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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, geçen hafta içerisinde 
yabancı devletlerle ilişkileri konusunda soruşturma yürüten özel savcı, eski Federal Soruşturma Bürosu 
(FBI) Başkanı Robert Mueller ile anlaşma yoluna gitti. 
 
Flynn'in ulusal güvenlik danışmanlığı görevine başlamadan önce Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar 
üzerine görüştüğü öne sürülmüştü. Flynn, Aralık 2016'da Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile 
yaptığı görüşme konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğunu kabul etti 
 
Flynn, anlaşma kapsamında verdiği ifadede, Türkiye ile ilişkileri konusunda da bugüne kadar reddedilen 
iddiaların doğru olduğunu kabul etti. 
 
Flynn'in adını taşıyan danışmanlık şirketi, Ağustos 2016'da seçim kampanyalarının sürdüğü bir dönemde Türk 
bir iş adamına ait şirketle üç aylık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak taraflar, bunun iki şirket arasında yapıldığını 
ve Türkiye hükümetinin bu anlaşmanın tarafı olmadığını savunuyordu. Ancak Flynn, savcılıkta yaptığı itiraflar 
çerçevesinde, seçim kampanyası döneminde Türk hükümetinin talimat ve yönlendirmeleri ile danışmanlık 
hizmeti verdiğini de ilk kez kabul etti. 
 
Trump ise tüm bu gelişmelerin üzerine Twitter hesabından FBI'ya sert tepki gösterdi. Trump, FBI'ın itibarının 
"lime lime edildiğini" belirterek, eski FBI Başkanı James Comey'in, Flynn hakkında soruşturma açmasını 
engellediği iddialarını da bir kez daha yalanladı. 
 
Flynn'e altı ay ceza indirimi önerildi. Uzmanlara göre, Flynn'in itirafçı olması, Trump yönetiminde bir veya 
daha fazla üst düzey yetkili hakkında suç isnat edecek bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor ve Trump'ın 
ekibinin Rusya ile ilişkileriyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme olarak görülüyor. 
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1) Soruşturma artık Trump'ın yakın çevresine uzandı 
 

Flynn, başkanlık seçim yarışı boyunca Trump'ın yakın danışmanlarından ve sırdaşlarından biri oldu, ayrıca 
Trump kampanyasını televizyonlarda temsil eden isimlerden biriydi. 
 
Temmuz 2016'da Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde konuşma yapacak kadar ön plana çıktı. Seçimlerin 
ardından geçiş döneminde de kritik rol oynadı. 
 
Flynn'in Trump'ın yemin etmesinin hemen ardından atandığı Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, Beyaz Saray'daki en 
kıdemli pozisyonlardan birisini oluşturuyor. 
 
Ulusal güvenlik danışmanının en önemli sorumluluğu ABD ordusu ve istihbarat camiası ile başkan arasında 
köprü görevi görmek. Bu görevde daha önce Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Colin Powell ve 
Condoleezza Rice gibi isimler bulunmuştu. 
 
Trump, istifa etmesinden birkaç gün sonra Flynn'i "muhteşem bir adam" sözleriyle övmüş ve "basın tarafından 
çok ama çok büyük bir haksızlığa maruz kaldığını" söylemişti. 
 
Bugün gelinen noktada ise Flynn hapse girebilir ve hepsinden önemlisi içinde uzun zaman geçirdiği Trump'ın 
yakın çevresiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor olabilir. 
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2) Flynn bildiklerini anlatmaya başladı 
 
Özel savcılığın sunduğu "Suçlamaları Kabul Beyanında," Flynn'in Aralık 2016'da Rus büyükelçi Kislyak ile 
yaptığı görüşmenin hem öncesinde hem de sonrasında Trump'ın geçiş dönemi ekibiyle temas kurduğunu 
söylediği belirtiliyor. 
 
Belgede, "Geçiş dönemi ekibinin üyeleri, Obama yönetiminin Rus hükümetine yönelik yeni yaptırımlar 
uygulamaya koymasının ardından Rusya ile tansiyonun daha da yükselmesinin önüne geçmek istemiştir" 
deniliyor. 
 
