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SABAH
Başkan Erdoğan: Valiye it diyen bu
milletin evladı olamaz

Son günlerde gönüllü kuruluşları hedef alan
"son derece haksız ve çirkin" bir kampanya
yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle
devam etti:
"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan,
burslarla, yurtlarla; fikri, akademik, sosyal ve
kültürel çalışmalarla evlatlarımızın
eğitimlerine destek veren vakıflarımız,
derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir
siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere
engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Biz

olanı, bertaraf etmektir. Bir belediye

Birlikte Türkiye'yiz buluşmasında

başkanının sorumluluğu, kimseyi dışlamadan

önemli açıklamalarda bulundu. Başkan

milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan

Erdoğan, Ordu Valisi'ne 'it' diyen CHP

herkese yardım etmektir. İnsanımıza hizmet

adayına yönelik, 'bu milletin valisine it

eden hayır çeşmelerini kurutmak, ancak PKK,

diyen, bu milletin evladı olamaz'..

DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin işine

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak

Erdoğan, "Hiç kimse bizi bölemez. Hiç kimse

FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu

gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Hiç

baronlarının işine gelir. Gönüllü

kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize

kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü

gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den

Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim

talimat almıyoruz, teröristlerden talimat

geleneğimizin taşıcıyı sütunları tarihte olduğu

almıyoruz." dedi.

gibi bugün de millet, memleket sevdalısı

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce
Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde
düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz
Buluşması"nda kanaat önderleri ve mahalle
temsilcileriyle bir araya geldi.

vakıflardır, derneklerdir. Bu anlayışla biz,
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan
itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir
ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin
yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği
sınırlar içerisinde ülkemizin ve milletimizin
hayrına olan faaliyetlerinde bu
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kuruluşlarımıza hep destek olduk. Milletin

devletin valisi ne demek biliyor musun?

bize verdiği imkanları, yine milletimizin

Cumhurbaşkanının o ildeki temsilcisi

faydasına olan işlerde, şehrimize ve

demektir. Onu da geç bir tarafa, işte

insanımıza katkı sunacak projelerde

bakın, geçen akşam tüm televizyonlarda

kullanmaya özellikle gayret ettik. İnşallah bu

yayına giren olayda da enteresan iki üç

şekilde de yolumuza devam edeceğiz."

gün önce de o moderatör denilen zat
çekiyor bu kişiyi, ona bütün neler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

sorulacağını, ne yapılacağını, bunların

"Bu milletin valisine 'it' diyen bir

bilgilerini veriyor ve böylece bir

insandan siyasetçi olmaz." dedi.

televizyon programına çıkılıyor. Sayın

"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz
Buluşması"nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun
Ordu Havalimanındaki ifadelerine değinen
Erdoğan, "Bu milletin valisine, it diyen bir
insandan siyasetçi olmaz. Bunu böyle biliniz."
ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. Bu
şahsa veriliyor ve bunu da inkar ediyor
ama ne oldu yerin kulağı var, unutma.
Marmara Oteli'nde hangi odada nasıl
bir araya geldiler, kaç dakika görüştüler
hepsinin tespiti şu anda elimizde. Bu
ahlaki değildir, bu gayri ahlakidir. Bu
ahlaksızlıktır. Böyle bir şey olamaz.

"Ardından da 'Ben it demedim,

Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine

basitleşme dedim'... Sen kimi

istifleyenler er veya geç inşallah pazar

aldatacaksın? Sen bu milleti enayi mi

günü milletimin ferasetiyle

zannediyorsun?" diyen Erdoğan, şunları

kaybedeceklerdir."

kaydetti:
"Görsel medya bunu tespit etmiş, yazılı
medya bunu tespit etmiş ve valimiz,

