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kesenler, konu diğer toplumlara geldiğinde bir

SABAH

anda renk ve karakter değiştiriyor.
İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde,

Kimse bize
veremez

demokrasi

dersi

Gezi eylemelerinde insan hakları
savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te
yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale
dönüştü. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel
medyada Fransa'daki hadiseleri izlemedik.
Hollanda'yı, Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz?
Ama Gezi için dünyayı ayağa kaldırdınız.
Niye? Burası Türkiye olduğu için. Hadi şimdi

Başkan Erdoğan: Bizi sınırlarımızı
açmaya davet edenler, kendi
topraklarına yönelen aynı insanları
dikenli tellerle karşıladı. Kim insan
hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?
Artık demokrasi ve insan hakları
denilince sorun aranacak yer
asla Türkiye değil. Gezi'de insan hakları
savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te
kör, sağır ve dilsiz oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün
AK Parti Genel Merkezi'nde 10 Aralık Dünya
İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen
"İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı.
Erdoğan burada yaptğı konuşmada şunları
söyledi:
Bugün dünyada insan hakları diye en çok
bağıranların eskiden beri insan hakları
konusunda en kötü sicile sahip olmaları
tesadüf değil. Kendilerine kurdukları huzur ve
refah dünyasında insan hakları üzerine ahkâm

de anlatın, yayımlayın. Yayımlamadılar. Niye?
Dürüst, samimi değiller.
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya İnsan
Hakları Günü' Programında önemli
açıklamalar
Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın
ederken bizi sınırlarımızı açmaya davet
edenler, kendi topraklarına yönelen aynı
insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak
üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim
insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?
Onlar dünyada hala bir vahşet sergilemekten
öte bir şey yapmıyorlar. Terör örgütleri
ülkemize saldırırken bizi demokrasi sınavına
tabi tutanlar bombaların ve silahların
namluları kendilerine yöneldiğinde
demokrasiyi de insan haklarını da askıya
almaktan çekinmediler.
Dünyanın tüm kaynaklarını sömürerek
kendi topraklarının hayat seviyesini
yükseltmek için çalışanlar, Afrika'daki açların,
Asya'daki mazlumların sadece edebiyatını
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yapmakla yetindiler. Biz böyle bir riyakârlığa

Ama Avrupa ve ABD için söylenecek söz,

asla başvurmadık, başvurmayız. Bugün

medeniyet makyajının aktığı ve gerçek

Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisine

yüzlerin ortaya çıkmaya başladığıdır.

sahip. Buna rağmen insani yardımlarda ilk
sıralarda yer alıyorsak sebebi, paramızın çok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim insan

olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır.

hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?"

Buldukları her fırsatta Türkiye'nin
demokrasisine, insan haklarına,

15'İNCİ ZAFERİ YAŞAYACAĞIZ
Belediyelerde halkımıza en iyi hizmetleri

özgürlüklerine laf edenler, bugün kendi

vermenin, şehirlerimizi en güzel şekilde

imtihanlarıyla baş başalar. Demokrasi her

mamur etmenin, çocuklarımıza aydınlık bir

şeyin iyi, güzel, hoş olduğu günlerde değil, işte

gelecek bırakmanın gayreti içinde olacağız.

böyle zamanlarda test edilir. Türkiye bu testi

Genel merkezimizle, teşkilatlarımızla,

vesayetinden darbesine, teröründen

adaylarımızla, AK Parti'ye gönül vermiş tüm

mültecisine kadar tüm boyutlarıyla yaşamış ve

kardeşlerimizle gece gündüz çalışarak 31 Mart

alnının akıyla tamamlamıştır. Artık hiç kimse

2019 akşamı partimize 15. zaferimizi

ülkemize insan hakları, demokrasi ve

yaşatmakta kararlıyız.

özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece

AK Parti olarak seçime kadar coşkuyla

darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile

çalışacak, oyuyla birlikte gönlünü

milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz

kazanmadığımız kimse bırakmayacağız. Bizim

kardeşlik bizi insan hakları ve demokrasi

için sadece belediye başkanlığını kazanmak

konusunda ibra etmeye yeter.

yetmez. Aynı zamanda mümkün olan en

MEDENİYET MAKYAJI AKTI

yüksek oyu almak mecburiyetindeyiz.

