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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasının görülmesine başlandı
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Ünver Sel’den “Türkiye’deki Kırım
Tatarlarına yönelik Ukrayna’nın
espiyonaj faaliyetleri”ne dair açıklama
Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, KKV Başkanı ve UKDD
Genel Başkanı Ünver Sel, Ukrayna gizli servisi ve FETÖ kaçaklarına
dikkat çekti

ANKARA - ÖZEL

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu (KTKDF) Genel Başkanı, Kırım Kalkınma

Vakfı (KKV) Başkanı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı (UKDD) Ünver Sel,

“UKRAYNA’NIN TÜRKİYE’DEKİ KIRIM TATARLARINA YÖNELİK ESPYONAJ

FAALİYETLERİ” başlıklı bir açıklamada bulundu.

Kasım ayının 3. haftasında Türkiye’deki Kırım Tatar diasporasından bazı isimlere,

“Kırım Gazetecilik Soruşturma Bürosu” adı altında Ukrayna’dan birer yazı

gönderildiğini ifade eden Ünver Sel, şunları ifade etti:

“Gönderilen yazılar kişiye özel hazırlanmıştı ve gazetecilik faaliyeti için değil, istihbarat

faaliyeti için hazırlandığı belliydi.

Büronun editörü Eugene Leshan imzasıyla 17 Kasım 2020 tarihinde Kırım Kalkınma

Vakfı’na gönderilen yazıda vakfımızın faaliyetleri, Rus bağışçıların olup olmadığı ve

Kırım’a hangi yolla gittiğimiz gibi tuzak sorular yer alıyordu. 

Soruların belli bir amaç için hazırlandığı ancak acemice yönlendirmeler içerdiği açıktı.

Yazının bir istihbarat faaliyeti için kullanıldığının anlaşılması üzerine cevap vermeme ve

Kırım Gazetecilik Soruşturma Merkezi ile ilgili araştırma yapılması kararı alındı.”
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UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ FAALİYETLERİ VE FETÖ
KAÇAKLARININ KURDUĞU SİTE…

“Yaptığımız araştırmada merkezin doğrudan Ukrayna gizli servisi SBU’nun

espiyonaj faaliyetleri için örgütlenmiş, sivil görünümlü karanlık bir yapı olduğu

bilgisine ulaştık” diyen Sel, “Ayrıca Ukrayna’daki FETÖ kaçaklarının kurduğu Ukrayna

Haber sitesiyle de bilgi ve belge alışverişi yaptıklarını tespit ettik” dedi.

Ünver Sel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’deki  KırımTatar diasporasına gönderilen yazılara verilen cevapların 25 Kasım

2020 tarihinde investigator.org.ua internet sitesinde yayınlanmaya başladığını tespit

ettik.

Bu yazışmalara Türkiye’deki Kırım Tatar diasporasından verilen cevaplar ile basında yer

alan haberlerin yarın Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde masaya konularak baskı

unsuru olarak kullanılacağı bilgisine ulaştık.

Kırım Kalkınma Vakfı, hiçbir gizli servis ya da sivil toplum görünümlü karanlık yapının

Türkiye’deki Kırım Tatar diasporası arasında ihtilaf çıkarma çabasına izin vermeyecektir.

Ayrıca Kırım Kalkınma Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda zor duruma

sokacak bu tür küçük oyunlara düşmeyecek kadar köklü bir tarih bilincine ve devlet

terbiyesine sahiptir.”

.
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Kırım Tatarları, FETÖ’cü
yapılanmadan rahatsız! Haber
Analiz: Kırım’da Din -Siyaset -Ticaret
üçgeninde Rusların açmazı

İşgal öncesi Ağdam'ı görüntüleyen
fotoğrafçı 28 yıl sonra o günleri
anlattı

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk
açması sebebiyle Nikaragua'ya
yaptırım uygulayacak

Ukraynalı siyasetçiler, Türkiye ile iş
birliğinden 'bölgesel barış' adına
umutlu

Ukrayna'da 'Birlik Kırım Tatar Kültür
Merkezi' açıldı

Türkiye'den Rus mahkemesinin
Kırım Tatarlarına yönelik
mahkumiyet kararına tepki
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AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı
seçimleri tanımadı

Rusya'da son Kırım hanı Şahin
Giray'ın sikkesi bulundu

Prizren'in ilk Osmanlı eseri: Namazgah
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Anahtar Kelimeler: Açıklama Dair ”ne Faaliyetleri Espiyonaj ’nin Ukrayna Yönelik Tatarlarına

Kırım ’deki “Türkiye ’den Sel ünver
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büyümeye devam ediyor

2025 yılına kadar Rusya
pazarında ithal sebzelerin
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Ünlü Rus doktor Myasnikov:
Koronavirüs 2021'de birden
fazla kez geri dönecek

Rus siyaset uzmanı Muhin:
Batı, bu sefer de Türk-Rus
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Rusya'da Azerbaycan
diasporası, Karabağ
şehitlerini saygıyla andı
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Kırım Tatarları, FETÖ’cü
yapılanmadan rahatsız! Haber
Analiz: Kırım’da Din -Siyaset -
Ticaret üçgeninde Rusların
açmazı

Sitemizde bakım ve yenileme
çalışmaları sebebiyle…

Ruslar, Kasım ayında neler
satın aldı?

 GALERILER VIDEOLAR YAZARLAR ANKETLER KARIKATÜRLER RÖPORTAJLAR

ÇEVRE

En Son YAZILAR

ÖZEL HABER

Gündem

DiziYazı/Tefrika

Sağlık

Ekonomi

SPOR

Siyaset

Dünya

ÇEVRE-Hayat

KÜLTÜR-SANAT

BİLİM ve

TEKNOLOJİ

MAGAZİN

Eğitim

Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

dikGAZETE.com

P.K. 56 - Fatih / İstanbul

www.dikGAZETE.com Güncel Doğrudan Son Dakika Haberler...

her hak sahibinin hakkını teslim edene... önce HAKKI öğrenip,

sonra haklıyı görene…

Yazılım: TE Bilişim Künye  İletişim  Sitene Ekle

https://www.dikgazete.com/
https://www.dikgazete.com/galeri
https://www.dikgazete.com/webtv
https://www.dikgazete.com/yazarlar/
https://www.dikgazete.com/anketler.html
https://www.dikgazete.com/karikaturler
https://www.dikgazete.com/roportajlar.html
https://www.dikgazete.com/cevre/
https://www.dikgazete.com/en-son-yazilar/
https://www.dikgazete.com/ozel-haber/
https://www.dikgazete.com/gundem/
https://www.dikgazete.com/diziyazitefrika/
https://www.dikgazete.com/saglik/
https://www.dikgazete.com/ekonomi/
https://www.dikgazete.com/spor/
https://www.dikgazete.com/siyaset/
https://www.dikgazete.com/dunya/
https://www.dikgazete.com/cevre-hayat/
https://www.dikgazete.com/kultur-sanat/
https://www.dikgazete.com/bilim-ve-teknoloji/
https://www.dikgazete.com/magazin/
https://www.dikgazete.com/egitim/
https://www.dikgazete.com/
https://www.dikgazete.com/kunye.html
https://www.dikgazete.com/iletisim.html
https://www.dikgazete.com/sitene-ekle.html
http://www.sanalbasin.com/?ref=29759

	Ünver Sel’den “Türkiye’deki Kırım Tatarlarına yönelik Ukrayna’nın espiyonaj faaliyetleri”ne dair açıklama

