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SABAH
İstanbul seçimindeki gölge kalktı

Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Bu süreçte
gördük ki AK Parti'ye oy veren 15 bin
seçmenin iradesi alenen gasp edilmiş. Bu
hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da
önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça
ortada. Hatalar diğer partilerde aynı oranlarda
yapılmamış. Sadece AK Parti'nin oylarında
belirgin farklılık ortaya çıkmış.
BELGELERİMİZ SAĞLAM
İstanbul seçimlerinde kirli eller işin içine
girmişti. Seçmen listeleriyle, sandık kurulu

Cumhurbaşkanı

üyeleriyle ilgili kanuna aykırı uygulamalar

Erdoğan: İstanbul seçimlerinin

olduğunu gördük. Her itirazımızın gerisinde

üzerindeki gölgenin kalkmasını

inkarı mümkün olmayan somut deliller var.

sağlayacak bu kararı, demokrasimizi

Belgelerimiz sağlam. Gözümüzün önünde tüm

güçlendirecek önemli bir adım olarak

çıplaklığıyla duran hukuksuzluğu, irade

görüyoruz. Seçimlerde kirli eller işin

gaspını görmezden gelemeyiz. Yapılanların

içine girdi. İrade gaspını ve
hukuksuzluğu görmezden gelemezdik.

hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak,
milletimiz bizden hesap sorar.

Milli irade hırsızlarından hesap

İÇİMİZE KURT DÜŞTÜ

sormazsak millet bizden hesap

Sadece iptal oylarının sayımı ve birleştirme

sorar. AK Parti'nin, sandık sonucunu
kabullenmemek diye bir derdi asla
olamaz, YSK tersi karar verse de
uyacaktık

tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine bir oy
sayısının ortaya çıkması içimize kurt
düşürmeye yetti. Birilerini suyu bulandırarak
balık avına çıktıkları intibasına kapıldık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti

İstanbul'daki 62 bin sandık görevlisinden 20

grup toplantısında konuştu. Ramazan ayını

bine yakınının, kanundaki açık emre rağmen

kutlayan Erdoğan'ın konuşmasından önemli

kamu görevlileri arasından değil de banka ve

satırbaşları şöyle:

özel okul çalışanlarından seçilmiş olması

15 BİN OY GASP EDİLDİ

şüphelerimizi artırdı. Organize bir yolsuzluk,

Seçimlerin en tartışmalı konusu, İstanbul

tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna

Büyükşehir Belediye başkanlığı sonuçları

inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, kusurlar, mazur

olmuştur. Önce 25 bin-28 bin farkla AK

görülebilir. Ama sandık kurulu üyelerinin,
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başkanlarının üçte birinin kanuna aykırı

demokrasiyi gerçek anlamda ayağa kaldıran

atanmış olmasını, iptal edilen oyların büyük

tüm kural ve kurullarıyla işler hale getiren

bölümünün AK Parti'ye ait çıkmasını kimse

parti biziz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki

masum bir hata veya yanlış olarak izah

gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı,

edemez.

demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım

ENSEMİZDE BOZA PİŞİRİRLERDİ

olarak görüyoruz.

AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu

MİLLETİMİZ YOLUMUZU

kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi

AYDINLATACAK

kazanmış gözükmek gibi bir derdi yok. Sadece

Sadece bize oy verenlerin değil, tercihlerini şu

gasp edilen haklarımızın ve usulsüzlükten,

veya bu sebepten dolayı başka partilerden,

yolsuzluktan kaynaklanan yanlışları

adaylardan yana kullananların da umutları AK

düzeltmenin peşindeyiz. Durum tam tersi

Parti. Her zaman en büyük hakem olarak

olsaydı, AK Parti az farkla seçimi kazanmış

gördüğümüz milletimizin kararı, önümüzdeki

görünüp, ardından fark yarı yarıya azalsa ve

dönemde de yolumuzu aydınlatacaktır.

aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın

Bayramı idrak ettikten sonra, ilk fırsatta bize

ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu.

seçimlerde en yüksek desteği veren il ve

YSK, hem bizim hem de diğer partilerin

ilçelerimize teşekkür ziyaretine başlayacağım.

temsilcilerini dinledi, verilen bilgileri,

ÜLKEMİZİ YENİDEN DİZAYN ETMEK

belgeleri incelemiş ve kararını ortaya

İSTİYORLAR

koymuştur. Kararın ülkemize, milletimize ve

güvenliğini en az sınırlarımızın güvenliği,

İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu

nesillerimizin geleceği kadar önemli

kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı

görüyoruz. Son dönemde ekonomide yaşanan

demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi

dalgalanmaların sebebini doğru okumazsak,

güçlendirecek, hakemliği milli iradeye

yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz olur.

bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz.

