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SABAH
Kolları sıvayın kapı kapı dolaşın

inmiştir ya da biz indirmişizdir. Bugün de
böyle olacak. Bu nedenle kimse benlik
hevesine kapılmasın. Aday olmayanlar
üzülmesin, "Gözden düştük" diye
düşünmesinler. Onlarla farklı şekilde yola
devam ederiz. Aday olanlar da sevinmesin.
Kişisel hırsları olanlara bu partide yer yok.
Birikimi yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlam
olanlarla yola devam edeceğiz.
SAHAYA İNELİM:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birikimi
yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlamlar
ile devam edeceğiz. ‘Ben’ diyenler

Dünyada çok önemli gelişmeler var. Özellikle
de Suriye'de... Bu nedenle bu kritik süreçte işi
uzatmayıp bir an önce yeni sisteme geçip,
önümüze bakmalıyız. Ben önümüzdeki hafta

trenden iner. Herkes sahaya insin. Ev

itibarıyla sahaya iniyorum. Hemen vakit

ev dolaşıp vatandaşlarla kucaklaşsın

kaybetmeden meydanlara ineceğiz. Sizin de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

yapmanız gereken bir dakika bile vakit

Erdoğan, seçim tarihinin belli olmasının

kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır.

ardından milletvekilleri ve parti kurmaylarıyla

Herkes sahaya çıksın, kolları sıvasın. Ev ev

dün AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir

dolaşsın, vatandaşlarla kucaklaşsın. Bu

araya geldi. Erdoğan, toplantının ardından

seçimde ilk defa ittifak uygulanacak. Oy

Uyum Üst Komisyon toplantısına başkanlık

pusulasında mühürün özellikle AK Parti

etti. 4 saat 15 dakika süren bu toplantıda da

kısmına vurulması konusunda seçmene bilgi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet

verin.

Yılmaz ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı

GEVŞEMEYİN:

Ahmet Sorgun sunum yaptı. Erdoğan,

Kamuoyunda, sandığa giderken

milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ise şu

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a,

mesajları verdi:

milletvekili seçimlerinde başka partiye oy

'BEN' DİYEN TRENDEN İNER:

verilebilir algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bu

AK Parti bir dava partisidir. Kendini bu

çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz.

davanın üzerinde görerek, "Ben" diyenlerle

İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım. Bize

yollarımızı ayırırız. Geçmişte de "Ben" diyerek

halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin.

kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin

Gece gündüz uyumadan çalışacağız.

üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu

KARA PROPAGANDA:

durumda olanlar, ya trenden kendileri
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Seçmeni mühür konusunda uyarın. Özellikle
Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde kara
propagandaya karşı dikkatli alalım. Çünkü,

SABAH
İşte yeni dönem

bölgede ittifaka verilen oylar MHP'ye gidecek
diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz
diye Kürt vatandaşlarımızın uzaklaşmasına
izin vermeyelim.
ERDOĞAN, ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE
GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet
Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen

Referandumla kabul
edilen anayasa değişikliği 24 Haziran’da

bilgiye göre, dün gerçekleşen görüşmede, ikili

hayatımıza girecek. “Cumhurbaşkanı”

ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ile Çin

yerine “Devlet Başkanı” olacak.

Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her
alanda daha da geliştirme konusundaki
kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol
Girişimi kapsamında Türkiye'de öngörülen
yatırımlara değinen iki lider, Suriye'deki son
gelişmeler hakkında da görüş teatisinde
bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin
öteden beri karşı olduğuna işaret ederek,

Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Vekil
sayısı da 600’e çıkacak
Türkiye, 16 Nisan 2017'de halk oylamasında
kabul edilen anayasa değişikliğiyle 24
Haziran 2018'den sonra yeni bir döneme
girecek. Buna göre, yeni parlamentoda
milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak.
Bundan sonra TBMM

önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına

ve Cumhurbaşkanı seçimleri 4 yıl yerine, 5

mahal verilmemesinin önemli olduğunu

yılda bir aynı gün yapılacak.

vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle

korunması gerektiğini belirten iki liderin,

ilişiği kesilmeyecek.

terörle ortak mücadelenin önemine de

Siyasi parti grupları, en son yapılan genel

değindikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı

seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına

Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet

veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler

Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde

ile en az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı

tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı

adayı gösterebilecek. Bu hüküm, bu seçimde

tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi

uygulanacak.
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Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği

edinme ve denetleme yetkisini kullanacak,

iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt

ancak "gensoru" denetleme yetkisinden

çoğunluğunun vereceği önergeyle

çıkarılacak.

soruşturma açılması istenebilecek.