Bundan sonra demokrasi ve insan hakları

Milletimizin güvenini kazanmadan oyunu da

denilince sorun aranacak yer asla Türkiye

gönlünü de kazanamayız. Her fırsatta efendilik

değil. Her iki hususta da bakılacak yer,

yapmaya değil, hizmetkâr olmaya geldiğimizi

Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da,

söylüyorum.

Myanmar'da insanlığı yıkıntılar altında

KİBİR ABİDESİ OLUP MİLLETTEN

bırakanlardır. Afrika'nın her köşesinde

KOPTULAR

insanlığı açlığın ve susuzluğun pençesine terk

Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen,

edenlerdir. Hiçbir fiyakalı söz, parıltılı söylem,

erişilemeyen ve konuşulamayan kişi

şaşaalı hayat biçimi, batının insan hakları ve

durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü

özgürlükler konusundaki iki yüzlülüğünü

şahsi çıkarından başka hiç bir şey görmeyen

gizleyemez. Biz başından beri neysek, oyuz.

kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur.
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AK Parti şu veya bu kişinin, şu veya bu dar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

kadronun değil, bizatihi milletin partisidir.

Meclis'te basın mensuplarına açıklama

Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya

yaptı. Cumhur İttifakı ve aday belirleme

kalkan karşısında şahsımı bulur. Dikkat

çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde

ederseniz geldikleri makamları AK Parti'ye

bulunan Bahçeli, "Hangi iller jest

borçlu olup da bugün başka mecralara yelken

kapsamında?" sorusuna, "Biz Cumhur

açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi

İttifakı ruhuyla bakıyoruz. Nerede Cumhur

haline dönüşerek milletten kopmuş

İttifakı kazanacaksa, biz orada varız."

olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir

yanıtını verdi. "Buralarda 'şu il sizin bu il

kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp de iflah

bizim' gibi bir durum yok" diyen Bahçeli, "1

olan kimseyi görmediğimi özellikle belirtmek

Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir

isterim. İsimler gelir geçer, baki kalan sadece

şekilde Türk milletiyle birlikte uyanacak 4

davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz

yıl ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet

davamızadır. Hizmetimiz milletimize. Yol

Sistemi'yle yönetecektir" dedi. Bahçeli,

arkadaşlarımızın hepsinin de aynı anlayışa

cebinden çıkardığı "X artı Y eşittir Z"

sahip olduğuna, bilinçle hareket ettiğine

formülüne dayalı çizelge üzerinden de şu

inanıyorum.

sözleri dile getirdi: "Ne diyor formül: X artı

SABAH
Cumhur İttifakı nerede
kazanacaksa biz orada varız

Y eşittir veya büyüktür Z. Yani 'yüzde 52'nin
üzerinde olabilir' diyoruz. 1 Nisan günü
Cumhur İttifakı'nın sonucu bu olacak. 51
ilde X artı Y nedir? Bu illere bakarsanız
zillet ittifakı yok. Kim toplarsa toplasın.
Zillet ittifakı 31 Mart'a kadar kendi
aralarında görüşsünler. Binali Yıldırım'ın
adaylığı ile ilgili Bahçeli, "Cumhur
İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin inşasında Binali Yıldırım önemli
bir şahsiyettir. Bu kişi eğer 'ben

Bahçeli: 1 Nisan günü Cumhur
İttifakı çok güçlü bir şekilde Türk
milletiyle birlikte uyanacak

İstanbul'dan aday olacağım' diyorsa,
Cumhur İttifakı'na inanıyor ve saygı
duyuyorsak Binali Yıldırım Bey'e de saygı
duyup ona inanmak durumundayız" diye
konuştu. Fenerbahçe ile ilgili soruya da,
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"Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır herhangi

görüşmelere 5 dakika ara verdi. İki partinin

bir endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar

milletvekilleri arasındaki kavga bir süre daha

büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi"

devam etti. Bazı milletvekillerinin, arbede

yorumunu yaptı.

sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür

SABAH
İYİ Parti’nin küfürbaz vekili Meclis’i
karıştırdı

ettiği gerekçesiyle İP’li Denizili Milletvekili
Yasin Öztürk'e, kürsüde konuşma yapan AK
Parti Grup Başkanvekili Mehmet
Muş'a sinkaflı küfürlerle karşılık verdiği için
iki birleşime katılmama cezası verildi.
Mehmet Muş, MAN Adası iftiralarını sürdüren
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminata
hükmedilmesine de değindi. Muş, "Nasıl
ödediniz bu paraları, hazine yardımından mı?"
diye sordu.