Ülkemizi küresel bir senaryo doğrultusunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yanlış

yeniden dizayn etmek isteyen bir projeyle

yapıyorsunuz, önce herkes haddini

karşı karşıya olduğumuz artık su götürmez bir

bilecek"

gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

SEÇİMLERDEKİ GÖLGE KALKTI

Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte

Türkiye demokrasi ve hukuk devleti. YSK tersi

istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktıkça

yönde bir karar vermiş olsaydı, biz yine buna

ülkemize yönelik saldırılar, özellikle de

uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının

ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor.

gereğini yerine getirdik. Türkiye'de

Ekonomide 15 Temmuz darbe girişiminin
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olduğu geceye kadar gayet iyi giden

niyetleri olmayanların oyunlarını milletimizle

göstergelerin birden bire allak bullak olmasını,

beraber bozacağız. 'Armut piş, ağzıma düş'

tek başına ülkemizin kendi dinamikleriyle

misali oturdukları yerden bize hata yaptırarak,

açıklayabilmek mümkün değildir. Hiç

ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan

şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir. Ama

karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla

bugün önümüzde duran manzara tam bir

vermeyeceğiz.

ekonomik sabotaj halidir.

YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

82 milyon vatandaşımız hep birlikte çok

Bazı iş adamı grupları, baktık ki garip garip

çalışarak, Türkiye'yi 2023 hedeflerine

açıklamalar yapıyorlar. Bu tavırlarınızla,

ulaştıracağız. Hep beraber sağlam durursak,

ülkemizin geleceğine yönelik bir

hiçbir saldırı ekonomimizde arzu edilen

normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde,

tahribata yol açamaz. Üstesinden geldiğimiz

seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir

her saldırının ardından ekonomimizin daha da

açıklamayı yaparsanız, bunlar normalleşmeyi

güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini

getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir.

biliyoruz.

Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti

bilecek.

Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Ekonomi ile mi uğraşıyorsun? İş adamı

KARANLIK ODAKLARA

mısın? Sen işini yap, sana düşeni, sandığına

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

git kullan ama kalkıp da seçim yargısının

Türkiye, geçmişte kendini milletin ve

verdiği karara müdahale mahiyetinde

devletin üzerinde gören sözüm ona elitlerin

açıklamalar yaparsanız bu sizin de nerede

yol açtığı tahribatlar yüzünden ağır bedeller

durduğunuzu, nereye oturduğunuzu ortaya

ödemiş bir ülkedir. Ülkemizin yeniden siyaset

koyuyor. Bizim de size bakış açımız

ve toplum mühendislerinin operasyon alanı

değişecektir.

hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Milli

EKONOMİDE İYİYE DOĞRU

iradenin önünden, arkasından dolaşarak

KIPIRDAMA VAR

sandığa gölge düşürmeye çalışanlara meydanı

Felaket tellalları istedikleri kadar

bırakmamakta kararlıyız. Bu amaçla perde

tamtamlarını çalsınlar, tüm göstergeler

arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de

ekonomide iyiye, olumluya doğru ümit verici

sahada kendine yer açmaya çalışanların

bir kıpırdanmanın yaşandığını ortaya koyuyor.

hepsini biliyoruz. Milletimizin hiçbir

Üretim kıpırdıyor, ihracatımız artmayı

meselesinin çözümü hiçbir sıkıntının aşılması

sürdürüyor, istihdam yükselişe geçti.

konusunda en küçük bir projeleri, hazırlıkları,

Turizmde hamdolsun rekorlar kırıyoruz.
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Yatırımcılar arayış içinde.
Kur-faiz-enflasyon şer üçgeni, ülkemizi

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

hapsedip ekonomik olarak çökertme

seçiminin yenilenmesine karar vermesinin

gayretlerinden elbette vazgeçmeyecektir.

ardından seçim çalışmaları için harekete

Siyasi ve ekonomik yaptırım tehditleriyle bizi

geçti.

taciz etmekten geri durmayacaklardır. Ama biz

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli,

yönümüzü geleceğe çevirip ve elimizdeki

hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan

imkanları üretime, yatırıma ve istihdama

illerin teşkilat başkanlarıyla perşembe günü

yönelik kullanırsak bu çabalar sonuçsuz

bir araya gelecek.

kalmaya mahkumdur.
Çözümü dışarıda değil, kendi içimizde, kendi

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde

yüreğimizde, kendi ellerimizde arayacağız.

hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu,

Milletimiz bugüne kadar bizi mücadelemizde

Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum,

yalnız bırakmadı.

Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars,
Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara'ya

SABAH
MHP lideri Bahçeli: Mitili İstanbul'a
atacağım

çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri
dernekleri üzerinden katkı sağlanması
planlanıyor.
Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından
illerindeki partililerin İstanbul'daki
hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek
olmalarını istemesi bekleniyor.
Bahçeli'nin, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun,
Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon,
Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
İstanbul Büyükşehir Belediye

il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma
talimatı vereceği ifade ediliyor.

Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte
hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin
teşkilat başkanıyla görüşerek ve
İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda
bir araya gelerek başlatacak.

Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı
sonuç alınması için 23 Haziran'a kadar
izlenmesi gereken yolun ele alınacağı
belirtiliyor.
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İSTANBUL'DA İLK TOPLANTI

Parti İstanbul Milletvekili Abdullah

CUMARTESİ

Güler tepki gösterdi. AK Partili Güler,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Mayıs

"Bu tamamen hedef göstermedir. Aynı

Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

zamanda çok ayıp bir şeydir. Yarın bir

Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a

gün bu insanlar başına bir şey

mitili atacağım" ifadesini kullanan Bahçeli,

geldiğinde Kemal Bey ne diyecek? Sen

iftarda partisinin il teşkilatlarıyla bir araya

şimdi kamuoyunda bu insanların ismini

gelerek bir anlamda İstanbul'daki seçim
çalışmalarını başlatacak.

deklare ediyorsun. Bu insanlara
herhangi birisinin saldırısı, tacizi olsa
ne diyecek? Ne yapmaya

Bahçeli, dün YSK'nin kararının ardından

çalışıyorsunuz?" diye konuştu.

divan üyelerini toplamış, toplantıdan "MHP,
Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler,

birimleriyle her türlü gayretin içerisinde

"Sandık kurulu başkanlarını kamu görevlisi

olacaktır." açıklaması yapılmıştı.

sıfatı taşımayan birilerinden atarsanız,

STAR
AK Parti'den Kemal
Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerini
hedef göstermesine tepki

belediye işçisi, özel banka ve okullarda çalışan,
sağdan soldan tanıdığınız birilerini atarsanız,
sandıklarda böyle usulsüzlüğe ve yolsuzluğa
sebebiyet verirsiniz." dedi.
Güler, AA muhabirinin, Yüksek Seçim
Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve
yenilenmesine karar vermesine ilişkin soruları
yanıtladı.
İstanbul'da 31 bin 200 sandıkta

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul seçimlerinin
yenilenmesine ilişkin karar
veren YSK'daki 7 hakimin ad ve
soyadını partisinin Meclisteki grup
toplantısında tek tek okumasına AK

görevlendirilen sandık başkanı ve memur
üyelerin önemli bir kısmının kamu personeli
olmadığını belirten Güler, YSK'nin kanuna
aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini
yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile
seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında
da suç duyurusunda bulunulmasına karar
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verdiğine dikkati çekti.

ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 13 bin

Siyasi partilerin seçimler öncesinde sandık

729 olduğunu anımsattı.

üyelerine ilişkin bilgileri talep ettiğini ancak
YSK'nin bunları vermediğini aktaran Güler, oy

Güler, sandık kurullarındaki bu

verme günü, kamu görevlisi sıfatı taşımayan

usulsüzlüklerin seçimin sonucunu kesin

insanların görev yaptığının görüldüğünü

etkileyecek şekilde olduğuna vurgu yaptı.

söyledi.
Bundan dolayı itirazın yapıldığını dile getiren
Güler, ayrıca sandık başkanlarından
kaynaklanan usulsüzlükleri de toplayarak
YSK'ye sunduklarını dile getirdi.