Bu görüşmeler, Trump'ın başkanlığa seçilmesinden yalnızca bir ay sonra yapıldı. Bu temaslar sırasında, 
Flynn'in ulusal güvenlik danışmanlığı gibi çok önemli bir pozisyona atanacağı halihazırda resmen 
açıklanmıştı. 
 
Şimdi gündeme gelen esas soru başkanın geçiş dönemi ekibinde yer alan ve Rusya ile tansiyonun 
yükselmesini istemeyen bu üst düzey isimlerin kim olduğu. 
 
ABD'li bazı basın kuruluşları bu kişilerin Trump'ın damadı Jared Kushner ve eski Ulusal Güvenlik 
Danışman Yardımcısı KT McFarland olduğunu iddia ediyor. Bu isimler arasında Trump'ın kendisinin de 
olduğunu söyleyenler de var. 
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3) Flynn'in sözleri Beyaz Saray'ın tutumuyla çelişiyor 
 

Flynn'in Kislyak ile görüşmesi hakkında geçiş dönemi ekibiyle temas kurduğunu söylemesi, Şubat ayında 
Flynn'in talimatlarına aykırı hareket ettiğini söyleyen Trump'ın sözleriyle ciddi şekilde çelişiyor. 
 

O dönemde Beyaz Saray, Flynn'in Rusya ile temasları hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan 
söylediği gerekçesiyle görevden alındığını açıklamıştı. 
 

Flynn'in yaptığı görüşmelere dair ilk ayrıntılar, ABD devletinin Kislyak'a yönelik teknik takip çalışmaları 
sonucu elde edilen bilgilerin basına sızdırılmasıyla ortaya çıkmıştı. 
 

Eğer Flynn'in elinde o dönem Pence başkanlığındaki geçiş dönemi ekibini bilgilendirdiğine dair bir kanıt 
varsa, o zaman Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalar üzerinde ciddi şüpheler doğması da muhtemel. 
 

Başkan Trump'ın yakın çevresinde olan ve FBI ya da Mueller'in yürüttüğü soruşturmada bu temaslardan 
haberdar olmadığını söyleyen kişilere de yeni suçlamalar yöneltilebilir. Beyaz Saray'ın şu ana kadarki 
açıklamaları Flynn'in "yalancı" olduğu tezine dayanıyor. 
 
4) Mueller, adaletin tecellisinin engellenmesi suçlamasını içeren bir dava hazırlıyor olabilir 
 
Flynn'in Rus büyükelçiyle kurduğu temas şüpheli bir durum yaratsa da, yasa dışı olduğunu söylemek güç. 
 
Burada yasa dışı olan ise adaletin tecellisini engellemeye çalışmak. Eski FBI Başkanı Comey, Flynn'in 
kovulmasından bir gün sonra 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Oval Ofis'te yaptıkları özel bir görüşmede, 
Trump'ın kendisinden  soruşturmayı  durdurmasını  istediğini  söylemişti. 
 
Başkan Trump da daha sonra kendisine yönelik bu konuda açılmış bir soruşturma olduğunu ifade etmişti. 
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5) Bunlar buzdağının görünen ucu mu? 
 
Flynn hakkında bir süredir ortalıkta dolaşan çok sayıda söylenti ve iddia var. Özel savcılığın, Flynn'in Obama 
yönetimi zamanda Savunma İstihbarat Teşkilatı başkanlığı dönemindeki bazı eylemlerini de soruşturduğu 
bildirilmişti. 
 
Soruşturma kapsamında ele alınan konular arasında 2015 yılında Rusya devletinin desteklediği RT kanalının 
davetiyle yaptığı Rusya seyahati ve Türk hükümeti için yaptığı çalışmalar da yer alıyor. 
 
Ancak, şu aşamada kendisine yöneltilen suçlama yalnızca Aralık 2016'da Kislyak ile yaptığı telefon 
görüşmesini kapsıyor. Flynn hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyor. Burada Mueller'in sorumluluğu 
tamamen Flynn'e yıkmadığı ve yapabilecekken daha yüksek bir ceza istemediği görülüyor. 
 
Zira, Mueller'in esasında yürüttüğü soruşturma Trump kampanyasının Rus devleti ile bağlantıları hakkında. 
Flynn de Trump'ın hem en önemli danışmanlarından hem de en önemli destekçilerinden biriydi. 
 