İP’lilere TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet
Muş’un, “CHP, HDP ile otel odalarında
gizli görüşmeler yapıyor” sözleri
üzerine, CHP’liler tepki gösterdi.

STAR
Ermenistan Başbakanı Paşinyan:
Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik
ilişkiler kurmaya hazırız

Muş’un, İyi Parti ve Genel Başkan Akşener’e
yönelik, “HDP’nin temsilcisi haline nasıl
geldiniz?” sözleri sonrası tartışma
büyüdü. CHP ile AK Parti arasında başlayan
tartışma, İyi Partililer'in sert tepkisiyle
kavgaya döndü.
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ'NE
KÜFÜRDEN CEZA
AK Partili ve İP’li milletvekilleri arasında
küfürleşmeler yaşandı. Oturumu

Ermenistan’daki erken genel seçimin
galibi Geçici Başbakan Nikol Paşinyan,
'Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan
ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye
de buna hazırdır.' dedi.

yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
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Paşinyan, Başbakanlık binasında bir grup
yabancı gazeteci ile bir araya gelerek soruları
yanıtladı. Paşinyan, AA muhabirinin
sorusu üzerine, Türkiye ile ilişkileri
normalleştirme konusunda yeni bir
adım atmayacağına yönelik

STAR
Fransa'daki teröre özenen Portakal
sokak çağrısı yaptı: Hadi zamları
protesto edelim? Kaç kişi çıkacak
sokaklara?

değerlendirmede bulundu.
"Türkiye ile ilişkilerimiz Dağlık
Karabağ sorunuyla ilişkili." diyen
Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan
arasındaki ilişkinin algılanmasının Türkiye ile
Ermenistan arasındaki ilişkiyi de etkilediğini
belirtti. Paşinyan, "Daha önce de defalarca

Fransa'da yaşanan sokak şiddetini

söyledim. Türkiye ile ön şart olmadan

'barışçıl bir eylem' olarak tanımlayan

doğrudan ilişki kurmaya hazırız.

terör destekçisi Portakal, adeta halkı

Umarım Türkiye de buna hazırdır." diye
konuştu.
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ

sokaklara çağırırcasına, 'Hadi zamları
protesto edelim? Yapabilecek miyiz?
Kaç kişi çıkacak sokaklara?' ifadelerini
kullandı.

konusuna da değinen Paşinyan, bunun
uluslararası gündemde yer ettiğini ve

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da

öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

meydana gelen protestoları kıskanarak, neden

Paşinyan, "Bu sorunu çözmeyi ümit

Türkiye'de böyle olayların

ediyoruz. Barışçıl çözümü güçlü şekilde

gerçekleşmediğinden dert yandı.

savunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kaç kişi çıkacak sokaklara?"

Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun orada

Fransa'da yaşanan sokak şiddetini "barışçıl bir

yaşayanların kendi kendini idare etme hakkı

eylem" olarak tanımlayan terör destekçisi

tanınmadan mümkün olmayacağını savundu.

Portakal, adeta halkı sokaklara çağırırcasına,
"Hadi zamları protesto edelim? Yapabilecek
miyiz? Kaç kişi çıkacak sokaklara?" ifadelerini
kullandı.
Sokak terörü en doğal hakmış
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Günlerdir yangın yerine dönen Fransa'daki

çevrelerde bu yönde “umutlar” oluşmasına yol

görüntüleri Türkiye'de de görmek isteyen

açtı. Bu kez daha büyük bir ‘çatı’ oluşturma,

Portakal, terörü "toplumsal muhalefet" adı

farklı siyasal çevreleri de işin içine katma

altında sokaklara yaymayı "en doğal hak"

planları yapan koalisyonun merkezinde yine

olarak tanımlayarak, "En doğal hak, ama

FETÖ ve yabancı istihbarat servisleri var.

maalesef uygulanamıyor. Fransa olmuş,

ABD’DE PİŞİRİLDİ

Türkiye olmuş çok da fark etmiyor." sözlerini

Alttan alta toplumsal bir psikoloji

kullandı.

oluşturmaya, AK Parti’ye muhalefet adı
altında farklı bir örgütlenme ile desteklenmeye