Bunun sebebinin ne olduğunu soran Güler,
"Sandık kurulu başkanlarını kamu görevlisi
sıfatı taşımayan birilerinden atarsanız,
belediye işçisi, özel banka ve okullarda çalışan,
sağdan soldan tanıdığınız birilerini atarsanız,

Güler, arasında Ataşehir, Beykoz, Esenyurt,

sandıklarda böyle usulsüzlüğe ve yolsuzluğa

Gaziosmanpaşa, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer,

sebebiyet verirsiniz." değerlendirmesinde

Zeytinburnu'nun bulunduğu 22 sandıkta

bulundu.

denetlemeye esas alınacak oy sayım
cetvellerinin boş bırakıldığını ve sisteme
bilgilerin girilmediğini belirtti.

Aradaki farkın 60 bin olması durumunda
YSK'nin seçim sonuçlarını kabul edeceğini
itirazları da reddedeceğini dile getiren Güler,

Aynı zarfta ilçe belediye başkanına ve belediye

Maltepe ve Büyükçekmece için yapılan

meclis üyesine ait oy sayım döküm cetvelinin

itirazların reddedilmesi gerekçesinde seçim

bulunduğunu ancak İstanbul Büyükşehir

sonuçlarının etkilenmeyeceği gerekçesinin yer

Belediye Başkanlığına ait oy pusularının oy

aldığını bildirdi.

sayım döküm cetvelinde tutulmadığının
görüldüğünü anlatan Güler, aynı zamanda 101
sandıkta büyükşehir belediye başkanlığına ait
oy sayım döküm cetvelinin de imzasız ve

STAR
İran'dan yaptırımları atlatmak için
yeni yol

mühürsüz olduğunu ifade etti.
"40 BİN OY PUSULASI ŞÜPHELİ HALE
GELDİ"
Toplamda 123 sandıktaki yaklaşık 40 bin oy
pusulasının şüpheli hale geldiğine işaret eden
Güler, açıklanan sonuçlarda ise Binali Yıldırım
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İran Dışişleri Bakanı Cevad

nükleer anlaşmasıyla ilgili adımlar atması

Zarif, ABD'nin yaptırımlarını

gerektiğini de vurguladı. Zarif, "İran'ın

atlatarak Türkiye ve Rusya ile ticaret

çıkarları, Birleşik Kapsamlı Eylem Planı

yapmayı mümkün kılan bir araç

(JCPOA) tarafından korunduğu ve AB'nin de

geliştirdiklerini açıkladı. Zarif, ABD’nin

taahhütlerine sadık kaldığı sürece, İran

yaptırımlarını aşarak Türkiye ve Rusya

anlaşmaya uyacaktır. AB, İran'ın

ile ticaret yapabilmek için INSTEX gibi

yaptırımlarına yardım edemezse, İran'ın

bir mekanizma kurduklarını açıkladı.

JCPOA'ya tek taraflı bağlılığı anlamını

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,

yitirebilir. Bu durumda, JCPOA kapsamındaki

ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile

kısıtlamalar gözden geçirilebilir" ifadelerini

Avrupa Birliği (AB) arasında petrol ticaretini

kullandı.

mümkün kılacak bir anlaşmanın yakında
imzalanabileceğini söyledi.

HÜRRİYET

Avrupa Birliği ülkeleri, ABD'nin İran'a

İstanbul’un yol haritası

uyguladığı yaptırımları atlatmak için kurduğu
Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı'yla
(INSTEX) Avrupalı firmaları koruma altına
almıştı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin
yaptırımlarını aşarak Türkiye ve Rusya ile
ticaret yapabilmek için INSTEX gibi bir
mekanizma kurduklarını açıkladı. Zarif,
"Iran'ın INSTEX versiyonunun adı SATMA.
AB'yi bu konu hakkında bilgilendirdik.
INSTEX'e benzeyen bu mekanizmaya, Türkiye
ve Rusya dahil bizimle ticaret yapmak isteyen
diğer ülkeler de dahil edilecek" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimini iptal kararının
ardından bu kentteki 10 milyon 560 bin
963 seçmen 23 Haziran’da yeniden oy
kullanacak. İşte YSK kararı ve Seçim

"AB YARDIM ETMEZSE İRAN

Kanunu ışığında İstanbul seçimlerini

ANLAŞMALARA UYAMAZ"

yenilemenin 46 günlük yol haritası...

Zarif ayrıca, AB'nin ABD yaptırımlarına karşı
yardım edememesi durumunda, İran'ın
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YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye

YSK kararları anayasa kesin nitelikte ve itiraz

Başkanlığı seçimini neden iptal etti?

yolu yok.