Flynn'e yöneltilen suçlamaların nispeten hafif kalması, esas soruşturmayla doğrudan bağlantılı kritik bilgiler 
verdiği anlamına mı geliyor? 
 

 

FLYNN’IN YAPTIĞI ANLAŞMA TRUMP İÇİN NE ANLAMA GELİYOR FLYNN’IN YAPTIĞI 
ANLAŞMA TRUMP İÇİN NE ANLAMA GELİYOR 



6) Yürütülen bağımsız soruşturmanın kapsamı genişletiliyor 
 
Flynn'in vardığı anlaşma, özel savcının çözmeye çalıştığı çok büyük bir yap-bozun yalnızca bir parçasını mı 
oluşturuyor ?  
 
Mueller, Ekim ayında Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ve Beyaz Saray bağlantılı danışman 
Rick Gates hakkında, Trump'ın seçim kampanyasına dahil olmalarından önce kara para aklama 
suçlamalarıyla iddianame hazırladı. 
 
Ayrıca, Rusya ile temasları hakkında yalan beyanda bulunan eski dış politika danışmanı George 
Papadopoulos ile de anlaşma yaptı. 
 
Tüm bu eylemler şu aşamada birbirinden bağımsız ve doğrudan bağlantılı değilmiş gibi görünüyor. En 
azından şimdilik durum bu. 
 
Bir aşamada, Mueller'in Trump'ın kampanya ekibiyle ilgili daha geniş bir dava oluşturup oluşturmadığını 
görmemiz muhtemel. 
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Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  FLYNN’IN YAPTIĞI ANLAŞMA TRUMP İÇİN NE ANLAMA 

GELİYOR 
Flynn, anlaşma kapsamında verdiği ifadede, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam 
ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile 
yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğü iddialarını da ilk kez doğruladı. 
 
Flynn'in adını taşıyan danışmanlık şirketi Flynn Intel Group ile Türk bir iş adamının sahibi olduğu Hollanda 
merkezli Inovo BV, Ağustos 2016'da çeşitli lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere üç aylık bir anlaşma 
imzalamıştı. Taraflar, bugüne dek Inovo'nun Türk hükümetinden bağımsız bir şirket olduğunu ve bu 
nedenle Türkiye'nin yapılan anlaşmanın tarafı olmadığını öne sürüyordu. 

 
  Flynn Intel Group ile Türkiye'nin ilişkisi nedir? 
 
Flynn'in savcılık ile yaptığı anlaşma kapsamındaki itirafına kadar, gerek Türkiye gerekse Flynn Intel Group 
yetkilileri, aralarında doğrudan bir bağ ya da ilişki olmadığını söylüyor. 
 
Flynn Intel Group, kendisinin Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda 
merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV ile anlaşma yaptığını ve bu şirketin Türkiye hükümetinden bağımsız 
olduğunu öne sürüyordu. 
 
Flynn Intel Group ile Inovo BV arasındaki anlaşma ABD başkanlık seçimlerine üç aydan daha az bir süre 
kala, Ağustos 2016'da imzalandı. Kontratın süresi ise üç aylıktı. 
 
Kontratta, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar 
yapması ve Fethullah Gülen'in faaliyetlerine yönelik araştırmalara imza atması öngörülüyor. 



Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  

• Kontrat kapsamında, Flynn Intel Group'un yaptığı araştırmanın sonuçlarının geniş kitlelerle 
paylaşılabilmesi için bir halka ilişkiler firması ve bir film ekibi oluşturularak bir belgesel çektirmesi de 
yer alıyor. 

• Kontratta, Flynn Intel Group'un Inovo adına ve Inovo'nun yönlendirmesine göre açık kaynaklardan 
araştırma yapacağı belirtiliyor. 

• Bu araştırmanın ise Gülen'e ve ABD'de kendisiyle bağlantılı olan ya da bağlantılı olduğu iddia edilen 
okullara odaklanacağı ifade ediliyor. 

• Tüm bu çalışmaların amacı da ABD iş dünyasının Türkiye'yi yeniden istikrarlı ve yatırım yapmaya 
uygun bir ülke olarak görmesinin sağlanması olarak tanımlanıyor. 