STAR

çalışılan bu düşünce, yerel seçimler

FETÖ'den yeni 'Gezi' tezgahı

yaklaştıkça daha da belirginleşmeye,
somutlaşmaya başladı. Birilere Türkiye’yi
yeniden “çokuluslu müdahale”ye açık hala
getirmeye çalışıyor. Gezi olaylarından hemen
önce, 22 Mayıs’ta FETÖ’nün bütün üst düzey
sorumluları ABD’ye gitmiş, 26-27 Mayıs’ta
Türkiye’ye dönmüşlerdi. Gezi olayları işte bu
toplantılardan hemen sonra, 27 Mayıs’ta

Fransa’daki “Sarı Yelekliler”
ayaklanması Gezi, 17/25 Aralık kumpası
ve 15 Temmuz darbe girişimi ile
Türkiye’yi teslim alamayan üst aklı
yeniden harekete geçirdi. Bu kez daha

başlatılmıştı.
İLK MESAJ: 11.11.11
Yeniden ısıtılmaya çalışılan küresel tezgahın
fitili aslında 2011 yılının Kasım ayında
ateşlendi. O günlerde internet üzerinden

büyük bir ‘çatı’ oluşturma, farklı siyasal

dolaşıma sokulan “11.11.11- Ayaklan Istanbul/

çevreleri de işin içine katma planları

Occupy Istanbul” başlıklı video ile Türkiye’de

yapılıyor. Koalisyonun merkezinde
FETÖ ve yabancı istihbarat servisleri
var.

itaatsizlik çağrıları yapıldı. FETÖ’cülerin
kimlik gibi kullandığı ‘F’ serisi 1 doları ağzına
bantlayan bir gencin görüntüsüyle başlayan
videonun devamında ise açık açık isyanın önce

Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ ayaklanması, Gezi

Türkiye’ye ardından da dünyaya yayılacağı

olayları, 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz

mesajı verildi. Görüntülerde ucu İstanbul’da

darbe girişimi ile Türkiye’yi teslim alamayan

başlayan insan zincirinin önce Türkiye’ye ve

üst aklı yeniden harekete geçirdi. Bazı

ardından dünyaya yayılması dikkat çekti.
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ALEVİ-SÜNNİ GERİLİMİ PLANI

olaylarından hemen önce, 22 Mayıs’ta

Çağrı sosyal medyada büyük yankı uyandırsa

FETÖ’nün bütün üst düzey yöneticileri, kritik

da halk nezdinde karşılık bulamadı, ancak

isimleri ABD’ye gitti. Bunların içinde yargı

kaos planı 2013 yılına taşındı. 11 Mayıs 2013

temsilcileri, askeri temsilciler, işadamları,

günü Türkiye Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde

FETÖ yapılanmasının ana omurgasını

patlayan bir bomba ile sarsıldı. 53 kişinin şehit

oluşturan her alanda temsilciler vardı. Bu

olduğu saldırının altından Suriye istihbaratına

kişiler ABD’de görüşmeler yaptı, talimatlar

çalışan bir ekip çıktı. Saldırıların hemen

aldı ve hepsi 26/27 Mayıs’a kadar Türkiye’ye

ardından FETÖ’nün yaygın medyası saldırıya

döndü. Aynı gün Gezi olayları patlak verdi.

ilişkin “alevi-sunni” provokasyonu içeren

Görünüşte marjinal sol tarafından organize

yayınlar yaptı. Haberlerdeki saldırıya

edilmiş gibi gösterilse de STK görünümlü etki

uğrayanların “sunni” olduğu, saldıranların ise

ajanları, istihbarat servisleri ve FETÖ

“Suriye alevisi” olduğu vurgusu dikkat çekti.

ayaklanmanın sinir sistemi oldu. Bugün FETÖ

CHP hazır!

soruşturmaları kapsamında yargılanan

Gezi olaylarına aktif destek veren CHP’de

polisler marifetiyle olaylar önce görmezden

ilginç hareketlenmeler var. Genel Başkan

gelindi, ardından da sert müdahalelerle

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretinde Gezi

olayların büyümesi sağlandı. Ancak Türkiye’yi

olaylarını fonlayan Soros destekli Friedrich

yangın yerine çeviren küresel tezgah bozuldu.

Ebert Vakfı’na ziyaret gerçekleştirdi. Kapalı

PKK da plana dahil

kapılar ardında ne görüşüldüğü gizemini

Terör örgütünün siyasi uzantılarındaki paralel

korurken, ipucu CHP Genel Sekreter

hareketlenme de dikkat çekici boyuta ulaştı.