SABAH
CHP’lilerde suç bastırma paniği

feraset sahibi ve bana şunu söyledi,
'Başkanım, bu seçim arefesinde davayı
açarsam doğru olur mu diye
düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine
'Sabırlı ol, seçimden sonra davanı aç.'
Çünkü bu milletin valisine 'it' diyecek
olan, bu milletin evladı olamaz. Bu
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CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun

kapılarak suçu örtme çabasına girdi. Yandaş

moderatör İsmail Küçükkaya ile gizli

moderatör Küçükkaya, SABAH'ın ortaya

buluşmasının SABAH'ın yayımladığı

çıkardığı görüntülerin içeriğiyle ilgili

görüntülerle belgelenmesi CHP'yi

konuşmaktan kaçınırken suçu gizlemeye

panikletti. "2-3 dakika görüştük"

kalkıştı. İşte tepkiler:

dedikleri buluşmanın 46 dakika
sürdüğü ortaya çıkınca panik daha da
büyüdü. İmamoğlu 82 milyonun gözüne
baka baka yalanını sürdürürken, CHP
ve yandaşları SABAH'ın ortaya çıkardığı
büyük skandalı örtme telaşına girdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım: İsmail bey
CHP adayı ile yüz yüze, benimle de telefonla
görüşme gerçekleştirmiştir. Ekrem bey
siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır.
Benim danışmanımla görüştüysen CHP

Kirli cephe, buluşmayı normalmiş gibi

adayının da sadece danışmanıyla görüşmen

göstererek CHP adayı ile moderatörü

gerekir. İsmail beye sordum; rakibimle yüz

aklamaya soyundu. Suçüstü yakalanan

yüze bir odada görüşmeniz ayrı şey, benimle

moderatör Küçükkaya, kendini

telefonda görüşmeniz ayrı şey. Fakat bunun

sorgulayacağına gülünç duruma

cevabını alamadım.

düşerek dava açmaktan söz etti.

Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu

Kılıçdaroğlu da, görüşmeyi 'es' geçip,
görüntülerin sızmasıyla ilgili algıya
girişti. Ancak Türkiye bunları
yutmuyor. Tüm kesimlerden
görüntülerle belgelenen tezgâha tepki
yağıyor

siyaseten kabul edilemez bir iş
yapmıştır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal: CHP adayı, 11 Haziran'da Binali
Yıldırım'ın soruları istediğini iddia etti. Bunu
hem Küçükkaya, hem ben, hem Engin Altay

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkan adayları

yalanladı. Ve bu iddiadan sonra moderatör

AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem

'Adaylarla görüşmeyeceğim, sadece telefonla

İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayında 'tarafsız

görüşeceğim' dedi. Oysa bir gün sonra

bir tartışma ortamı yaratacağı' iddiasında

İmamoğlu ile gizli olarak 46 dakika yüz yüze

bulunan İsmail Küçükkaya'nın AK Partililerle

görüşmesi ahlaki bir sorundur. Yayında CHP

buluşmadan CHP adayıyla canlı yayından 3

adayına 'bravo' dedi, tam bir skandal.

gün önce, 15 Haziran'da Taksim'deki bir otelde

İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini

46 dakikalık gizli görüşme yapması Türkiye'yi

çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişki var.

ayağa kaldırdı. CHP kurmayları ve CHP'nin

Mahir Ünal: "Ahlaki bir sorun var,

İstanbul adayı ile İsmail Küçükkaya paniğe

görüşme gizlendi"
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar
Yıldırım: Liderimiz Devlet Bahçeli'nin
'Küçükkaya yönetecekse ben programı
izlemeyeceğim' demesinin nedeni şimdi

STAR
Yıldırım: Şehrin altında yeni bir
şehir olacak

anlaşıldı. Otel odasında 46 dakikalık görüşme
CHP'nin geliştirdiği stratejidir. Neden
kamuoyundan gizli yerlerde bunlar yapılıyor?
Yalanlarla gerçeklerin üstünü örtemezsiniz. Bu
skandalı Yıldırım'a yapılan bir kumpas olarak
görüyorum.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu
Başkanı ve Adıyaman Milletvekili
Ahmet Aydın: Gazeteciliğin temel ilkeleri ve
basın ahlakı ayaklar altına alındı, kamuoyu
aldatılmaya çalışıldı.
MHP TBMM Başkanvekili Celal
Adan: Hem Küçükkaya hem de FOX TV
partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, 5 yıl
içinde raylı sistemin uzunluğunu 518
kilometreye çıkaracaklarını anlattı,
“Şehrin altında yeni bir şehir daha
olacak. İstanbullu trafikte yarım saat
kazanacak, ailesine erken kavuşacak”
dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı
Lütfiye Selva Çam: Böyle bir demokratik

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, 24 TV ile Beyaz

buluşmada bir adayla görüşüp diğeri ile

TV’nin ortak yayınında TürkMedya Ankara

görüşmemek tarafgirliktir.