• Alptekin, Mayıs ayı sonlarında Washington'da yaptığı bir konuşmada, "Türkiye-ABD ilişkilerinin 
önündeki engelleri daha iyi anlamak" adına Flynn Intel Group'u tuttuğunu belirtti ve ikili ilişkilerin 
önündeki en büyük engelin de Gülen olduğunu söyledi. 

• Flynn Intel Group ile Inovo arasındaki 3 aylık sözleşmenin süresi, ABD başkanlık seçimlerinden 8 gün 
sonra, yani 16 Kasım'da sona erdi. 
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  Flynn ve şirketi Türkiye için ne tür çalışmalar yaptı? 

• Flynn Intel Group'un Inovo tarafından tutulmasının ardından Flynn'in de Türkiye hakkında görüşlerinin 
değişmeye başladığı görülüyor. 

• YouTube'taki bir videoya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cleveland'de bir konuşma yapan Flynn, 
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde "İslamileştiğini" ve ordunun da ülkenin laik 
kimliğini yeniden tesis etmek istediğini söylüyor. Bu sözler, seyirciler tarafından alkışlanıyor. 

• Bu konuşmadan bir ay sonra ise Flynn Intel Group ile Inovo arasındaki kontrat yürürlüğe giriyor. Trump'ın 
kampanyasında aktif rol oynayan Flynn'in yine aynı dönemlerde, Trump'ın seçilmesi halinde Beyaz Saray'da 
önemli bir pozisyona getirileceği beklentilerinin arttığı da görülüyor. 

• ABD Adalet Bakanlığı'na Mart ayında sunulan belgelerde, Flynn'in Eylül 2016'da Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile New York'ta görüştüğü belirtiliyor. 

• Alptekin'in davetiyle gerçekleşen bu görüşmenin amacı, "o dönemde Türkiye'deki siyasi ortamın daha iyi 
anlaşılması" olarak nitelendiriliyor. 

• Toplantıya Flynn ile birlikte eski CIA Başkanı James Woolsey de katılıyor. 

• Mart 2017'de Wall Street Journal gazetesine konuşan Woolsey, New York'taki toplantıda Flynn ve Türk 
hükümet yetkililerinin Gülen'in ABD'den kaçırılarak, Türkiye'ye götürülmesi olasılığını masaya yatırdıklarını 
söyledi. 

• The Daily Caller web sitesi de Ekim 2016'da Flynn'in bu kez İbrahim Kurtuluş ve Erdoğan'ın kuzeni olduğunu 
öne sürdüğü Hilal Mutlu ile görüştüğünü bildirdi. 

• Flynn, bu gelişmelerin ardından ABD'de başkanlık seçimlerinin olduğu gün, yani Kasım ayının başında ABD 
siyasetiyle ilgili yayın yapan gazete ve haber sitesi The Hill'e Türkiye ile ilgili bir makale yazdı. 



Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  
• Flynn, "Müttefikimiz Türkiye krizde ve desteğimize ihtiyacı var" başlıklı makalesinde, Gülen'in ABD'de ılımlı 

bir imam olarak tanınmasına karşın aslında "radikal bir İslamcı" olduğu belirterek, ABD'nin dış politikasını 
Türkiye'ye öncelik verecek şekilde yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. 

• Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelerde, bu makalenin Flynn Intel Group'un Inovo ile anlaşması kapsamında 
yaptığı araştırmada elde ettiği bulgulara dayandırılarak yazıldığı ve taslağının yayından önce Inovo ile 
paylaşıldığı belirtildi. Ancak yine aynı belgede Inovo'dan gelen geri dönüşler ışığında sadece "teknik 
değişiklikler" yapıldığı, bunun haricinde makalenin içeriğinde hiçbir değişikliğin yapılmadığı vurgulandı. 

• Yine aynı belgelere göre, Flynn Intel Group, Gülen hakkında yapılan araştırmaya dayanan, ABD'de 
gösterilmek üzere bir belgesel hazırlanması için bir prodüksiyon ekibi kurdu ve bu belgesel ile araştırmanın 
diğer bulgularının dağıtımı için S.G.R. LLC adlı bir halkla ilişkiler ve lobicilik firmasıyla anlaştı. 