YSK, AK Parti’nin üç valiz belge eşliğindeki 44
sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini 4’e karşı 7
oyla kabul etti. YSK, 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
gerekçesiyle seçim iptali kararı verdi.
Maltepe ve Büyükçekmece seçim
itirazları ne oldu?
YSK önceki gece AK Parti’nin Büyükçekmece;
MHP’nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı
seçim sonuçlarına yönelik “tam kanunsuzluk”
gerekçesiyle olağanüstü itirazlarını da görüştü
ve oybirliğiyle reddetti. Büyükçekmece ve
Maltepe’de seçimler yenilenmeyecek.

YSK, sandık kurulları konusunda daha
önce benzer kararlar verdi mi?
YSK’nın aldığı ara kararlar ve izlediği
olağanüstü itiraz takvimi bir ilk olma özelliği
taşıyor. YSK, 31 Mart seçiminden sonra İYİ
Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da 1009,
1082, 1086, 1093 ve 1182 numaralı
sandıklarda görevli olan sandık kurulu
başkanlarının aynı zamanda
Mustafakemalpaşa belediyesinde görevli
olduğu gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu
reddetmişti. Kararda, “Sandık kurullarının
teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim
Kurulu’nun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105
sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine
göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara

MHP’nin İstanbul itirazı ne oldu?

bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk

MHP Maltepe’nin yanı sıra AK Parti gibi

iddiasına ilişkin talebin reddine karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

verilmiştir” denilmişti. YSK’nın, bu nedenle

seçimine de olağanüstü itirazda bulunmuştu.

İstanbul için de “süresinde itiraz edilmedi”

YSK önceki gece bu konuda da karar verdi.

gerekçesiyle ret kararı verebileceği

YSK kararında, “İstanbul Büyükşehir Belediye

belirtiliyordu.

Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş
olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar
verilmesine yer olmadığına...” denildi. YSK’nın
bu kararlarıyla İstanbul seçimlerine dönük
olağanüstü itiraz maratonu tamamlandı.

Yenileme seçimi ne zaman yapılacak?
YSK’nın iptal ettiği seçimlerin 60 günlük
aranın ardından ilk pazar günü yapılması
gerekiyor. Ancak bu süreyi kısaltma hakkı olan
YSK, İstanbul Büyükşehir için süreyi kısa tuttu

YSK’nın bu kararına karşı Millet

ve 23 Haziran’ı oylamanın tekrarlanacağı tarih

İttifakı’nın itiraz hakkı var mı?

olarak belirledi. Yenileme seçimi aslında
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oylama tekrarı şeklinde yapılan bir seçim

Bakanlığı’nca, 5393 sayılı Belediye

anlamına geliyor.

Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereğince

23 Haziran seçiminde aynı adaylar mı
yarışacak?
Yenilenen bir seçim olduğu için 31 Mart’ta
büyükşehir için aday çıkarmayan İYİ Parti ve
HDP gibi partiler 23 Haziran’da da aday

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak
görevlendirildi. Yerlikaya, yeni başkan
mazbata alana kadar İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak.

çıkartamayacak. Adaylar ölüm ya da

Sandık kurulları ve seçmen listeleri

adaylıktan istifa halinde değiştiği için İstanbul

yeniden mi oluşturulacak?

Büyükşehir seçiminde yine aynı isimler

İstanbul İl Seçim Kurulu ile ilçe seçim

yarışacak. YSK, yeni bir aday belirleme süresi

kurullarının YSK’nın kararındaki uyarılar

vermeyecek. Adaylıktan istifa halinde ise o

doğrultusunda sandık kurullarını yeniden

partiye yeni bir aday belirleme hakkı

oluşturması gerekecek. (255 başkan ve 3 bin

tanınabilecek.

500 üye yeniden kamu görevlileri arasından

İstanbul Belediye Meclisi seçimleri de
yenilenecek mi?
Hayır. YSK, sadece İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. Bu
yüzden İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963
seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124
sandıkta oy kullanacak. Seçmen sadece
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için
tek zarfla tek oy kullanacak. Birleşik oy
pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da
yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen

belirlenecek.) Seçmen listeleri ise yeniden
askıya çıkmayacak. Seçmen taşınması
mümkün olmayacak. YSK kararı ışığında AK
Parti’nin itirazları doğrultusunda, sadece
listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri
cezaevi olanlar çıkarılacak; 18 yaşına girenler
de listeye eklenecek.