Temsilcisi Melik Yiğitel ile Ferda Yıldırım’ın

MHP İzmir Milletvekili Tamer
Osmanağaoğlu: Gizli ve kirli bir iş
birlikteliği aşikardır. İstatistiki bilgileri tak
diye hazırlayıp televizyonda göstermesi sizce
çok normal miydi?
Uluslararası Medya Enformasyon

sorularını cevapladı.
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarına
tepki gösteren Yıldırım, projelerini anlattı,
İstanbullulara yeni müjdeler verdi:
● GİZLİ GÖRÜŞME: Bu gayr-i ahlaki bir

Derneği (UMED): Gazetecilik meslek

durumdur. Ekrem Bey siyaseten kabul

ilkelerini yok sayan, mesleki saygınlığa görge

edilemez bir iş yapmıştır. Bunu kamuoyundan

düşüren İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet

saklı gerçekleştirmesi kendisinin güvenilirliği

ediyoruz.

konusunda soru işaretlerini artırmıştır.
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● CEVABINI ALAMADIM: İmamoğlu ile

yapılıyor. İBB’de 5 yılda 10 bin 265 tane ihale

görüşmeyi sordum İsmail beyden (Küçükkaya)

yapmış, sözleşme imzalanan firma sayısı 8 bin

cevabını alamadım. Adaylara dürüst muamele

393, iş alan bir daha iş alamamış.

yapılmamıştır, görüşme gizlenmiştir.

Beylikdüzü’nde bir şirket 2,5 sefer iş almış.

● VALİYE HAKARET: Cümle alem biliyor

Kim yandaş cevabını verin. 37 vaat vermiş,

ki böyle bir şey oldu. Görüntülerle de ses

sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş, 11 kreş vaat

kayıtlarıyla da ortaya çıktı. İmamoğlu millete

etmiş 5 yılda bir tane yapmış.

yalan söyledi. Şimdi özrü milletten dilemesi

● ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETLİ

gerekir. Validen özür dilemesi yetmez.

STAJ: Üniversite öğrencilerinin tamamına

● İSTANBUL’U KONUŞMALIYIZ: O

ücretli staj yeri bulacağız. Gençler şehir

kadar çok yalan söyledi ki neresini düzelteyim.

tiyatroları ve müzelerden ücretsiz

Sürekli yalanlama beni mutlu etmiyor. Biz

yararlanacak, 25 yaşına kadar.

İstanbul’u konuşmalıyız.

● 50 BİN GENCE İSTİHDAM: Gençler

● İMAMOĞLU PROJE: İmamoğlu başlı

benim kankam, 50 bin gence yarı zamanlı iş

başına bir projedir. Karşı ittifakta CHP ve İYİ

vereceğiz. Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bir

Parti var. Ama HDP yetkilileri ve terör örgütü

projesi var. Bir protokol çerçevesinde bunu

ara ara açıklamalarıyla açıkça

bakanlıkla birlikte yapacağız. 50 bin genç

destekleyeceklerini ilan ediyorlar. Hangi

bundan yararlanacak.

kurumları kime verecekler, ne kadar

● 5 YILDA 500 BİN İSTİHDAM: 56

kontenjan verecekler... Bu ağızdan ağıza

Üreten İstanbul Projesi ile 5 yılda 500 bin

dolaşıyor.

istihdam sağlayacağız.

● SAYIŞTAY RAPORU: Ekrem Bey Sayıştay

● METRO 518 KM’YE

raporunda İETT ve İSKİ’de İBB ile beraber

ÇIKACAK: İstanbul’un en büyük sorunu

toplam usülsüzlüklerin 753 milyona ulaştığını

ulaşım ve trafik, 5 yıl için İstanbul’da raylı

söyülüyor. Sayıştay denetlemenin

sistemin uzunluğunu 518 kilometreye

tamamlanmadığını ve geçmiş yıllara ilişkin

çıkaracağız. Metronun payı yüzde 18’den

raporlamalarda iddialardaki gibi bir tespit ve

yüzde 48’e çıkacak, şehrin altında yeni bir

değerlendirme olmadığını açıkladı.

