakerelerde önemli

ürünün ithalatına da yüzde 25 ek tarife

ilerlemeler kaydedildiğini hatırlatan sözcü,

uygulanabileceği olasılığını ortaya attı. Bu

karşılıklı saygı temelinde bir anlaşmaya

tweet'ler savaşın yeniden alev alacağını

varılması için ortak çaba gösterilmesini

gösteriyor. Uluslararası yatırım bankası

istediklerini ifade etti. Çinli heyet içerisinde

Goldman Sachs, dün bu gelişme üzerine

Liu He'nin olmayacağı belirtiliyor.

hazırladığı bilgi notunda işlerin 'çıkmaza'
girdiğini vurguladı. Goldman Sachs ayrıca

İKİ KEZ ERTELENDİ

bu gelişmelerin ardından kısa vadede bir

Trump geçmişte 200 milyar dolarlık Çin

anlaşma olasılığının da ortadan kalktığı

ürününe uygulanacak gümrük tarifesini

yorumunu yaptı.

yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını,

ÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM
EDECEK
Trump buna gerekçe olarak Amerika'yla Çin
arasında devam eden ticaret görüşmelerinin
çok yavaş ilerlemesini gösterdi. Bu
açıklamalar üzerine Çin de harekete geçti.
Çin, Başbakan Yardımcısı Liu He'nin bu
hafta Washington'a yapacağı ziyareti
ertelemeyi değerlendirdiği haberleri geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 1 Aralık'ta
yaptığı toplantı sonrası, müzakerecilere
anlaşmaya varmak için zaman tanımak
amacıyla iki kez ertelemişti.
ASYA BORSALARI ÇAKILDI
Ticaret savaşlarının yeniden canlanacağı
beklentisi piyasalarda da bomba etkisi
yarattı. Çin borsası yüzde 5'ten fazla değer
kaybetti. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde
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5.58, Şenzen CSI 300 Endeksi yüzde 5.62

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel

düştü. Filipinler, Singapur ve Hong Kong

seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan

gibi borsalarda düşüş oranları yüzde 3'ü

usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul

geçti. Avrupa'da ise yüzde 1-2 aralığında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca

düşüşler yaşandı. Türkiye'de de BIST 100

yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında

Endeksi yüzde 1.03 gerileyerek 92 bin 982

100'ün üzerinde kişi ifadeye çağrılmıştı. Bu

puandan günü kapattı. Dolar, 6 TL'yi gördü.

güne kadar 40 şüphelinin ifade verdiği

Petrol ve altında da dün gün içinde ciddi

öğrenildi.

değişimler yaşandı. Brent petrolün varil
fiyatı sabah saatlerinde 70 doların altını
gördü. Altının onsu da bin 285 dolar
seviyelerine kadar çıktı.

HÜRRİYET
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli
gelişme! 40 şüpheli ifade verdi...

Sabah gazetesinden Nazif Karaman’ın
haberine göre; 31 Mart yerel seçimlerinde
sandık sayımları ve veri girişlerinde
usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç
duyurularının üzerine İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ilçeyi kapsayan
32 ayrı soruşturma başlatılmıştı.
Şikayetlerin bir kısmını AK Parti ve MHP
yaparken, bir kısmını da sayım sırasında suç
şüphesi olacak durumlar bulunduğu
gerekçesiyle İlçe Seçim Sandık Kurulu
Başkanlıkları yapmıştı. Soruşturma
kapsamına yanlış veri girişi yapan ilçe seçim
kurulu görevlileri de dahil edilmişti.
"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

seçimlerde İstanbul'da sandıklarda

Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince

yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin
İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen 32 ayrı
soruşturma kapsamında 40 şüphelinin

başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler
ifadeye çağırılmaya devam ediliyor.
Soruşturma kapsamında 40 şüphelinin
ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

ifade verdiği öğrenildi.
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YENİŞAFAK
Erdoğan: Şehitlerimizin intikamları
alınmıştır

Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı
Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her birinize
teşekkür ediyorum. Son üç gününde
Hakkari'de 4, Azez'de şehit edilen 2
askerimize, Şırnak'ta şehit edilen iki
vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Tek
bir terörist kalana kadar bu mücadeleyi
sürdüreceğiz.
ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE
ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Ödünç
Madalyası Töreni'nde konuştu. Tek bir
terörist kalana kadar mücadelenin
devam edeceğini vurgulayan Erdoğan,
"Şehitlerimizin kanları yerde
bırakılmamış, misliyle intikamları
alınmıştır, alınmaya da devam
edecektir" ifadelerini kullandı.

Kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya
gücü yetmeyecektir. Bu gafiller bin yıldır
olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine
erişemeyecektirler. Asker ve polis
şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet
Ödünç Madalyası ve Beratı takdim etmek
üzere bir aradayız. Devlet Ödünç Madalyası ve
Beratı takdim edilecek tüm asker ve polis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

kardeşlerimize, ailelerine, ülkemize yaptıkları

Külliye'de düzenlenen Devlet Övünç

için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize

Madalyası Takdim töreninde konuştu.

mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi
teşekkürlerimi şahsım ve milletim adına

Erdoğan, "Şehadeti en büyük şeref olarak

sunuyorum.

gören bir milleti kendi yürekleri doğrudan
karşımıza çıkmaya yetmediği için terör

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip

örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini

çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla

sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya

Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra

devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride

da hedeflerine ulaşamayacaklardır" dedi.

kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak
imkanlara hamdolsun sahibiz.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:
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Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler'

Beylikdüzü’nde bir konuşma yapan İmamoğlu

olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör

ağır ifadeler ve hakaretler kullanarak halkı

örgütü mensuplarını bir tutanları asla

kışkırtmaya dönük bir tavır aldı.

unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze
almış 82 milyon vatandaşımız olduğu
müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir alçak
topraklarımızı kirletemeyecektir.

YSK’yı hainlikle suçlayan İmamoğlu, “Daha acı
bir şey söyleyeyim mi haince kararı alanlara
sesleniyorum; buradan verdiğim mesajlarla
onların bile çocuklarının torunlarının

Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye

hayatlarını kurtaracağım.” dedi.

devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı
ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz."

“İşbirlikçisi AA'nın (Anadolu Ajansı) utanmaz
yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar”

YENİŞAFAK
YSK’ya ‘hain’ dedi

ifadelerini kullanan İmamoğlu,
“Demokrasimize ihanet etmek isteyenler
gecenin bir vakti saat 10.00'da 3 bin oy farkla
kazandık diye açıklama yaptılar, tam bir
komedi. Bu adamların gülünecek hali var,
gülün”

YENİAKİT
Ömrünü İslam'a adamıştı! Kadir
Mısıroğlu Hakk’a yürüdü
Kılıçdaroğlu, YSK kararının ardından
CHP MYK’yı topladı. Bugün saat
10.00’da da Parti Meclisi toplanacak. İyi
Parti Genel Başkanı Akşener ile SP
Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu
arayan Kılıçdaroğlu, Ekrem

Son devrin en büyük milli tarihçileri

İmamoğlu’nu da PM için Ankara’ya

arasında yer alan, bir nesle tarih şuuru

çağırdı. İptal kararı için haince diyen

aşılayan, mücadele ile geçirdiği hayatı

İmamoğlu ise “YSK’yı kınıyorum”

boyunca kaleme aldığı 61 kitapla adını

ifadelerini kullandı.

tarihe altın harflerle yazdıran Üstad
Kadir Mısıroğlu, 86 yaşında Hakk’ın
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rahmetine kavuştu. Kadir Gecesi doğan

gelince fikir öfkesini kuşandı, masaları

Mısıroğlu, Ramazan’ı karşılarken vefat

yumrukladı, yeri gelince en naif tebessümlerle

ederek, Osmanlı ve Ümmet
coğrafyasında iz bıraktı.

çevresindekilere neşe ve sürur saçtı. Onu
herkes, zalime Yavuz, mazluma Yunus olarak

Ümmet, bir değerini daha ebedi aleme

bildi, öyle tanıdı.

uğurladı. Son devrin en büyük tarihçileri

FETÖ’nün maskesini ilk o indirdi

arasında yer alan, bir nesle tarih şuuru
aşılayan, mücadele ve azimle geçirdiği

Müslüman görünümlü sahtekârlarla da

hayatı boyunca kaleme aldığı 61 kitapla

mücadele eden Kadir Mısıroğlu, terörist

adını tarihe altın harflerle yazdıran Kadir

Fetullah Gülen gerçeğini gözler önüne seren

Mısıroğlu, 86 yaşında vefat etti. Tarihçi ve

ilk şahsiyet oldu. Gülen’in herkesin gözünü

hukukçuKadir Mısıroğlu, bir süredir tedavi

boyadığı bir dönemde meydana atılan

gördüğü hastanede önceki akşam son

Mısıroğlu, 1995 yılında bir TV programında

nefesini verdi. Mısıroğlu’nun cenazesi,

Gülen hakkında şu çarpıcı sözleri söyledi: “Bir

dün Büyük Çamlıca Camii’nde ikindi vakti

müddet sonra herkes ona hakaret edecek. ‘Sen

kılınan namazın ardından binlerin omzunda

hoca değil papaz bile olamazsın’ diyecek.

taşındı. Mısıroğlu’nun naaşı,

Benim talihsizliğim, bazı olacak şeyleri tarih

Üsküdar’daki Nasuh Mehmet Efendi

şuuruna istinaden evvelden görmektir. Gülen,

Camii’nin haziresine dualarla defnedildi.