100 BİN İMZAYI YSK TESPİT

Yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı

EDECEK

tarafından atanacak ve görevden alınacak.

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Milli

Bir veya daha fazla cumhurbaşkanı

Mutabakat Komisyonu seçimlere ilişkin

yardımcısı atanabilecek.

uyum düzenlemelerini yasalaştırmak için

Cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı

dün bir araya geldi. Toplantıyla ilgili

getirilecek. Devletin başı olan

açıklama yapan AK Parti Genel Başkan

cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de

Yardımcısı Hayati Yazıcı,

verilecek.

Cumhurbaşkanlığı'na Meclis dışından aday

Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla

olacaklar için 100 bin imza düzenlemesiyle

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin

ilgili olarak, "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü

birliğini temsil edecek, anayasanın

onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir

uygulanmasını, devlet organlarının düzenli

adaya oy verebiliyor" dedi. Düzenleme ile

ve uyumlu çalışmasını sağlayacak, yürütme

Cumhurbaşkanı adayı olan kişiler

yetkisine ilişkin konularda

milletvekili adayı olamayacak. Partiler ise

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

adaylara yardımda bulunabilecek. Öte

çıkarabilecek.

yandan uyum yasaları için AK Parti KHK'yı

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,

da gündeme aldı. Yazıcı, "Düzenlemelerin

görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile

Anayasa'nın 91. maddesi gereği bir yetki

merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması,

kanununu Meclis'ten geçirmek suretiyle

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile

yapılmasının daha doğru olduğunu

düzenlenecek.

değerlendiriyoruz" dedi.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu

İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE 8

ile seçimlerin yenilenmesine karar

TEMMUZ...

verebilecek. Yeni dönemde Meclis'te 600

24 Haziran 2018 günü yapılacak seçimde,

milletvekili olacağı için, 360 milletvekili ile

geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday

seçimler yenilenebilecek.

Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu

Yeni dönemde TBMM, "meclis

çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen

araştırması", "genel görüşme", "meclis

ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak.

soruşturması" ve "yazılı soru" yollarıyla bilgi

Bu oylamaya, ilkinde en çok oy alan iki aday
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katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu

bu seçim kararı çok önemliydi. Elimizdeki

alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu

verilere baktığımızda Cumhurbaşkanı

durumda seçimin ikinci tura kalması

Erdoğan'ın tek başına bir oy oranı var. İlk

halinde, ikinci tur 8 Temmuz 2018'de

turda Cumhur İttifakı %53-54 bir oy alacaktır.

yapılacak.

Buna karşın muhalefetin Erdoğan'la
yarışabilecek bir adayı yok.

SABAH
Beş anketçiden erken seçim
yorumu: İkinci tura kalmaz

(A&G ARAŞTIRMA)
Tabloya baktığımızda şu an için seçime en
hazır taraf AK Parti- MHP olarak görünüyor.
Yaptıkları Cumhur İttifakı ile tabanlarını da
buna hazırladılar. Muhalefet hazırlıksız.
Ortada bir aday yok. Bu da ciddi sıkıntı
yaratacaktır. Cumhur İttifakı ve adayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk
turda seçimi kazanacaktır.
(ANAR ARAŞTIRMA)
Akşam'ın haberine göre; Cumhur
İttifakı seçime hazır. Yol haritaları belli,

Türkiye erken seçime hazırlanırken
araştırma şirketleri “Erdoğan ilk turda
ipi göğüsler” diyor
Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına
gidiyor. AK Parti ile MHP'nin ortaklığında
kurulan Cumhur İttifakı, Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanırken,
muhalefet cephesinde ise, belirsizlik
sürüyor. Erdoğan'ın erken seçim kararını
değerlendiren uzmanlar, sonucun şimdiden

sadece vekil listelerini belirleyecekler.
Muhalefet için ciddi bir sıkıntı var. Ortada ne
aday ne de seçime dair bir hazırlık var. Meral
Akşener adaylığını açıklayarak, bir bakıma
muhalefeti daha da zora soktu. Bu görüntü
Cumhur İttifakı'nın işi ilk turda bitirmesini
sağlayacaktır.
(OPTİMAR ARAŞTIRMA)
Cumhur İttifakına karşı muhalefet ince
hesaplara girişti. İlk turda herkes kendi
adayıyla, ikinci turda ise herkesin üzerinde

belli olduğunu düşünüyor.