Yardımcısı Uğur Tunçay’dan geldi. Tunçay,

Kocaeli’de cezaevinde bulunan Hakkari

Twitter’dan Fransa’daki olaylardan bir

Milletvekili Leyla Güven’in terör örgütü

fotoğrafla “Paris sararırken, Ankara yeşil

elebaşı Abdullah Öcalan için başlattığı açlık

kalamaz” notunu paylaştı. Tunçay tepkiler

grevi, bazı cezaevlerine de sıçradı. Gezi

üzerine paylaşımını kaldırdı.

olayları sırasında Osman Kavala ile irtibatta

Ana omurga yine o çete

olan Avrupalı sözde sivil toplum kuruluşları da

Saldırının FETÖ tahriki olduğu 2015 yılında

terör örgütü PKK’nın siyasi uzantılarına

Hatay’da MİT tırlarını durduran FETÖ’cü

açıktan desteklerini ilan etti.

savcı Özcan Şişman’ın itirafları ile kesinleşti.

Tabanı genişletme çabası

FETÖ’cü savcı saldırının MİT tarafından

Benzer sivil kalkışma hamleleri 17/25 Aralık

kendilerine bildirildiğini ancak adım

Kumpası, Kobani olayları ve Hendek Barikat

atmadıklarını açıkça itiraf etti. Gezi

Olayları’nda da denendi ancak yine başarılı
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olunamadı. Ancak provokasyonu son günlerde

kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil

yeniden gündeme alındı. Tıpkı Gezi olayları

kullanıcı tespit ettik." açıklamasında

öncesinde olduğu gibi ‘sivil itaatsizlik’ vurgusu

bulundu. Bakan Soylu ayrıca yasa dışı

‘demokratik hak’ söylemi ile dikkat çekici
sıklıkta işlenmeye başladı. Bu kez koalisyona

bahis, bilişim suçlarıyla ilgili önemli
açıklamalarda bulundu.

farklı çevreler de dahil oldu. Bazı basın yayın
organları ve isimler Paris’te isyancıların elde

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca, "(Yasa dışı bahis)

ettiklerini ‘demokratik kazanım’ diye servis

Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş,

ederek ‘sivil itaatsizliği’ teşvik etmesi

2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31

dikkatlerden kaçmadı. FETÖ’de bu planlarda

milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur.

merkezdeki yerini alarak yine muhafazakar
tabanı rahatsız edecek mesaj üretimini hız

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu

verdi. Örgüt son birkaç gündür de

işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel

cezaevlerinde namazın, Kur’an okumanın

istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye

yasaklandığı iddiasını işlemeye başladı.

kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve

FETÖ’nün yurt dışı merkezli yayın

oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan

organlarında da yakın gelecekte Türkiye’deki

operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak

bazı cemaatlere operasyon yapılacağı yalanı

adli makamlara teslim edilmiştir."

servis edildi.

HÜRRİYET
Bakan Soylu kritik sayıyı açıkladı:
''215 bin 92 hesap tespit ettik''

YENİŞAFAK
Kılıçdaroğlu ile görüşen Mansur
Yavaş
İYİ
Parti’den
adaylığı
reddetti

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli

yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinde

haberleşme programı ByLock'ta bugüne

ortaya çıkan kriz giderek büyüyor.
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Büyükşehirleri bölüşemeyen partilerde

Kılıçdaroğlu burada Salıcı ve Genel Başkan

en son yaşanan kriz ise Mansur

Yardımcısı Seyit Torun ile bir süre görüştü.

Yavaş'ın İYİ Parti'den aday
gösterilmeye ret cevabı vermesi oldu.

Ardından TBMM’den ayrılan Kılıçdaroğlu’nun
Genel Merkez’e geçerek burada Yavaş ile bir
araya geldiği öğrenildi.

HP ile İYİ Parti’nin yerel seçimler için işbirliği
görüşmelerinde son üç gündür trafik
başdöndürücü bir şekilde devam ediyor.
Son olarak haftasonu CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener bir araya gelmiş ancak
görüşmede Balıkesir ve Ankara illeri ile ilgili
bir tıkanma yaşanmıştı. Hürriyet'in haberine
göre; Krizin aşılması için çözüm arayışı iki gün
boyunca sürdü. Her iki parti adına
görüşmeleri yürüten genel başkan yardımcıları
Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın Pazar günü
yeniden başladığı çözüm arayışına pazartesi
günü de devam etti.
CHP VE İYİ PARTİ KURMAYLARI
YAVAŞ'TA ANLAŞTI
İlk olarak Pazartesi günü, sabah saatlerinde
bir araya gelen Salıcı ve Aydın, TBMM’deki

YAVAŞ İYİ PARTİ ADAYLIĞINI
REDDETTİ
Görüşmede Kılıçdaroğlu, iki partinin üzerinde
uzlaştığı formülü Yavaş’a aktardı. Ancak
Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmayı reddettiği
öğrenildi.
KRİZİN ARDINDAN YENİ İSİM
ARAYIŞI
İki partinin kurmayları bu sabah bir araya
gelerek yeni isimler üzerinde görüşecek.
Görüşmede, Metin Özaslan ve Cengiz Topel
Yıldırım isimleri üzerinde yeniden uzlaşı
aranacağı konuşuluyor.

