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SIFIR ÇEKTIK
EURO 2020’de Türk Milli Takımı büyük hayal 

kırıklığı yarattı. İlk maçında İtalya’ya yenilen, 
ardından Bakü’deki müsabakalarda önce Gal-
ler karşısında umulanı veremeyen milli takım 
son maçında da varlık gösteremedi. Milliler en 
iyi üçüncülük hayali kurarken İsviçre’ye 3-1 
kaybetti. Milli takım büyük hedeflerle katıldı-
ğı turnuvadan puan alamadan ayrıldı. 11’de

SES KAYDI 
YAYINLANDI

KONUŞMANIN 53 SANIYESI
SEZGİN Baran Korkmaz ile Veyis Ateş’in, içinde 10 

milyon euro geçen konuşmasının tamamının 12 
dakika olduğu duyurulmuştu. Ahmet Şık o konuş-
manın 53 saniyesini yayınladı. O bölümde Ateş’in 
birileri adına Korkmaz’a sakin ol tavsiyesinde 
bulunduğu duyuluyor. Sevilay Yılman ve İsmail 
Saymaz daha önce söz konusu kaydın iki dakikalık 
bölümünü dinlediklerini açıklamışlardı. 3’te

10 milyon euroluk rüş-
vet iddiasında yeni bir 

aşamaya geçildi. TİP 
milletvekili gazeteci 

Ahmet Şık, SBK ile Ve-
yis Ateş arasındaki ko-
nuşmanın ses kaydının 

bir bölümünü yayınladı. 

BILDIK  
YALANLAMA:  

MONTAJ SBK’NIN 
ARKASI 

KUVVETLI

TÜRKIYE DE DEVREDE 3’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu “Öncelikle, Sezgin 
Baran Korkmaz’ın yurt dışına 
çıkışına kim izin verdi? Mal 
varlığı üzerindeki hacizi kim 
kaldırdı? İvedi kararla haczi 
kaldıran savcı, Adalet Bakan-
lığı’na nasıl bakan yardım-
cısı oldu?” sorularını sordu, 

ardından Korkmaz’ın yüksek 
yerlerden himaye gördüğünü 

söyledi. CHP lideri, “Sez-
gin Baran Korkmaz gibi 

birisi yargıyı istediği 
gibi kullanıyorsa 
arkasında ciddi bir 
güç vardır” diye 
konuştu. 3’te

YARGIYA 
MÜDAHALENIN 
DAYANILMAZ 
HAFIFLIĞI

EMRE ALKIN
yazdı  7’de

“VERIMSIZLIK ILE 
MÜCADELEYE NE 
KADAR HAZIRIZ?”

HALDUN 
SOLMAZTÜRK
yazdı  2’de

BAYRAKTAR 
BU DEFA 
‘TALANCI’ 

DEDI 
17-25 Aralık operasyonunun ardından 

bakanlıktan istifa eden Erdoğan Bay-
raktar dikkat çekici bir paylaşım yap-
tı: “Partimizi oluşturan dinamiklerin 
içinde bulunan ve daha sonra makam 
ve mevkilere gelenlere eyvallah. Par-
timiz iktidar olduktan sonra ikbal bu-
lanlara ne demeli? Hele şimdi talan 
peşinde koşanlara veyl olsun.” 3’te

DÜNYA Hindistan’dan yayılan ko-
ronanın yeni varyantı ‘delta’yı 
konuşuyor. İngiltere’de artan 
vakalar Avrupa’yı kaygılandır-
dı. Tam Türkiye uçuşlarını baş-
latmaya hazırlanan Rusya’da 
da vakalar tırmanışta. Moskova 
Belediye Başkanı artan vaka-
ları delta varyantına bağladı. 
Uzmanlar yeni varyantın hem 
daha hızlı bulaştığını, hem de 
aşıya karşı daha dirençli oldu-
ğunu açıkladılar. 6’da

ULUDAĞ’DAN doğan, geçtiği ovalardaki birçok dere ve Susurluk Çayı 
ile birleşerek, Karacabey’den Marmara Denizi’ne dökülen yaklaşık 
200 kilometrelik Nilüfer Çayı, hâlâ simsiyah. Bu kirlilik sadece 
Marmara’yı öldürmekle kalmadı, tarım ve hayvancılığı da olum-
suz etkiledi. Doğader üyesi Murat Demir ortaya çıkan bu karanlık 
tabloyu özetledi: “Nilüfer artık bir su değil kimyasal atık.” 5’te

VE ABD SBK’NIN 
TÜM MAL 

VARLIĞINI ISTEDI

DELTA KAYGISI

HATIRLATMALAR 
BIONTECH ILE OLSUN
AMERİKA Birleşik Devletleri’nde en-

feksiyon hastalıkları ve bağışıklık 
sistemi üzerine araştırmalar yapan 
Prof. Derya Unutmaz, BioNTech’in 
Çin aşısı Sinovac’a göre daha etkili 
olduğunun araştırmalarla ortaya 
koyulduğunu hatırlattı, “Sinovac 
aşısı olan risk grubundakilerin 
hatırlatma dozunu BioNTech olma-
larını tavsiye ediyorum” dedi. 6’da