• S.G.R. LLC, "Gulenopoly" adını taşıyan ve masa oyunu Monopoly'ye benzeyen bir oyun hazırladı. Bu oyun 
kartının üzerinde, "Gülen Hareketi, siyasi ve ekonomik nüfuz yaratma oyununda uzmanlaştı ancak bu 
karanlık kurumun ortaya çıkarılmasıyla birlikte oyunun da sonu geliyor" yazıldı. 

• Ancak bu hazırlanan görsel materyal taslak olarak kaldı ve kimseye dağıtılmadı. 

• Flynn'in Türkiye ile ilişkileri konusunda dikkat çeken bir diğer gelişme de seçimlerden ve Inovo ile yapılan 
kontratın süresinin dolmasının ardından yaşandı. 

• ABD'li Washington Post gazetesi, geçiş döneminde Flynn'in eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Susan Rice'a Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma 
Birlikleri'ne (YPG) silah gönderilmesi planına onay vermemesini söylediğini yazdı. 

• Habere göre, Flynn, Rice'a, "Bu planı onaylamayın. Bununla ilgili kararı biz vereceğiz" dedi. Flynn, Türkiye'nin 
başından beri karşı çıktığı bu planı o dönemde durdurmayı başarmış olsa da Başkan Trump daha sonra 
YPG'ye silah verilmesini onayladı. 

 



Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  
  Flynn-Türkiye ilişkilerinin maddi boyutu ne? 

• Kontratta Flynn Intel Group'a Inovo tarafından yapılan ödemelerin hiçbir kısmının yabancı bir devlet 
tarafından karşılanmadığı ibaresi de yer alıyor. 

• Alptekin de Flynn Intel Group'a yapılan ödemelerin tamamının kendi şirketinden karşılandığını söylüyor. 

• Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV'den üç defada toplam 530 bin 
dolarlık bir ödeme alındı. 

• Ancak daha sonra Flynn Intel Group'tan Inovo BV'ye biri Eylül, diğer de Ekim ayında olmak üzere 40'ar bin 
dolarlık "Danışmanlık Ücreti" adı altında iki farklı ödeme yapıldı. 

• WSJ'ye konuşan Alptekin, bu ödemelerin danışmanlık ücreti değil, iade olduğunu söyledi. 

• Alptekin, Flynn Intel Group'un sunması öngörülen hizmetler arasında lobicilik faaliyetleri de bulunduğunu 
ancak bunun için ortaya somut bir plan koyamamalarından dolayı bu hizmetin bedelinin kendilerine iade 
edildiğini belirtti. 

• FBI soruşturması kapsamında bu geri ödemelerin neden yapıldığı sorusuna da yanıt aranıyordu. Zira, 
ABD'deki lobicilik yasalarına göre, bir kurum ya da kişinin, lobi faaliyetleri için kendisini tutan devlet ya da 
şirkete veya aracı olan kişiye bu kontrat için "komisyon" ödemesi yasak. 

• Bir başka deyişle, eğer Flynn Intel Group, kendisiyle kontrat yapılmasına aracılık ettiği için Alptekin'e 
komisyon olarak bu ödemeleri yaptıysa yasaları da ihlal etmiş oluyor. 

• Sunulan belgelerde, Flynn Intel Group'a yapılan ödemelerin ne kadarının kime harcandığı bilgisi de yer alıyor. 
Flynn'in kendisi "İdari Destek" adı altında, üç ay boyunca ayda 4 bin dolar olmak üzere, toplamda 16 bin 
dolar ödeme aldı. 

 

 

 

 

 

 

 



Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  
• Gülen'le ilgili hazırlanan ancak daha sonra rafa kaldırılan belgesel projesi ekibinde yer alan gazeteci David 

Enders'a üç defada toplam 3 bin 400 dolar "Videografi" parası ödendi. Projedeki diğer gazeteci Rudi Bahtiyar 
da mülakatları yaptığı için 1200 dolar kazandı. 

• "Gulenopoly" oyununu yapan ve belgesel ile araştırma sonuçlarının geniş kitlelere duyurulması için tutulan 
S.G.R. LLC lobicilik ve halkla ilişkiler şirketine de toplam 40 bin dolar para ödendi. 