şehir daha olacak. İstanbullu trafikte yarım

● 6,5 MİLYONLUK ZARARDAN

saat kazanacak.

YARGILANIYOR: Beylikdüzü Belediyesi ile

● SAHİLLERİ HALKA AÇACAĞIZ: Deniz

ilgili Sayıştay 6 milyon 553 bin liralık kamu

üzerinde yüzer platformlar yapacağız. Sahilleri

zararı oluştuğuna hükmetmiş, şu anda

halka açacağız. Tarihi mirasımız Fetih

İmamoğlu ve arkadaşları hakkında yargılama

güzergahını canlandıracağız.
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HÜRRİYET

çözüm getirmediğini belirten Çavuşoğlu, neyin

Çavuşoğlu’ndan Akdeniz mesajı:
Paylaşmayı
öğrenirsek
siyasi
çözüm de gelir

Rum Kesimi, Yunanistan, İngiltere ile gayri

müzakere edileceğini KKTC, Güney Kıbrıs
resmi olarak görüştüklerini kaydederek şöyle
konuştu:
KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARI
“Akdeniz etrafında doğal kaynakların
paylaşılması konusu da bugün en önemli
konulardan bir tanesi. Biz Kıbrıs etrafında
ve Akdeniz’deki doğal kaynakları,
birbirimizi ayrıştırıcı unsurlar olarak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Akdeniz’de gerilimi arttıran petrol ve
doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin,
“Hukuka riayet ederek paylaşmayı
öğrendiğimiz zaman siyasi çözüm de
gelir, zenginliklerin paylaşılması
konusunda da hiçbir sorun yaşanmaz”
dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin
(AKDENİZ-PA) dün Meclis’te başlayan “Nüfus
Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki”

görmüyoruz. Tam tersi birlikte
paylaşarak Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs’ın
refahını ve istikrarını güçlendirmek
istiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var;
Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin
kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin
haklarının da garanti altına alınması.
Çok mu fazla şey isteniyor? Bu kadar
basit. Paylaşmayı öğreneceğiz. Hukuka riayet
ederek paylaşmayı öğrendiğimiz zaman siyasi
çözüm de gelir, zenginliklerin paylaşılması
konusunda da hiçbir sorun yaşanmaz.”

temalı toplantısının açılışında konuşan

ŞENTOP: ÖLDÜRMEYECEĞİZ

Çavuşoğlu, toplantıda Güney Kıbrıs Rum

SÖMÜRMEYECEĞİZ

Kesiminden milletvekilleriyle tanıştığını

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akdeniz

söyledi. Kıbrıs’ta iki tarafın siyasi eşitliğine

Parlamenter Asamblesi’nin (Akdeniz-PA)

dayanmayan bir çözümün kalıcı olmayacağına

Meclis’te yapılan “Nüfus Hareketleri ile

dikkat çeken Çavuşoğlu, “İki tarafın siyasi

Güvenlik Arasındaki İlişki” başlıklı

eşitliğine dayanan ve Kıbrıs Türk halkının

toplantısının açılış konuşmasında şu masajları

haklarını garanti altın alan bir çözüm için çaba

verdi: “Bazı insanlar zayıflamak için önemli

sarf ediyoruz” dedi. Daha önceki çabaların

harcamalar yaparken, onların yaptığı bu
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harcamalarla dünyanın başka coğrafyalarında
insanların açlıktan ölmekten kurtarılması söz
konusu. Ekonomik anlamda böyle garip