uzlaşacağı bir aday gösterme peşinde. Ama

(MAK DANIŞMANLIK)

tutmayacak. Bir taraftan FETÖ'yle, diğer

Türkiye'nin gerek ekonomik gerekse de

taraftan bölücü terör örgütleriyle ilişki içinde

uluslararası baskıdan bir an önce çıkması için
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olan isimlerle iş tutmaya çalışmaları halktan

tarihi olarak 24 Haziran’nın belirlenmesiyle

destek görmedi.

birlikte bahane aramaya başladı. CHP’nin
Olağanüstü Hal (OHAL) bahanesini şimdiden

GENAR ARAŞTIRMA):

sandık yenilgisini kabullenmek olarak

Cumhur İttifakı için çok olumlu bir iklim var.

yorumlayan siyaset bilimciler, geçmişteki

İki partinin tabanlarının yüzde 85-90'lık bir

uygulamalara dikkat çekti. CHP’nin iktidar

oranı ittifaka destek veriyor. MHP

olduğu dönemler dahil Türkiye tarihinin

yönetiminden tabana destek giderek arttı. Şu

OHAL altında seçimlerle dolu olduğunu

an için en hazır durumda olan Cumhur

belirten Anayasa Hukukçusu Adnan Küçük,

İttifakı. Buna karşın muhalefet için aynı

“Mevcut OHAL, seçim faaliyetlerine bir

şeyleri söylememiz mümkün değil, vizyon

sınırlama getirmediği gibi hem vatandaşlar

ortaya koyamadı.

hem de siyasi partiler için çok daha güvenli bir
sandık süreci sağlıyor. Herkes, 81 ilde istediği

STAR

seçim çalışmasını, toplantı, miting ve
propaganda çalışmasını çok daha rahat

Sandığı görünce OHAL’e sığındı

yapacak” dedi.
YENİLGİYE KILIF HAZIR
Türkiye 24 Haziran seçimleriyle daha hızlı ve
etkin bir yönetim şekline kavuşmayı
konuşurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL altında
seçime gitmenin sandık sonuçlarına gölge
düşüreceği iddiasında bulundu, TBMM’nin

24 Haziran 2018 erken seçim kararı
CHP’yi panikletti. Her fırsatta AK
Parti’ye ‘Hodri meydan’ resti çeken
Kılıçdaroğlu, sandık ortaya konunca
seçim yenilgisine gerekçe üretmek için
OHAL’e sarıldı.

toplanarak derhal OHAL’in kaldırılması
gerektiğini savundu. Bu açıklama,
kamuoyunda “CHP, 24 Haziran seçimlerinden
hezimetle çıkacağını biliyor. O yüzden
şimdiden seçim yenilgisine OHAL,
adaylarımızı bile belirleyemeden baskın seçim
kılıfı hazırlıyorlar” diye yorumlandı.

Her fırsatta seçim isteyen, bunun için ‘Hodri
meydan’ çağrıları yapan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüleri, seçim

CEHALET GÖSTERGESİTürkiye’nin seçim
tarihi ve güvenliğiyle ilgili çalışmalarıyla
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bilinen Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Küçük, OHAL

Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi’nde

ve Seçim güvenliği tartışmaları için

düzenlediği basın toplantısında, Uyum

“Cehaletten kaynaklanıyor” dedi. Yard. Doç.

Komisyonu’nun çalışmalarıyla ilgili,

Küçük, “Türkiye’de şu an yürürlükte olan

“Cumhurbaşkanının Anayasa’da kendisine

OHAL, vatandaşların veya siyasi partilerin

verilmiş kararnameyle düzenleme alanıyla

günlük hayatlarını ve çalışmalarını ilgilendiren

ilgili hukuksal sorunlara yol açmadan, rahat

bir düzenleme değil. Mevcut OHAL, 15

çalışmasını sağlayacak alan temizliği

Temmuz darbesinden sonra başta FETÖ ve

yapacağız” ifadesini kullandı.

PKK olmak üzere terör örgütleri ve
mensuplarıyla daha etkin mücadeleye yönelik”
diye konuştu.
SANDIK DAHA GÜVENLİ
Türkiye’de bir dönem özellikle Doğu ve
Güneydoğu illerinde PKK terörüyle sandık
güvenliği tartışması yaşandığını hatırlatan
Küçük, şunları söyledi: “OHAL’den
kaynaklanan bir seçim faaliyeti kısıtlaması mı
varmış ki OHAL altında sandığa gidilmez
deniyor? Seçimlerde, siyasi partilerin ihtiyaç
duyduğu şey güvenli şekilde seçmene
ulaşabilmesi ve istediği propaganda, toplantı
ve yürüyüşü yapabilmesidir. Bu nedenle
OHAL, siyasi patilerin daha rahat seçim
faaliyeti yürütmesini sağlayacak. Vatandaşlar
için de geçerli bu, çok daha rahat sandık
başına gidebilecek.”
SEÇİM ÖNERGESİ KOMİSYONDAN
GEÇTİ
AK Parti ve MHP’nin, Cumhurbaşkanlığı ve
genel seçiminin 24 Haziran 2018’de
yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi,
TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