• Ayrıca Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili açılan soruşturmada kilit rol oynayan ve emekli olduktan sonra 
Flynn'in şirketinde çalışmaya başlayan eski FBI ajanı Brian McCauley'ye "Danışmanlık Ücreti" adı altında dört 
defa ödeme yapıldı ve toplamda 28 bin dolar verildi. Yine "Danışmanlık Ücreti" adı altında 7 bin 500 dolar 
kazanan bir diğer isim de Tuğamiral Paul Becker oldu. 

• Ancak daha önce ABD devletinin farklı yerlerinde görev yapmış olan bu kişilerin, Inovo ile Flynn Intel Group 
arasındaki ilişkilerde oynadığı rolün ve sundukları hizmetin ayrıntılarına resmi belgelerde yer verilmedi. 

  Flynn ve şirketinin Türkiye ile ilişkileri neden tartışma yarattı? 

• Kasım ayı sonlarında, ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi yetkilileri, Türkiye ile ilişkilerinin niteliği 
konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için Flynn ile temasa geçti. 

• The Daily Caller'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesini seçim günü Flynn imzasıyla 
yayınlanan makale ve seçimlerden Flynn'in desteklediği Trump'ın zaferle çıkması tetikledi. 

• Aralık ayı içerisinde Flynn'in Türkiye ile ilişkileri hakkında FBI soruşturması başlatıldı. New York Times, Mayıs 
ortasında yayımladığı bir haberinde, Flynn'in Ocak ayı başında Trump'ın geçiş dönemi ekibinin baş hukuk 
danışmanı Donald F. McGahn'ı açılan soruşturmayla ilgili bilgilendirdiğini bildirdi. 

• Soruşturmanın açılmasının temelinde Flynn'in Inovo ile kontrat imzaladıktan sonra Türkiye adına lobi 
faaliyetlerinde bulunduğunu Adalet Bakanlığı'na bildirmemiş olması yatıyor. 



Flynn'in Türkiye ile ilişkileri  

• Flynn Intel Group, kendisini Inovo'nun lobicisi olarak Eylül ayında kaydettirmiş olmasına karşın Türkiye ile 
ilgili herhangi bir bildirim yapmadığı görülüyor. 

• ABD yasaları gereğince, bir ABD vatandaşı, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman 
Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı  ülke lobicisi" olarak kaydettirmesi 
gerekiyor. 

• Flynn ve avukatları, kendilerini   tutanının doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmaması, bir Türk iş 
adamının sahibi olduğu Hollanda merkezli bir şirket olmasından dolayı  ilk  etapta bu bildirimi yapmalarına 
gerek olmadığını düşündüklerini söylüyor. 

• Ancak Flynn, hakkındaki soruşturmanın açılmasından sonra Mart ayında Adalet Bakanlığı'na avukatı 
aracılığıyla Inovo ile yaptığı kontratla ilgili geçmişe dönük bildirimde bulundu. 

• Avukatı Robert Kelner, "yapılan anlaşmadan öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne fayda sağladığı 
şeklinde yorumlanabilme ihtimali" olmasından dolayı geçmişe dönük bu bildirimi yapmaya karar 
verdiklerini söyledi. 

• Son dönemde Flynn hakkındaki soruşturmaların ve yargı süreçlerinin hızlandığı görülürken, lobicilik 
faaliyetleriyle ilgili dava açılıp açılmamasına karar vermek üzere Kuzey Virginia'da "büyük jüri" oluşturuldu. 

• New York Times, Flynn'in şirketinde çalışanlara mahkeme celbi gönderildiğini ve Flynn ve Flynn Intel 
Group'un yaptığı işlerle ilgili her türlü "kayıt, araştırma, sözleşme, banka kaydı, iletişim" ve diğer belgelerin 
mahkemeye sunulması istendiğini bildirdi. 

• Benzer bir celbin Alptekin için de çıkartıldığı ifade edilirken, haberde, Türk iş adamıyla ilgili de soruşturma 
açıldığına işaret eden herhangi bir gösterge bulunmadığı vurgulandı. 



• Bu dökümandaki bilgiler BBC, Kuzey Amerika Muhabiri Anthony 
Zurcher’ın yazısından çevrilmiştir.  

 

• Wall Street Journal (WSJ) 

 

ÇEKİNCE :  
• Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 
kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

• Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna 
inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu 
rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. 
Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı 
hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 
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