MİLLİYET
Genelkurmay çatı davasında karar

bir dengesizliğin ortaya çıktığı bir
dünyada yaşıyoruz. Bu güvenlik sorunu,
insanların kendi doğdukları,
büyüdükleri, yaşadıkları coğrafyada
gerek can güvenliği, gerek asgari
ekonomik standartların bulunmaması
nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunu
nüfus hareketlerine yol açıyor, göçleri
tetikliyor, insanları göçe zorluyor.
İnsani yaşam şartlarının, dünyanın her
yerinde, her insan için sağlanması lazım.
Dünyada doğal denge var, bütün insanları
asgari, ekonomik şartlarda yaşatabilecek bir
denge, az veya çok. Bu doğal dengeyi; barışı
bozduğumuz gibi biz bozuyoruz. Obezite
yaşayan, sağlık sorunları yaşayanlar gibi obez
ekonomilerle, obez refahla yaşayan insanlar
var. Bunların bu yaşam standartları başka
insanları açlığa maruz kalmasıyla sağlanmış,
başka ülkelerin ekonomik imkânlarının
sömürülmesiyle sağlanmış bir ekonomik
obezite. Öldürmeyeceğiz, sömürmeyeceğiz.
Bütün insanlık için dünya güvenilir olursa,
asgari refah şartları sağlanırsa nüfus
hareketleri de doğal dengesi içerisinde
gelişecektir.”

FETÖ'nün darbe
girişiminde Genelkurmay'daki
eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh
konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu
çatı davada karar açıklanıyor.
Akın Öztürk dahil 16 sanığa 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi. Öte yandan dönemin
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri eski
Kurmay Albay Ali Yazıcı ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TRT'ye baskın emrini veren eski
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı
Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı önünde
sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul
Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırıldı.
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini
veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski
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tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış

Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde

müebbet aldı.

"yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral
Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski

hapis verildi.

orgeneral Akın Öztürk, 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırıldı.
Genelkurmay karargahında komutanları
derdest eden ÖKK timinin komutanı eski

YENİŞAFAK
Yine
sahnedeler:
Erbakan'ın
karşısındaydılar
İmamoğlu'nun
arkasındalar

kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış
müebbet hapis aldı.
Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde
"yurtta sulh konseyi" üyesi eski
tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi

İstanbul'daki seçimler için geri sayım

Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent

sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin

Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis

ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun

cezasına çarptırıldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski
Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı
tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
aldı.
13 KİŞİNİN DOSYALARI AYRILDI

ABD'nin en önemli 'etki'
kuruluşlarından biri olan Washington
Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü
(WINEP) bağlantısı soru işaretlerine
neden oldu. WINEP ile organik bağı
olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok
büyük zararlar veren adımların mimarı
olması 'CHP adayını uluslararası
arenada kimler destekliyor?' sorusunu

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı

beraberinde getirdi. Hatırlanacağı

davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in

üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL

arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları
ayrıldı.

hükümetini iktidardan düşürenin
WINEP ve Alan Makovsky olduğunu
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açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl
mimarlarının da bu yapı olduğunu

arkasında hangi güçler var?' sorusuna neden
oldu.

açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden
Henri Barkey, Alan Makovsky gibi
isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay,
Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı
Hareketi'nin önemli simaları bugün
gelinen noktada İmamoğlu'nun
arkasında yer alıyor.

Yurter Özcan'ın CHP Amerika Temsilcisi
olarak atanmasının ardından başta WINEP
Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan
Makovsky olmak üzere CFR, AIPAC, JINSA
gibi MOSSAD, CIA, Pentagon ve İsrail
Savunma Bakanlığı ile ilişkili think-thanklar
ile CHP çok yakın ilişkiler kurdu. CHP-HDP-

stanbul, 23 Haziran'da bir kez daha sandık

İyi Parti adayı İmamoğlu ve Özcan arasında da

başına giderek belediye başkanını seçmeye

sıklıkla görüşme gerçekleştiriliyor.

hazırlanırken, adaylara yurt içinden ve yurt
dışından verilen destekler de dikkatlerden
kaçmıyor.
Bugüne kadar hep 'yerel' üzerinden söylem
geliştiren CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı
Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart'ın hemen
öncesinde başlayan ve Haziran ayına kadar
gelinen dönemde kendisine destek veren dış
güçlerle ilgili herhangi bir söylemde
bulunmaması soru işaretlerini de beraberinde
getiriyor.
Seçimlerin YSK tarafından iptal edilmesinin
ardından ABD'den gelen 'not ediyoruz'
açıklamasını, CHP heyetinin ABD ziyareti
takip etmişti.
CHP'nin bu ziyaretine öncülük eden ve heyetin
görüşeceği isimlerin planlamasını yapan
partinin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın
bağlanlatıları 'CHP'nin İstanbul adayının