OHAL ALTINDA SEÇİMİ AK PARTİ
KALDIRDI
Türkiye, OHAL ve Sıkı Yönetimsiz seçimlerle
adeta AK Parti’nin iktidara geldiği 2002
yılından itibaren tanıştı. 1982 Anayasa
Referandumu ve 1983 Genel Seçimlerine Sıkı
Yönetim altında giren Türkiye, 1987-2002
yılları arasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu
illerinin büyük çoğunluğunda OHAL yönetimi
altında seçimlere girdi. Bunlardan biri de,
CHP-DYP hükümetinin olduğu 1995 yılıydı.
Kasım ve Haziran 2015, 2011, 2007, 2002,
1999, 1995, 1991, 1987, 1983, 1977, 1973,
1969, 1965, 1961, 1957, 1954, 1950, 1946’da
çok partili seçimlere giden Türkiye, ilk OHAL
ve Sıkıyönetim uygulamalarıyla CHP
yönetiminde tanıştı. 1925’de Şeyh Sait
ayaklanması nedeniyle
Doğu illerinde iki yıl, sonra Kubilay Vakası ile
1931’de iki ay, II.Dünya Savaşı nedeniyle
1940-47 arası 7 yıl, 6-7 Eylül olayları nedeniyle
1955’de 9 ay, 27 Mayıs 1960 darbesi ve öğrenci
olayları nedeniyle 1960-64 arasında yaklaşık
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10 ay, 15-16 Haziran işçi olayları ve 12 Mart

etmiyoruz, altına imza atmayız” diyerek

hareketi nedeniyle 1970-73 arası yaklaşık 2 yıl,

öneriye karşı çıktılar. Bunun üzerine, teklifin,

Kıbrıs Harekatı nedeniyle 20.7.1974’ten sonra

komisyonda 48 saat beklemeksizin

14 ay, 12 Eylül sürecinde yaygın şiddet

görüşülmesi konusu, AK Parti grup önerisi

hareketleri nedeniyle büyükşehirlerde

olarak getirildi. Ancak CHP’liler, AK Parti

26.12.1978’den 19.7.1987’ye kadar OHAL ve

Grup önerisinin Genel Kurul’daki görüşmeleri

Sıkı Yönetim uygulamaları yapıldı. Türkiye’nin

sırasında da muhalefet ettiler.

genelinde OHAL kalkarken, ‘Olağanüstü Hal
Bölge Valiliği’ adı altında, 19.7.1987’den
30.11.2002’ye kadar Güneydoğu’da OHAL
valiliği uygulandı.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Erken seçimi daha önce birkaç kez
dillendirmelerine rağmen özellikle CHP
cephesinde erken seçimin nasıl

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ

başarılabileceğine ilişkin oldukça zorlu bir

DURUMDALAR

sürecin yaşanacağı kulislerde dile getiriliyor.

AK Parti ile MHP’nin 24 Haziran’da erken

Yeni kongreden çıkan ve henüz tam bir yol

seçim yapma kararının CHP’de oluşturduğu

haritası belirleyemeyen CHP yönetimi, hem

şaşkınlık, seçime bahane bulma noktasına

milletvekili adaylarının tespiti, hem de

doğru gitmeye başladı. CHP’nin bir yandan

Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğiyle

erken seçimi dillendirirken, diğer yandan da

ilgili iki karmaşık süreci yürütmek zorunda

seçime bahane bulma arayışı anında Meclis’te

kalacak.

kendini ortaya koydu. AK Parti, Meclis’ten
seçim kararı alınmasına yönelik teklifin 48
saat beklenmeden Meclis Anayasa
Komisyonu’nda görüşülmesi için Danışma
Kurulu kararı çıkartmak için tüm parti
gruplarıyla görüştü.