MİLLİYET
CHP, seçim
başvuracak

iptali

için

YSK'ya

geçerli olacak.
YSK neden mazbata iptali kararı verdi?
YSK, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçim
iptali kararı verince mazbata iptaline de
hükmediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun
mazbatası da iptal edildi. İçişleri
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CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
temsilcisi Mehmet Hadimi
Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye

YENİŞAFAK
Çete dedi hedef gösterdi

başkanlığı seçimleriyle geçen yıl 24
Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve
27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin
iptali için yarın(bugün) YSK'ye
başvuracaklarını belirtti.
Yakupoğlu, yaptığı
açıklamada, YSK'nın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı seçimin iptali ve
yenilenmesine ilişkin kararının ardından
YSK'ya yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi.
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının
oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal
ettiğini anımsatan Yakupoğlu, sandık
kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39
ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe
belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de
bu sandıklarda yapıldığını ifade etti.
Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam
kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye
başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve
muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini
bildirdi.
Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık
kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki
seçimlerde de uygulandığını belirterek 24
Haziran seçimlerinin de iptalini talep
edeceklerini açıkladı.

İstanbul seçiminde itiraz süreci devam
ederken YSK üyelerini “İptal çıkarsa
sizi Kızılay’da yürütmezler. Yüzünüze
tükürürler” diyerek baskı altına almaya
çalışan CHP yönetimi açık açık tehdide
başladı. “İptal” yönünde oy kullanan 7
hakimin ismini okuyarak partililere
yuhalatan Kılıçdaroğlu, “YSK içindeki
çete mensubu 7 hakim” ifadelerini
kullandı. Kılıçdaroğlu, Twitter’daki
hakaretlerden de esinlendiği Meclis
konuşmasında siyasi tarihe kara leke
olarak geçecek sözler sarf etti: Milletin
iradesine kumpas kurdular 7 hakim
aracılığıyla. Hakim dediğin adam,
satılık adam değildir. 7 kişi gitti, diz
çöktü, el etek öptü. Allah bilir ne
vaatlerde bulundular.
Tepeden tırnağa şaibeyle dolu İstanbul
seçimleri YSK tarafından iptal edilince
Kılıçdaroğlu ağzını bozdu. YSK üyelerinin açık
kanunsuzluğu görüp karar vermesine bozulan
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CHP Lideri, ‘satılık çete’ diye andığı Kurul’un 7

Toplantısında isim isim hedef gösterdi, tehdit

üyesini hem tehdit etti hem de hedef gösterdi.

etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul

Aynı Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta CHP adayı

seçimlerinde şaibelere kayıtsız kalmadığı için

Ekrem İmamoğlu lehine yapılan organize

linç edilmek isteniyor. AK Parti ve MHP’nin

hilelere ısrarla değinmedi; oyların sadece

sandıkta yaşanan hileler sonrası yasal

yüzde 10’u yeniden sayılmasına rağmen

haklarını kullanmasıyla başlayan süreçte

İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın

delilleri inceleyen ve İstanbul’da belediye

neden 29 binlerden 13 bine kadar

başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yeniden

gerilediğinden de bahsetmedi; haklarında

yapılmasına hükmeden YSK, CHP ve

soruşturma açılmış sandık başkan ve

destekçileri tarafından hedef tahtasına

üyelerinden şimdilik 43’ünün FETÖ ile

koyuldu.

irtibatını ise hiç hatırlamadı.Bunun yerine,
verdikleri kararı beğenmediği YSK’nın 7

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen
oyların tutanaklarda sıfırlandığı, 31 bin 280
sandığın 6 bin 539’unda kamu görevlisi

üyesini ‘satılık’ diyerek itham etmeyi tercih
eden CHP Lideri, 23 Haziran’da kararı yine
milletin sandıkta vereceğini unuttu.

olmayan birilerinin ‘başkan’ olarak görev
yaptığı, bu sandıklardan 13 bin 84’üne ise
memur olmayan üyelerin hukuka aykırı
biçimde atandığı seçimlerin ‘tam kanunsuz’
olduğuna karar veren YSK üyeleri, tepeden
tırnağa şaibelerle dolu süreçte sadece görevleri