ARI hareketi ve WINEP bağlantısı
Yurter Özcan, 2002 yılında kurulan Arı
Vakfı'nın partneri olan WINEP'in kadrosunda
olan bir isim. Enstitünün, Türkiye Araştırma
Programı kapsamında görevlendirilen Soner
Çağaptay'ın asistanı olarak çalışmaya başladı.
Arı Hareketi, 1997 yılında Kemal Köprülü
öncülüğünde 'ARI Grubu Derneği' olarak
kuruldu, 1999'da ise adını 'ARI Hareketi'
olarak değiştirdi.
ABD ve İsrail'in çıkarlarını savunmak üzere
kurulan AIPAC, Jinsa, ADL, gibi kuruluşlarla
birlikte çalışmak için çeşitli işbirliği
anlaşmaları imzalayan ARI Hareketi, WINEP
ile de yakın ilişki içerisinde oldu.
ABD ve Türkiye'de farklı toplantılar
düzenleyen grup, 1999'da İstanbul'da Koç
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ailesinin evinde verilen bir davetin ardından

dışında planlandığını, içeride 28 Şubat'ı

ülkemizdeki faaliyetlerini artırdı.

gerçekleştirenlerin bunun farkında bile
olmadığını söylemişti.
Doğrudan "28 Şubat" ifadesini kullanmamaya
özen gösteren Erbakan, sürecin "Makovsky'nin
raporları doğrultusunda Türkiye dışında
ağırlıkla Siyonist çevrelerce planlandığını"
savundu.

ABD'li darbeci isimlerle ARI
hareketinini öncüleri ve sermeyenin
temsilcileri Koç ailesinin evinde
buluşmuştu.
ARI Hareketi'nin Genel Koordinatörü Kemal
Köprülü, bu dönemlerde Türkiye genelinde
düzenlenen 'Katıl ve geleceğini yarat'
kongresini ve çok sayıda sivil toplum fuarı
düzenledi. Köprülü bu etkinlikler kapsamında
gençlere 'Ankara'yı tamamen unutun. Bu

Erbakan'ın 28 Şubat'ın asıl

sistem iflas etti' dedi.

planlayıcılarına dair açıklamaları o

Erbakan: 28 Şubat'ı Makovsky planladı
Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan,
Başbakanı olduğu hükümetin düşüp partisinin

dönemlerde medyaya böyle yansımıştı.
"2005'de Anayasayı değiştirecek
çoğunlukta olmamızdan korktular"

kapatılmasına neden olan 28 Şubat için

Erbakan, Makovsky'nin 28 Şubat'a temel

darbenin 10'uncu yılında ilginç bir

oluşturan raporlarında, "bir müdahale

değerlendirme yapmıştı.

olmaması durumunda RP'nin ilk genel

Erbakan, 28 Şubat'ın ABD'nin düşünce
kuruluşu American İnsitute'un Orta Doğu
uzmanı Alan Makovsky'nin hazırladığı
'Türkiye raporları' çerçevesinde Türkiye

seçimlerde yüzde 45'le tek başına iktidara
geleceği, 2005 yılında yapılacak seçimlerde de
Anayasayı değiştirecek çoğunlukla
gelebileceği" tespitlerinin yer aldığını, 28
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Şubat'ın bu doğrultuda gerçekleştirildiğini
anlattı.
28 Şubat'ın mimarları yeniden sahnede

YENİAKİT
AK Parti'nin hedefi: Yüzde 5'lik
kararsız seçmen

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla 2013 yılında
"CHP'nin ABD Temsilcisi" sıfatıyla göreve
başlayan Yurter Özcan'ın ABD'deki ilk işi 28
Şubat sürecinin mimarlarıyla bir araya gelmek
oldu. Özcan, lobi faaliyetlerine WINEP
üzerinden başladı ve Alan Makovsky, Soner
Çağaptay, Michael Rubin, Morton
Abramowitz, Henri Barkey gibi isimlerle
yoğun bir trafik başlattı.
Özcan, ABD Yabancı Kayıt Kanunu
bildiri belgesine göre, 15 Temmuz'daki

AK Parti ‘rengini belli etmediği’
belirtilen yüzde 5’lik seçmen kitlesi için
harekete geçti. Seçim sonucunu,
sandığa gidip gitmeyeceği dahi net
olmayan bu kesim belirleyecek.