ÖN SEÇİM KAVGALARI
CHP’nin, tüzüğü gereği milletvekili adaylarını
belirlemek için ön seçim yapması gerekiyor.
Geçmiş dönemlerde oldukça tartışmalı geçen
ön seçim sürecini çok hızlı şekilde
tamamlaması gereken CHP’de hem ittifaka

İMZA ATMADILAR

gidilirse nasıl olacağı, hem de Cumhurbaşkanı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,

adayının nasıl belirleneceğine yönelik de

“Bunu, Danışma Kurulu önerisi haline

henüz bir netlik bulunmuyor. Parti

getirelim” teklifini iletti. CHP grup

yönetiminde bu yönde bir hazırlık yapılmadan

başkanvekilleri, önce “Genel Başkan’a

oldukça hızlı bir tempoda seçime gidiliyor

soralım” diye cevap verdi. Ancak sonrasında

olmasının kargaşaya yol açacağı ifade

karar değiştirerek, “Biz böyle bir öneriyi kabul

ediliyor.l STAR ANKARA
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‘İCAZETLİ ADAY’ ARAYIŞI

halinde Cumurbaşkanlığına adayım.'

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı

dedi.

konusunda henüz net bir ifadede bulunmayan
CHP yönetiminin, kendi adayını belirlemek

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı

için önümüzdeki haftaya kadar diğer partileri

sorusuna kaçamak cevap vererek "Parti

dolaşarak, “icazet almaya çalışacağı”

meclisi karar verir." diyen CHP Genel Başkanı

belirtiliyor. CHP Sözcüleri, ‘Kılıçdaroğlu’nun

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi parti içinden

adı öne çıkıyor’ derken, CHP Genel Başkanı

çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Cumhurbaşkanı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz,

adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

organlarımız belirler. Dolayısıyla biz

aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığına

önümüzdeki günlerde parti meclisimizi

adayım." dedi.

toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş
olacağız” dedi. “Hepinize iyi haziranlar
diliyorum” diyen Kılıçdaroğlu, soru üzerine
diğer parti liderleriyle de görüşeceklerini ve bu
çerçevede bir karar alacaklarını söyledi.

SABAH
13 yeni üniversite ve 2 vakıf
üniversitesi kuruluyor

STAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun cesaret
edemediği
Cumhurbaşkanlığına
adaylığını açıkladı
Hükümet, 15 tane yeni üniversite
kurulmasını öngören tasarıyı Meclis'e
sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve
İnönü üniversiteleri bölünecek.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk
Yılmaz, 'CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye
geldi.
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kampanya sürecine vakit kaybetmeden
Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji,

başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu

Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal,

kapsamda ilk olarak Başbakan Binali

İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli,

Yıldırım’la birlikte 28 Nisan’da il kongresi için

Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas

İzmir’e gidecek. İzmir programı aynı zamanda

Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri

Erdoğan’ın seçim kampanyasının başlangıcı

ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri

da sayılacak.

adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu

6 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

Erdoğan, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında

İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna

gideceği Özbekistan ve Güney Kore ziyaretinin

Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi

ardından kampanya sürecini hızlandıracak.

kuruluyor.
Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

6 Mayıs’ta şölen havasında yapılacak İstanbul
İl Kongresi’nde ise seçimlere dönük projeler ve

HÜRRİYET
Erdoğan
çalışmalara
başlıyor!
Startı o kentten verecek…

yol haritasının açıklanması planlanıyor.
TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK
Ramazan ayı boyunca yoğun bir gezi trafiği
yaşayacak olan Erdoğan’ın bu sürede Bahçeli
ile ittifaka uygun şekilde koordinasyon halinde
tüm Türkiye’ye dolaşması planlanıyor.
AĞIRLIK BÜYÜKŞEHİRLERDE
OLACAK
Erdoğan’ın seçim gezilerinde Doğu ve
Güneydoğu illeriyle İstanbul, Ankara, İzmir
gibi büyükşehirlere ağırlık vereceği belirtiliyor.

24 Haziran seçimleriyle ilgili “haftaya
sahaya iniyorum” diyen

Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,

İngiltere ziyaretinin ardından tamamen seçim

kampanya startını CHP’nin kalesi

kampanyasına yoğunlaşacak. 15 Mayıs’tan

sayılan İzmir’den verecek.

sonraki yaklaşık 40 günlük sürede birçok ilin
ziyaret edilerek vatandaşla buluşulması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, erken

planlanıyor.

seçim kararının alınmasının ardından

50 İLDE MİTİNG YAPACAK
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Yaklaşık 50 ilde seçim mitingleri yapması
planlanan Erdoğan’ın televizyon programları

kapanmadan TBMMİçtüzüğü
değişikliğinin görüşülmesinin uygun

ve halka açık etkinliklere katılacak.

olacağını söyledi.