YENİAKİT
AK Parti'de değişim devam ediyor!
Sıra ilçelere geldi

Bütçe görüşmeleri sürerken, akşam
saatlerinde bir kez daha buluştu. Bu
görüşmede Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ
Parti’den aday olması, CHP’nin de bu adayı
desteklemesi konusunda uzlaşıldı. Konu
liderlere iletildi.
YAVAŞ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Büyükşehir ve il belediye başkanlarının yüzde

Bütçe görüşmeleri için TBMM Genel

65’inin değiştirildiği AK Parti’de, 750

Kurulu’nda bulunan Kılıçdaroğlu, akşam

civarındaki ilçe ve belde belediye başkanından

saatlerinde Meclis’teki makam odasına geçti.
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
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da en az yarısına yakının aday

dönemini dolduran 90 ilçe-belde başkanından

gösterilmeyeceği tahmin ediliyor.

çok azının yeniden aday yapılacağı, ilçelerdeki

AK Parti’de büyükşehir ve il belediyeleri

en büyük değişimin de İstanbul’da yaşanacağı

başkanlıklarında yaşanan değişim ilçelerle

ifade ediliyor. AK Parti kurmaylarına göre,

devam edecek. AK Parti’nin 750 civarındaki

İstanbul’da AK Parti’nin yönettiği 25 ilçeden

ilçe ve belde belediye başkanından yarısına

15’e yakını değişecek. İstanbul’daki 8 üç

yakınının değişeceği belirtiliyor. Üç dönemini

dönemlik başkandan iki veya üç ismin ise

dolduran 90 civarındaki ilçe ve belde belediye

başka ilçelere kaydırılacağı belirtiliyor.

başkanından ise çok azının yeniden aday
gösterileceği ifade ediliyor.

Taslakta revizyona gitti

AK Parti’nin yönettiği 48 belediyeden,

Bu arada, İstanbul’un ilçeleri ile ilgili daha

İstanbul hariç olmak üzere 47’sinin belediye

önce kamuoyuna sızan isimlerin TBMM

başkan adayları belirlenmiş oldu. TBMM

Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığı ile birlikte

Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının

yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu da

ilan edilmesi ile birlikte, mevcut başkanların

ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da,

yüzde 65’i değişmiş olacak. Böylece AK Parti,

Yıldırım’a ilçelerle ilgili aday tekliflerini

48 belediye başkanından 31’ini değiştirirken,

sorduğu kaydedildi. Bu kapsamda, geçtiğimiz

17 ilde mevcut isimlerle yola devam edecek.

günlerde Yıldırım, AK Parti Genel Başkan

AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde 26 ilde

Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve İstanbul

mevcut belediye başkanı ile yerel seçim

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal’la

yarışına girmiş, 21 ildeki AK Partili belediye

bir araya gelerek İstanbul’un ilçelerine ilişkin

başkanını değiştirme yoluna gitmişti ve

6 saat süren bir toplantı yapmıştı. Bu

değişim oranı yüzde 44’te kalmıştı. AK

toplantıda, Yıldırım’ın, kamuoyuna sızan ve

Parti’de illerin tamamlanması ile birlikte ilçe

‘taslak’ olduğu belirtilen isimlerden bazılarının

belediye başkan adayları ile ilgili yapılan

yerine yeni isimler önerdiği belirtiliyor.