FETÖ darbe girişiminden 1 gün önce

YSK’nın yenileme kararı aldığı

CHP heyetini ABD Savunma

İstanbulseçimleri için son viraja girilirken,

Bakanlığı'ndan bir heyetle görüştürdü.

siyasi partiler tüm imkânlarını İstanbul için
seferber etmiş durumda. AK Parti özellikle,

ARI hareketiyle çalışanların, WINEP başta

Pazartesi gününden bu yana ‘rengini belli

olmak üzere ABD'nin bölgemizdeki 'nüfuz'

etmediği’ belirtilen yüzde 5’lik kitleye

kuruluşlarının önemli isimleriyle birlikteliği

odaklanırken, SP seçmeni ve bugüne kadar bir

23 Haziran seçimleri için de ortak bir

kez bile olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmen

çalışmaya dönüştü.

kitlesi üzerindeki temaslarını artırdı.

Saadet Partisi tabanının, Erbakan ve Türkiye

AK Parti kurmayları YSK’nın seçimleri

aleyhine onlarca adım atmalarının yanı sıra

yenileme kararı aldığı 6 Mayıs’tan bu yana,

CHP adayını da açıktan destekleyen bu

yaptıkları tüm çalışmalarda seçimin yine bıçak

isimlere 23 Haziran'daki seçimlerde nasıl

sırtı biteceğine yönelik tespitler yaptı. AK Parti

tepki göstereceği merakla bekleniyor.

kaynakları, “İlk başta İmamoğlu lehine bir
hava vardı. İlerleyen zamanda İmamoğlu’nun
gel-gitleri ortaya çıktıkça, Binali
Yıldırım yükselme eğilimine girdi. Bu eğilim
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sürüyor. Ama seçimlerin yine çok küçük
farklarla biteceğini düşünüyoruz. Hangi aday
kazanırsa kazansın, fark yine çok az olacaktır”
görüşünü dile getiriyor.

YENİAKİT
Merkel: Bağımsız Kürt devletinin
kurulmasına karşıyız

Üç seçimdir bıçak sırtı
AK Parti kaynakları, son üç seçimde
İstanbul’da çıkan sonuçları da dikkate alarak,
“Bugünkü ekonomik şartları veya başka diğer
gelişmeleri bir tarafa bıraksak bile, son üç
seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı
bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda
İstanbul’da yüzde 48,6 ‘Evet’, yüzde 51,3
‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların
oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31
Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1,5
fark oluştu. Bu sonuçlar da bize gösteriyor ki,

Almanya Başbakanı Angela Merkel,
Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin
kurulmasına karşı olduklarını, bu
durumun bölge barışına olumsuz yönde
etki edeceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt
devleti kurulmasına karşı olduğunu
söyledi.

bundan sonraki seçimlerde de ittifaklar
nedeniyle benzer sonuçlar çıkması

Bağımsız bir Kürt devletine karşı

muhtemeldir” tespitini yapıyor.
Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar
Vekillere sandık görevi
AK Parti seçim gününe yönelik sandık
başındaki tedbirlerini de yeniden gözden
geçirdi. Bu kapsamda, hafta sonu tüm
milletvekillerine İstanbul’da görev verildi. AK
Parti milletvekilleri seçim sandıklarının
kurulu olduğu okullarda görev yapacak. Tüm
gün okullarda kalacak milletvekilleri, oy
sayımının bitip tutanağa bağlanmasına kadar

Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya
eyaletinin Goslar kentinde, Gabriel ile beraber
bir okulu ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada, "Ben Irak'ın toprak
bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt
devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet
edeceğini düşünmüyorum" dedi.
Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere
adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı.