ŞARKILAR AFİŞLER HAZIRLANIYOR

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği konusunda

Erdoğan, kampanya süresince hem

AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni

tasarı ve tekliflerinin, esas itibarıyla "Meclis'in

anlatacak hem de MHP ile kurulan ittifaka

mutfağı" diye sayılan komisyonlarda daha çok

destek verilmesini isteyecek.

irdelenmesi, incelenmesi ve teknik düzeyde

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş

ele alınmasını istediklerini belirterek, bunu

için kritik önem taşıyan 24 Haziran’daki

öngören bir içtüzük istediklerini dile getirdi.

seçimlerde kullanılacak şarkılar, görseller ve
sloganlarla ilgili hazırlıkların ise sürdüğü

Komisyonların esas olmasını, TBMM Genel

öğrenildi. Kampanya materyallerinde ittifaka

Kurulunda ise milletvekillerinin özgürce

ve yeni sistemin önemine vurgu yapılacak.

konuşma imkanı bulabilmesini istediklerini

Sosyal medyanın aktif şekilde kullanılacağı

aktaran Elitaş, "Yani Genel Kurul, kanun

kampanya döneminde kullanılacak mesajlarda

teklifleri ve tasarıları için daha rahat konuşma

“birlik, beraberlik ve kapsayıcılık” öne

alanı olacak ve belli bir günde oylama

çıkarılacak.

yapılabilmesine imkan verecek bir hale
dönecek." dedi.
"Tasarı ve teklifler komisyonlarda

MİLLİYET
Elitaş:
TBMM
görüşülmeli

olgunlaşsın"

kapanmadan

Mustafa Elitaş, dünyadaki parlamento
örneklerinde olduğu gibi, tasarı ve tekliflerin
esas olarak komisyonlarda görüşülmesini,
Genel Kurulun ise siyasi düşüncelerin ortaya
konulduğu bir yer olmasını istediklerini
söyledi. Elitaş, "Tasarı ve teklifler
komisyonlarda olgunlaşsın, netleşsin
istiyoruz." ifadesini kullandı.
"Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliği

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa

yapılabilir mi?" sorusunu Elitaş, "Meclis,

Elitaş, Meclis

seçim için kapanmadan İçtüzük değişikliği
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yapılabilir. Daha önceki İçtüzük değişikliği

gündeme geçilebildiğine işaret ederek, "Ama

komisyonlarında, komisyonların daha etkin

biz Genel Kuruldaki konuşmaları daha rahat

hale gelmesi, teklifler ve tasarıların orada

yapmak için bu değişikliği istiyoruz.

olgunlaştırılması, Genel Kurulun sadece

Oylamaları da belli bir güne alabildiğimiz

bilgilenme ve onay makamı haline dönmesi

takdirde, Meclisin sabahlara kadar çalışma

konusunda, bütün siyasi partilerde ortak

ihtiyacı ortadan kalkmış olacak."

mutabakat vardı." diye yanıtladı.

değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği

YENİŞAFAK

yapılmaması halinde de 27. Yasama
Dönem'de sorun olmayacağını vurgulayarak,
"TBMM İçtüzüğü'nde 'seçimler 5 yılda bir

AK Parti’nin hazırladığı
takvimi taslağı

seçim

yapılır' yazıyor ama biz dört yılda bir
yapıyoruz." dedi.
Mustafa Elitaş, "Bence, Meclis kapanmadan
İçtüzük değişikliğinin görüşülmesi uygun
olur. İçtüzük değişikliği konusunda, seçim
ittifakı yaptığımız MHP ile görüştükten sonra
muhalefetle görüşmekte fayda var. Çünkü yeni
İçtüzük 27. Yasama Döneminde uygulanacak,
herkesin bu konuda katkısı ve görüşlerinin

Seçime 65 gün kala Ankara’da da yoğun
bir trafik yaşanıyor. Seçim sürecinin

olması uygun olur." diye konuştu.

hızlı bir şekilde işletilmesi için tüm

"Sabahlara kadar çalışma ihtiyacı

çalışmalarını tamamlayan AK Parti,

ortadan kalkmış olacak"

YSK’nın açıklayacağı tahmini seçim

Yapılması planlanan değişiklikle, TBMM

takvimini oluşturdu. Gün gün seçime

İçtüzüğü'nün cumhurbaşkanlığı sistemine

hangi hazırlıkların yapılacağını

uygun hale getirileceğini belirten Elitaş, "26

belirleyen AK Parti, en kritik gün olarak

maddesi tamamen uyum maddesi, diğer

30 Nisan'ı ve 1 Mayıs'ı belirledi.

maddeler ise komisyon aşamasının daha etkin
hale getirilmesiyle ilgili." ifadesini kullandı.