çalışmalarda da sona gelindi. İlçe adayları ile
ilgili sürecin aralık ortasına kadar
tamamlanması hedefleniyor.
En büyük rotasyon İstanbul’da

Başkente yeni isimler
İstanbul’un ilçelerinde yaşanacak değişimin
bir benzerinin Ankara için de yapılacağı, üç
dönemini dolduran başkanlardan birinin

AK Parti’de, 750 civarındaki ilçe ve belde

başka bir ilçeye kaydırılacağı, mevcut

belediye başkanından da en az yarısına

büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna’nın

yakının aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. 3

da Mamak’tan aday gösterileceği ifade
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ediliyor. AK Parti’nin yönettiği 20 ilçeden,

bin kişi hep beraber ölürüz ama

10’dan fazlasında yeni isimlerle yola devam

toprağımızı terk etmeyiz."

edileceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrasında AK

YENİAKİT
Kılıçdaroğlu'nun
samimiyetsiz
sözlerine AK Partililerden tokat
gibi cevap

Parti sıralarından tepki geldi:
FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bunu
siz demeyin bari! Bunu siz demeyin,
bunu siz demeyin! (CHP sıralarından
gürültüler)
KEMAL KILIÇDAROĞLU – Bana kimse
kahramanlık edebiyatı yapmasın, hiç kimse
yapmasın.
Bir ülke düşünün…
FEHMİ ALPAY ÖZALAN – Bunu siz

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde
konuşan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun "Ben ölürüm, bu
ülkenin çakılını dahi vermem" sözleri
sonrası AK Parti ve MHP sıralarından
Kılıçdaroğlu'na tepki sesleri yükseldi.
Yaşanan atışmalar tutanaklara yansıdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe
konuşmasında bir ara gerginlik yaşandı.
O anlarda yaşananlar Meclis tutanaklarına
yansıdı. Kılıçdaroğlu konuşmasında
hükümetin toprak kaybettirdiğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam

demeyin! (CHP sıralarından gürültüler)
KEMAL KILIÇDAROĞLU – Söylediğim her
şey doğrudur.
FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bunu
siz demeyin! (CHP sıralarından
gürültüler)
"GENEL BAŞKAN KONUŞUYOR, AKILLI OL"
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Genel Başkan
konuşuyor, akıllı ol!
CAVİT ARI (Antalya) - Önüne bak!
"Zibidi adam"
KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Zibidi adam!

etti: "Ben ölürüm, çakılını dahi

KEMAL KILIÇDAROĞLU – Söylediğim her

vermem, çakılını dahi vermem. (CHP

şey doğrudur. Eğer bu yöneticilerden birisi

sıralarından alkışlar) Orada bin kişi, on

Parlamentonun önünde benimle konuşmak
isterse ben hazırım. Benim önümde…
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SALİH CORA (Trabzon) - Darbe gecesi
nasıl olduğunu gördük!

AKŞAM

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) –

VW Türkiye'ye fabrika açıyor

Gelecek buraya, oturup konuşacağız, gelecek
ve benim sorularıma cevap verecek “Şurası
yanlıştır.” diyecek; biz onu çözeriz.
Bir ülke düşünün, görülen bir davada, görülen
herhangi bir davada nasıl karar verileceğini
bilmek için Anayasa’ya ve hukuka değil,
hâkimlerin kimler tarafından atanacağına
bakıyor. (CHP sıralarından gürültüler)

Yaklaşık 10 yıldır beklenen Volkswagen
yatırımında Bulgaristan ile Türkiye

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…

arasındaki seçimi Türkiye kazandı.

Bir saniye Sayın Genel Başkan…

2022'de açılması beklenen tesiste Skoda

Arkadaşlar, lütfen, sakin olalım.
ALİ ÖZTUNÇ – Ayıptır ya! (CHP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen hatibi
dinleyelim, sakin olalım.
Teşekkür ediyorum.
ALİ ÖZTUNÇ– Genel Başkan konuşuyor Sayın
Başkan.
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen hatibi
dinleyelim.

ve SEAT modelleri bantlardan çıkacak.
Uzun süredir Türkiye’ye yatırımı gündemde
olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in
kararı netleşiyor. Markanın çatısı altındaki
Skoda için daha önce kuracağı yeni fabrikada
Bulgaristan ve Türkiye’nin en büyük aday
olduğu açıklanmıştı. Skoda’nın yeni modeli
Scala’nın İsrail’de yapılan dünya tanıtımı
sonrasında büyük yarışta ipi Türkiye’nin
göğüslediği netleşmeye başladı.
ALMAN BASINI YAZDI
Resmi bir açıklama yapılmasa da Alman

ALİ ÖZTUNÇ – Genel Başkan konuşuyor,

medyasında Skoda’nın CEO’su Bernhard

Genel Başkan.

Maier’e dayandırılan haberlere göre yeni

BAŞKAN - Hatibin konuşmasını sükûnetle

fabrikanın Türkiye’de kurulacağı netleşti.

dinleyelim, daha sonra cevap verirsiniz."