görevli oldukları okullardan ayrılmayacak.
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Almanya, iki yıl önce Irak Kürt Bölgesel

arama çalışmalarına göz yuman bakanlar

Yönetimi'nin (IKBY)yaptığı bağımsızlık

Avrupa Komisyonu’na ‘uygun önlemler için

referandumunu da desteklememişti.

somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme’

Alman Şansölye, Irak'ta bağımsız Kürt devleti

çağrısı yaptı Avrupa Komisyonu’nun

kurulmasına karşı olduğunu daha önceki

Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn

yıllarda, hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin

da yaptığı açıklamada AB’nin Türkiye’ye

ziyaretinde hem de başka platformlarda dile

finansmanı kesebileceğini ya da Ankara’da üst

getirmişti.

düzey toplantılara son verebileceğini söyledi.

AKŞAM
Rum baskısı AB'yi yoldan çıkarttı

Hahn Türkiye’nin faaliyetlerinin ‘kabul
edilemez’ olduğunu kaydetti.
GÜMRÜK TEHDİDİ
AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği
görüşmelerini askıya almayı içeren bir
maddeyi toplantı sonrası sonuç bildirisine
eklemeyi planladığı ancak son anda
vazgeçildiği anlaşıldı. Taslakta, AB ile Türkiye
arasındaki üyelik görüşmelerinin de

Rumların Akdeniz’deki yasadışı
aramalarına göz yuman AB, Kıbrıs
yakınlarında sondaja başlayan
Türkiye’ye karşı Atina’nın yoğun
baskısıyla finansal yaptırım hazırlığına
başladı.

durakladığı hatırlatıldı. Yıllardır Türkiye ile
sorunlarını Avrupa Birliği’ni (AB) kullanarak
çözmeye çalışan Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile
son görüşmesinde Türkiye’nin sondaj
faaliyetlerini gündeme getirerek Türk
gemilerinin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de

arama faaliyetlerinden ötürü AB Konseyi

hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı

“Türkiye’nin yasadışı eylemlerini açıkça

yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği’nin (AB)

kınamalı” ifadelerini kullanmıştı.

Lüksemburg’da toplanan AB bakanları, birlik
üyesi GKRY etrafında “Türkiye’nin sondaj

PAYLAŞMAYI ÖĞRENMELİLER

faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz

duyduklarını ifade ettiler. Rumların yasadışı

Parlamenter Asamblesi toplantısında
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Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama

RUMLAR PANİKLEDİ

çalışmalarına ilişkin, “İstediğimiz tek bir şey
var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin

Maraş’ın açılması kararına, GKRY tepki

kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin haklarının da

gösterildi. Rum Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı

garanti altına alınması. Bu çok mu zor? Bu

Vasilis Palmas, KKTC Başbakan Yardımcısı ve

kadar basit. Hukuka riayet ederek paylaşmayı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş ile

öğrendiğimiz zaman siyasi çözüm de gelir.

ilgili “Envanter çalışması yapılacak”

Ekonomik ve doğal zenginlikler de çoğalır”

açıklamasının kabul edilemez olduğunu

dedi.

söyledi. Palmas, “İşgal rejimi kendi bölücü
görüşlerini teşvik ediyor. Karar, Türkiye’nin

TEMELDEN YOKSUN

yönlendirilmesiyle alındı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin tutumunu
'temelden yoksun' ve 'siyasi saikli' olarak
nitelendirdi. Tezlerin bütünü reddedildi.
DAYATMALARA KARŞI MARAŞ
HAMLESİ
KKTC hükümeti, 1974’ten beri kapalı olan
Maraş’ın açılması yönünde karar aldı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay, kapalı Maraş’a uzman bir
ekibin girerek, envanter çalışması kararı
alındığını açıkladı. Kapalı Maraş’ın statüsünün
netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte
hareket etme kararı aldı. Buna göre, uzman bir
ekip taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini
çıkaracak. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı
olarak biliniyordu. Maraş, BM Güvenlik
Konseyi’nin kararı uyarınca hem yerleşime
hem de iskâna kapatılmıştı.
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