4 Haziran’da erken seçim kararının
alınmasının ardından dün akşam AK Parti

Elitaş, TBMM Genel Kurulunda teklif ya da

Grubu’nun önerisi ile seçim teklifini içeren

tasarılar görüşülürken, saat 22.00-23.00'de

kanun tasarısı Anayasa Komisyonu’nda
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görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Bugün

* Tutuklular ile taksirli suçlardan

toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nda

hükümlülere ilişkin askı listelerinin,

oylanarak geçmesi beklenen teklifin ardından

güncellenmek üzere ilçe seçim

YSK’da seçim takvimini birkaç gün içinde

kurullarınca askıya çıkarılması ve

açıklaması bekleniyor.

itirazların başlaması

Bu süreçte hazırlığını yapan AK Parti de

* Yüksek Seçim

ilerleyen sürece göre kendi seçim takvim

Kurulu'nun www.ysk.gov.tr adresinden

taslağını oluşturarak yoğun mesaisine start

bina esasına göre düzenlenen seçmen

verdi. En kritik günlerden birisi olarak 30

kayıtlarının sorgulanmasına

Nisan’ı belirleyen AK Parti, ittifak yapacak

başlanılması

partiler için de son günü 1 Mayıs olarak
takvimine yazdı. Bu takvim YSK’nın kesin
takvimini açıklamasıyla birlikte birkaç gün
oynayabilir ancak AK Parti hazırlıklarına
başlamak için böyle bir taslak oluşturdu.
İşte AK Parti’nin taslağına göre 24 Nisan 2018
Seçim Başlangıç tarihi olursa YSK’nın
açıklayacağı tahmini seçim takvimi şöyle
olabilir:
24 Nisan
* Oy kullanılacak gümrük kapıları ve
yurt dışı temsilcilikleri ilan edilecek.
25 Nisan
* Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde
önseçim, hangi seçim çevrelerinde aday

30 Nisan
* Siyasi partilerin genel başkanlıklarının;
partilerinin aday adayı listelerini ve seçim
çevrelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ve ilgili il
ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı
bildirmelerinin son günü.
30 Nisan
Kamu görevlilerinin görevden çekilmesi
için son gün
1 Mayıs
İttifak yapacak partilerin ittifak protokolünü
YSK ya teslim etmelerinin son günü
4 Mayıs

yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim

* Tutuklular ile taksirli suçlardan

Kuruluna bildirmeleri için son gün.

hükümlülere ilişkin askı listelerinin

26 Nisan

askıdan indirilmesi ve yapılacak
itirazların son günü.
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* Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yapılacak

* Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime

itirazların son günü (Türkiye saati ile

katılacakları seçim çevrelerine ait aday

17.00)

listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na
alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt

7 Mayıs
* Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı
Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli
suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine

ortamında en geç saat 17.00’ye kadar
vermelerinin son günü.
* Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim
kurullarına başvurunun son günü (saat 17.00).

yapılacak itirazların karara bağlanmasının son
günü.

15 Mayıs

8 Mayıs

* Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve
sandıkların belirlenmesi.

* Siyasi partilerin birleşik oy
pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi

* Yurt dışı seçmenlerin oy

ile ilgili olarak Yüksek Seçim

kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı

Kurulu'nca kura çekilmesi ve ilânı.

ve yer
bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden

* İl seçim kurullarınca, önseçimle

ilânı (Türkiye saati ile 08.00)

belirlenmiş milletvekili adaylarına ait
listelerin Yüksek Seçim Kuruluna

17 Mayıs

gönderilmesi.
* Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız
9 Mayıs

adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri
tamamlamalarının son günü.

İttifak protokolü imzalayan partilerin ittifak
tan vazgeçmek için son günü

* Bağımsız adayların adaylıktan
vazgeçmelerinin son günü.

10 Mayıs
22 Mayıs
İttifak protokolünde değişiklik yapmak
isteyen partiler için son gün

* Siyasi partilerin milletvekili kesin
aday listeleri ile bağımsız adayların

12 Mayıs

radyo, televizyon, Resmî Gazete ve
illerde ilânı.
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1 Haziran

DAEŞ'le mücadeleyi bahane ederek
PKK üst yöneticiliği yapan McGurk,

* Gümrük kapılarında ve yurtdışı
temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması.
6 Haziran

Irak'ta seçimlerin yaklaşmasıyla yine
boy göstermeye başladı. McGurk’un
yeniden ortaya çıkması seçim öncesi
‘yeni fitne tohumları’ şeklinde
yorumlandı.