Almanya’nın saygın otomotiv portallarından
Automobilwoche’deki habere göre Maier, grup
içerisinde çok büyük ve yeni görevlere
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üstleneceklerini açıkladı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli modeller

İŞGÜCÜ VE YAN SANAYİ

için 44 milyar euro yatırım yapacağını

Türkiye’nin seçilmesinde en büyük etkinin

açıklayan VW, bu modellere yer açmak için

ülkenin otomobil üretiminde yetişmiş işgücü

yeni planlamalar yapıyor. Türkiye tesisi de bu

ve yan sanayinin olması gösteriliyor.

planların bir parçası olarak hayata geçecek.

Görüşmelerin sürdüğü ve resmi bir
açıklamanın yapılmamasına rağmen kulislere
sızan bilgilere göre, 5 bin kişilik istihdam
sağlayacak tesisin 2022'de üretime başlaması
ve Skoda ile Seat modellerinin üretimini

AKŞAM
Çölaşan ve Doğru'ya
yardımdan 15 yıl istendi

FETÖ’ye

üstlenmesi planlanıyor.
TİCARİ DE GÖLCÜK’E GELİYOR
VW 'nin ticari aracı Transporter’ın şu anda
Ford Transit’in üretildiği Ford Otosan Gölcük
Fabrikası’na kaydırılarak maliyetlerin
düşürülmek istendiği daha önce açıklanmıştı.
Bu son gelişmelerle birlikte VW dünyasının,
hem binek otomobil hem de ticari araçta
Avrupa’daki en büyük üreticilerinden biri
Türkiye olacak.
Erdoğan’ın çabaları etkili oldu
Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan VW’in
yatırım kararında Türkiye ile Almanya

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan
ve Necati Doğru’nun da aralarında
bulunduğu 5 isme ‘FETÖ’ye yardım’dan
dava açıldı, yazıları ise delil kabul
edildi.

ilişkilerinin normalleşmesinin büyük önem
taşıdığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcü

Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sonrası

Gazetesi çalışanlarına yönelik yürüttüğü

yumuşayan ilişkiler yatırım kararını da

soruşturmada Emin Çölaşan ve Necati

hızlandırdı. Alman Siemens’in demir yolu

Doğru’nun da aralarında bulunduğu 5 isim

ağını modernleştirmesinde 35 milyar dolarlık

“FETÖ’ye yardım etmek”le suçlandı.

yatırım açıklandı. Ardından da VW’nin yeni

İddianamede Sözcü Gazetesi Genel Yayın

fabrika yatırımı gündeme geldi.

Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Yayın
Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber

5 YILDA 44 MİLYAR EURO

Koordinatörü Yücel Arı, Necati Doğru ve Emin
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Çölaşan’a 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis
istendi. Uğur Dündar ve Saygı Öztürk
hakkında ise aynı dosyada takipsizlik kararı
verildi.
YAZILARI DELİL OLDU!
Emin Çölaşan 29 Ekim 2015’te ‘Şimdi
Cemaati Savunma Zamanı’ başlıklı yazısında
şu ifadelere yer vermişti: “Bugüne kadar
hakkında nice yazılar yazıp mahkemelik
olduğum Fethullah ekibinin, başka bir deyişle
cemaatin, terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman
inanmadım. Şimdi piyasaya adına FETÖ
dedikleri terör örgütünü sürdüler. Cemaati
yok etmek amacıyla, aslı astarı olmayan yeni
bir dandik örgüt yarattılar. Taktik çok ilginç!
Hükümete karşı olanları terör örgütü ilan
edeceksin!”
‘NAYLON DARBE’ İFADESİ!
Sözcü yazarı Necati Doğru 17 Temmuz 2016’da
‘Naylon darbe’ ifadesini kullandı: “Naylon
darbeciler! İktidarı devirmeye kalktılar. Daha
da güçlendirdiler. Yoksa bu “tezgahlanmış bir
darbe” miydi? Sen kalk Cumhurbaşkanı’na
karşı darbe yaptım diye TRT’de bildiri okut,
git Genelkurmay Başkanı’nı tutukla! Tankla
TOMA’yı tokuştur. Başarısız darbe yap. Kabak
gibi tutuklan. Bu darbecilerin tamamı, süzme
saf Fethullahçı subaylar mıdır? Yoksa
aralarına karışmış başkaları da var mıdır?
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