YENİŞAFAK
İsrail gazetesi 'Yüzyılın
Anlaşması'nı yayımladı: Yeni
Filistin kurmak istiyorlar

yaptıkları için ‘çete’ olmakla itham edildi.
BUNLARA HİÇ DEĞİNMEDİ
YSK’yı linç korosunun başını CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor. 11 üyeli
Kurul’da, seçimlerin yenilenmesi kararı 4’e
karşı 7 oyla alınmıştı. “Seçimler yenilensin”
diyerek hükmünü bildiren 7 üyeyi

Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-

Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis Grup

Filistin meselesinin çözümü konusunda
yakın zamanda açıklaması beklenen
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Yüzyılın Anlaşması planının maddeleri

Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim yerleri

olduğunu öne sürdüğü bir belge

bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Bu

yayımladı. Buna göre planda, ordusu

yerleşim birimlerine yine Batı Şeria'daki izole

olmayan, sınırları İsrail tarafından

yerleşim birimleri de katılacak ve böylece izole

korunan ve başkenti kısmi olarak

yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük

Kudüs sayılan Batı Şeria ile Gazze

yerleşim birimlerinin alanları genişletilecek.

Şeridi'nde "Yeni Filistin" adında bir
devletin kurulması öngörülüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya
yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi,
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin
meselesinin çözümü konusunda yakında
açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek
verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması"
planının resmi olmayan maddelerini
yayımladı.
Gazetede yer alan ve ABD, İsrail veya Filistin
makamlarından herhangi bir açıklama
yapılmayan söz konusu planın ana maddeleri
şöyle:
1- Anlaşma

3- Kudüs
Kudüs, İsrail ile Yeni Filistin arasında
bölünmeyecek ve paylaşılmayacak ancak her
iki devletin de başkenti sayılacak. Ayrıca
Kudüs'te yaşayan Araplar Yeni Filistin
Devleti'nin vatandaşları olacak.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Yeni Filistin
Hükümeti'nin ilgileneceği eğitim alanı hariç
Kudüs'ün tüm alanlarından sorumlu olacak ve
bu yeni devlet, Kudüs Belediyesi'ne su gideri
ve vergi ödeyecek.
Yahudilerin Araplardan ev almalarına izin
verilmeyecek ve aynı şekilde Araplar da
Yahudilerden ev alamayacak. Kudüs'e yeni
bölgeler eklemlenmeyecek ve kutsal alanların
bugünkü statüsü devam edecek.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve
Hamas arasında üçlü bir anlaşma
imzalanacak. Bu anlaşmaya göre işgal
altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi
yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile
Gazze Şeridi'nde "Yeni Filistin" adlı bir Filistin
devleti kurulacak.
2- Bölgenin tahliyesi

4- Gazze Şeridi
Mısır, havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve
ziraat için Gazze Şeridi'ne bağlı bir şekilde
Yeni Filistin Devleti'ne toprak kiralayacak,
ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda
iskanına izin verilmeyecek. Bu toprakların
sınırları ile kira ücreti daha sonra aracı ve
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destekçi ülkeler tarafından Yeni Filistin
Devleti ile Mısır arasında belirlenecek.
5- Destekleyen ülkeler

YENİAKİT
Bakanlığın hazırladığı rapor ortaya
çıktı! Darbe kararı o tarihte alınmış

Yeni Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören
bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak
destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak
üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi
Körfez Arap ülkeleri olacak.
Destekleyici ülkeler, Yeni Filistin'deki ulusal

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz

projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık

2016 yılında yaptığı hain kalkışmaya ilişkin

bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi

bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda

yerleşim birimleri ile büyük yerleşim
yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil
olacak.

FETÖ'nün darbe kalkışmasını 2013 yılında
kararlaştırdığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY’nin ‘Askeri Mahrem
Yapılanması’na ilişkin rapor hazırladı. İhanet

Destekleyen devletler tarafından ödenecek

şebekesi FETÖ’nün hain darbe kalkışmasını 2013

fonların bölünmesi

yılında kendi mensuplarıyla kararlaştırıp
planladığı rapordaki delillerde yer aldı.

a.ABD yüzde 20
b.AB yüzde 10

FETÖ’nün, 15 Temmuz 2016 yılında yaptığı hain
kalkışmanın ardından hazırlanan iddianameler ve
raporlar ihanetin önceden yapılmış planlarını

c.Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise

ortaya çıkarmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı

fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın FETÖ/PDY

70'lik oran ülkelerin petrol gelirlerine göre

Askeri Mahrem Yapılanması’na ilişkin raporunda,

belirlenecek.