Allah davasına ihanet ediyor, onu Allah
yıkacak. Çıldırmış adam yahu! Halife olsa

Eğilmedi, bükülmedi

Türkiye’nin başında onu derhal tımarhaneye

Üstad’ın dostu da düşmanı da aynı fikirde

tıkar.”

buluştu: “O eğilmedi, bükülmedi”. 86 yıl süren

Çamlıca Camii’nde ilk büyük cenaze

ömrünün tamamını muazzez ve
mukaddes İslâm davasına adadı. Hakikatleri

Kadir Mısıroğlu için ikindi vakti Büyük

korkmadan, çekinmeden, yılmadan,

Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze

yıkılmadan haykırdı. Uydurulan tek

namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop,

parti CHP’nin resmi tarihini değil, saklanan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK

tarihin izinde koştu. Hakkında yüzlerce

Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,

mahkeme davası açıldı, cezaevine atıldı,

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş eski

vatandaşlıktan çıkarıldı. Susturulması için

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akit Medya

defalarca suikast tertiplendi. “Allah için öfke,

Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa

Allah için muhabbet” şiarıyla hareket etti. Yeri

Karahasanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli
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Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, YÖK

Başkan adayı olan Necdet

Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İTO Başkanı

Gökçınar, YSK kararının ardından yaptığı

Şekib Avdagiç, yazarlarımız Abdurrahman

açıklamada Ekrem İmamoğlu lehine

Dilipak ve Şevki Yılmaz ile binlerce seveni

adaylıktan çekilebileceğini açıkladı.

katıldı. Tekbirler eşliğinde omuzlara alınan

Gökçınar, ”Ben hazırım partimin kararını

Mısıroğlu’nun naaşı Nasuh Mehmet Efendi

bekliyorum” ifadesini kullandı.

Camii haziresine defnedildi.

YENİAKİT
YSK kararı sonrası görüştüler!
Saadet'in adayı çekilebilir

Karar toplantıdan çıkacak
Öte yandan Saadet Partisi olağanüstü
toplanma kararı aldı. Toplantıda İstanbul ile
ilgili karar alınacak.

AKŞAM
'NATO
ittifak
davranmalı'

ruhuna

uygun

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali
kararıyla Ankara yeniden hareketlendi.
Önce CHP MYK olağanüstü toplandı.
Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu, Meral
Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu
arayarak bilgi verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının
ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ve Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda
görüştü.
İmamoğlu lehine çekilebilir

Başkan Erdoğan, NATO Konseyi
Akdeniz toplantısında Türkiye’nin
maruz kaldığı terör tehdidinin altını
çizerek NATO’ya, “İttifak ruhuna uygun
davranın” çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya
Köşkü’nde düzenlenen NATO Konseyi ve
NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları

31 Mart seçimlerinde Saadet

Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin FETÖ,

Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye

PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin
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saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Başkan

meselesi yüzünden böyle tartışmanın

Erdoğan, NATO’ya “İttifak ruhuna uygun

alevlendirilmeye çalışılmasını kabul

davranın” çağrısında bulundu.

etmiyoruz. Eğilimimiz hakkında
spekülasyonlar üretmek; bizi tarihimizi ve

AYNI ŞEMSİYE ALTINDAYIZ

coğrafi konumumuzu anlamamaktır.”

Erdoğan şunları söyledi: “Bizler aynı güvenlik

Akdeniz çağrısı

şemsiyesinin altında bulunan devletleriz.
İttifak üyesi ülkelerin terör gibi ciddi

Başkan Erdoğan, Akdeniz’de Rumlarla

sınamalarını tek başına çözmesini beklemek

yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili de şu mesajı

NATO’nun varoluşuna aykırıdır. Türkiye, terör

verdi: “Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu

organize suçlar ve düzensiz göç gibi tehditlerin

Akdeniz’deki meşru hakları da tartışma

tam kavşağında yer alıyor. PKK ve onun

götürmez. NATO’nun bize gerilimlerin önüne

Suriye’deki uzantısı YPG, DEAŞ ve FETÖ ile

geçmek için destek olmasını bekliyoruz.

mücadele etmek zorunda kalıyor. ”

Ülkemizin bazı alanlarda farklı görüşleri
olabilir. Ancak ortak tehditlerle birlikte tutarlı

BİR BEKLENTİMİZ VAR

şekilde mücadele etmek bu ittifakın öncelikli
şartıdır.”

"Müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var.
Biz NATO’daki dostlarımızdan sadece ittifak
ruhuna uygun davranmalarını, kurucu
değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.
Namlusunu ülkemize çeviren terör
örgütlerinin müttefiklerimizce silah ve
mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşının
kimi ülkelerde kırmızı halılarla ağırlanmasının
gerekçesi yoktur."
S-400 mesajı
Başkan Erdoğan konuşmasında S-400'lerle
ilgili de mesaj verdi: “Türkiye’nin farklı ülke ve
bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin
alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400’ler
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