* Başvuran siyasi partilerin radyo ve
televizyonda yapacakları propaganda

Suriye'deki terör koridorunun bir numaralı

konuşmalarının yayın ve zaman

ismi Brett McGurk yeni görevler için Irak'ta.

sıralarının belirlenmesi için Yüksek

ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi

Seçim Kurulunca ad çekilmesi.

sıfatıyla Suriye'ye gönderdiği McGurk yıllardır
PKK/PYD'nin üst yöneticiliğini yapıyor.

13 Haziran
* Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim
yasaklarının başlangıcı.
17 Haziran

Yüklendiği misyon kapsamında Erbil,
Süleymaniye, Bağdat ve Musul'da bir dizi
görüşme gerçekleştiren McGurk'ün bölgeyi
son ziyareti, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak
kritik seçimler öncesi 'yeni bir fitne sürecinin
başlangıcı' olarak değerlendiriliyor.

* Yurt dışı temsilciliklerde oy verme

McGurk'ün temaslarını yorumlayan Irak eski

işleminin sona ermesi.

milletvekili Fayha Bayatlı, ziyaret

24 Haziran oy verme günü

YENİAKİT
Seçimler yaklaşınca yine ortaya
çıktı! 'Yeni fitne tohumları'

zamanlamasının manidar olduğunu
belirterek, "McGurk'ün faaliyetleri
istikrarsızlığı derinleştirirken bölgeye de fitne
tohumları ekiyor" dedi. Bayatlı, şu bilgileri
verdi:
SANDIKTA ABD ELİ VAR
"ABD ve Avrupa ülkeleri Irak'ta her daim kaos
ve karmaşa istiyorlar. Bölgenin istikrarsız
olmasından hepsi de menfaat sağlıyor.
ABD'nin eli bizim seçim sandığımızın
içerisinde. Seçime bir ay kala sömürge valisi
Brett McGurk'ün bölgede artan görüşme
trafiği tehlikeli bir gelişmedir. Irak Merkezi
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Hükümeti özellikle Kerkük ve Musul

güçler tarafından sömürülüyor. Sömürü ve

konusunda bir dizi kararlar aldı ve askeri,

katliamların bir numaralı faili olan ABD, hem

siyasi, ekonomik adımlar attı. ABD ve Batı

Kürtler hem de Araplar üzerinden tıpkı

blokunun bu durumdan fazlasıyla rahatsız

İngilizlerin yaptığı gibi Türkiye antipatisi

olduğunu biliyoruz. Suriye'yi karıştıran

oluşturarak meşruiyet kazanma derdinde.

McGurk'ün seçime günler kala Irak'a

McGurk, bu anlayışın son temsilcisi olarak

yoğunlaşması dikkate değer bir durum."

görevlendirildi. Sömürge valisinin temel

YENİ KÜRDİSTAN DAYATMASI MI?
"McGurk'ün görüştüğü isimler Irak'ta ayrılığı,
kavgayı ve batının menfaatini destekleyen

stratejisi, Türkiye aleyhtarlığı üzerinden ABD
ve müttefiklerine alan açmak, Suriye ve Irak'ın
zenginliklerini yağmalamaya devam etmek."

figürler. Kubat Talabani, Neçirvan Barzani ve
Haşdi Şabi'nin önde gelen isimleriyle bir dizi
görüşme yaptı. Bunlar DEAŞ bahanesi ile
2014'te kurulan kirli ilişkiler ağının parçaları.
Suriye'de bölünmüş harita ve terörün egemen
olduğu bölge projesi McGurk eliyle
gerçekleştirildi. Barzani'nin 25 Eylül
hezimetinden sonra ABD, İngiltere, Fransa
öncülüğünde yeni bir Kürdistan dayatması
gelebilir. Bu sefer Barzani, Talabani, Goran ve
diğer Kürt grupları biraraya getirerek ortak
mücadele zemini sağlayacaklar. McGurk'ün
temaslarına bu planın ilk adımları olarak
bakıyoruz. Bölge ülkeleri, yerel unsurlar
teyakkuz durumunu kaybederse müstakil Kürt
devleti projesi için yeni hamleler gelecektir."
HARABEYE ÇEVİRDİLER
"İngilizler 1918 yılında bu coğrafyaya
geldiklerinde Türk düşmanlığı üzerinden
işgallerine zemin oluşturdu. Şimdi bu geleneği
ABD sürdürüyor. Ülke büyük oranda harabeye
döndü ve Irak'ın doğal kaynakları emperyalist
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