hain terör örgütünün darbe planına 2013 yılında

d.Yükün çoğu petrol üreten Körfez

raporda “Aralık 2013 tarihinden itibaren tüm

ülkelerinde olacak, çünkü bu anlaşmadan

devlet kurumlarında başlatılan örgüt üyelerinin

asıl yararlanacaklar onlar olacak.

karar verdiği yer aldı. 308 sayfadan oluşan

tespit edilmesine yönelik soruşturmaların, TSK
içerisinde de başlatılacağını anlamıştır.
FETÖ/PDY devlet içerisinde 40 yıldır elde ettiği
kazanımları kaybetme riskini göze alamamış ve bir
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an önce darbe yapılması için TSK’da yuvalanmış

- Sayıları binlerle ifade edilecek kadar çok sayıdaki

terör örgütü mensuplarını yüreklendirmiştir”

personelin FETÖ/PDY iltisaklı olduğuna dair

tespiti yapıldı.

yapılan ihbarlar neticesiz bırakıldı.

Üç yıl önce başladılar

- 2015 yılı YAŞ kararlarıyla deşifre olmuş

2013 yılında Türkiye gündemini sarsan iki önemli
kalkışma yaşandı. Cumhuriyet Savcılıkları

mensuplarını emekli etmiş veya pasif görevlere
tayin etmiştir.

tarafından hazırlanan iddianamelerdeki ifadeyle

- Diğer taraftan da gizli kaldığını düşündüğü

ilki 28 Mayıs 2013’te başlayan ve 15 Haziran’da

mensuplarını generalliğe terfi ettirerek veya bir üst

sona eren Gezi kalkışmasıydı. Gezi olaylarında

rütbeye yükselterek muhtemel bir darbede görev

FETÖ’nün etkisi soruşturmaları sonrasında

yapabilecek kritik birliklerin komutanlıklarına

hazırlanan iddianamelerde de yer aldı. İkinci olay

atamıştır.

ise 17/25 Aralık yargı darbesi girişimi oldu. Sivil
güçlerle hükümete yönelik bir darbe
gerçekleştirilemeyince, yargıdaki FETÖ uzantıları
devreye sokularak hükümete karşı bir operasyona

- Özel Kuvvetler Komutanlığı, MAK, SAT/SAS gibi
kritik birliklerin örgüt mensuplarından oluşması
çabalarına hız verildi.

girişilmişti. Bu girişim de başarısız olunca, üçüncü
seçenek olan TSK içindeki FETÖ uzantıları devreye
sokulmak istendi.
Tasfiye kaçınılmaz oldu

AKŞAM
Çavuşoğlu, YSK Kararına Batı'dan
gelen tepkilere sert çıktı

Raporda, 26 Şubat 2016’da ve sonrasında yapılan
MGK toplantılarında FETÖ/PDY’nin “Devlet
içerisindeki legal görünüm altında illegal
faaliyetler yürüten” yapısına dikkat çekilerek
“Açılan soruşturma, kovuşturma ve davalar, Milli
Güvenlik Kurulunun kararları, 2016’da icra
edilecek YAŞ, toplantısında alınması planlanan
kararlar gibi nedenlerle, FETÖ/PDY kendisine
karşı bir tasfiyenin kaçınılmaz olduğunu
anladığından dolayı menfur darbe girişimine
kalkışmıştır” değerlendirmesi yapıldı.
FETÖ’nün darbe hazırlıkları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçiminin yenilenmesine
ilişkin kararına dair yurt dışından
"siyasi saiklerle hukuku hiçe sayarak ve
yargı kararını yok sayarak" açıklama
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yapanları şiddetle kınadığını belirterek,
"Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi'nin dünkü
açıklamasına baktığımız zaman vahim
hatalar var." dedi.
Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz
Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak
Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın
ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"YSK'NIN YETKİNLİĞİNİ TESLİM
ETTİLER"
Avrupa Konseyi'nin ve bazı yabancı yetkililerin
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin
yenilenmesine ilişkin kararına ilişkin
açıklamaları ve yenilenecek seçime gözlemci
göndermek istemelerine ilişkin bir soru
üzerine Çavuşoğlu, "Alınan karar yüksek yargı
kararıdır ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi de seçimi gözlemlerken
YSK'nin yetkin olduğunu teslim etmiştir. Biz
Kongre'yi tüm yerel seçimlerde seçimleri
gözlemlemeleri için davet ettik, ediyoruz, yine
edeceğiz." yanıtını verdi.
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