Sayı: 610

NILÜFER ÇAYI ZEHIR AKITIYOR

KEREM 
KIRÇUVAL 
BAKÜ’DEN 
YAZIYOR

8 ve 9’da

SÜREN kara para davasında savcılar dilekçe vere-
rek SBK’nın mal varlıklarına ve ABD’den gönde-
rilen paralarla alınan gayrimenkul ile şirketlere 
el koyulmasını istedi. Dilekçede hem Sezgin 
Baran Korkmaz’a aktarılan paraların belgesi yer 
alıyor hem de el koyulması istenen mal varlığı 
listesi. Listede uçaktan yata, arsadan fabrikaya 
kadar birçok menkul ve gayrimenkul var. 3’te
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HALDUN
SOLMAZTÜRK

Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ile muhalefet 
arasındaki demokrasi tartışması yeni bir tanım-
lamayı gündeme soktu, ‘duble demokrasi’. Geçen 
hafta HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 
Türkiye’de yaşanan sorunlara değindiği bir ko-
nuşmasında partisine kapatma davası açılmak 
istenmesini de eleştirdi, “Türkiye'de demokrasi 
olursa hiç kimse Türkiye'ye karışamaz” dedi. 
Beştaş’ın sözlerine AK Parti İstanbul Milletvekili 
Serkan Bayram oturduğu yerden bağırarak, “Tür-
kiye'de 'doble' demokrasi var, 'doble'” diye karşı-
lık verdi. (Kaynak:GazeteDuvar)

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı ba-
san, o gün annesinin yerine par-
tiye çalışmaya giden Deniz Poy-
raz’ı altı kurşunla öldüren Onur 
Gencer, hedefi büyük koymuş. 
Gencer’in HDP ve TİP yöneticile-
rini öldürmek istediği ortaya çıktı. 
Onlara ulaşamayacağını anlayın-
ca HDP’nin İzmir il binasına gide-
rek karşısına çıkan ilk kişiyi öl-

dürmüş. Gencer ifadesinde, “Ocak 
2021 tarihinde içimdeki intikam 
ateşini Barış Atay, Selahattin 
Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyle 
Zana, Pervin Buldan isimli şahıs-
ları öldürerek söndürebileceğimi 
fark ettim” diyor.

Silah ruhsatını aldıktan sonra 
silah edinmek için önce Anka-
ra’ya gitmeyi planladığını, eğer 

bunu gerçekleştirebilseydi eylemi 
HDP Genel Merkezi’nde gerçekleş-
tirmiş olacağını söyleyen Gencer, 
planını uygulamaya koyamayınca 
silahı İzmir’den satın aldığını ve 
HDP İzmir İl Başkanlığı’nı hedef 
olarak seçtiğini de anlattı. Gencer 
gerçekleştirdiği eylemle HDP’nin 
gerçek bir mağduriyet tatmalarını 
istediğini söyledi.

O CANININ ÖLÜM 
LISTESI KABARIKMIŞ

Katil değil, HDP’yi şeytanlaştıranlar değil, anne-baba suçlu!!
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli'nin danışmanı Yıldıray Çi-
çek, İzmir'deki HDP İl Binası'na 
düzenlenen saldırıda hayatını 
kaybeden Deniz Poyraz'ın ailesi 
hakkında tartışma yaratacak ifa-
deler kullandı.

Çiçek, Deniz Poyraz'ın katilinin 
aynı zamanda anne ve babasının 
olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından pay-
laşım yapan Çiçek şunları yazdı:

"HDP’li Deniz Poyraz’ın kati-
li aynı zamanda annesi- babası 

görülüyor. Tüm evlatlarını terör 
batağına saplamışlar. Babası 
“Kızım Deniz benim değil Kürdis-
tan’ın kızı. Yaşamımızı dağlarda-
ki aslanlara (PKK’lı yaratıklara) 
borçluyuz” demiş... Üç çocuğu da 
PKK’lı olmaktan cezaevinde!"

1328 gündür tutuklu olan iş in-
sanı Osman Kavala, Karar gazetesi 
yazarı Mehmet Ocaktan'a yolladığı 
mektupta, "Ruh sağlığımızı koru-
mak için sanat, edebiyat ve müziğe 
ihtiyacımız var" düşüncesini dile 
getirdi. 

Ocaktan yazısında, "İki hafta 
önce Miles Davis’le ilgili yazdığım 
Pazar yazısında şöyle bir cümle 
kurmuştum: 'Tek bildiğimiz, önle-

meye gücümüzün yetmediği kötü-
lüklerin etrafından dolanarak her 
zaman ruhumuzu aydınlatan sana-
tın-edebiyatın, müziğin muhteşem 
dünyasına sığınmak.' 

1328 gündür özgürlüğünden 
mahrum bırakılarak tutuklu bu-
lunan Osman Kavala cezaevinden 
gönderdiği mektupta bu ifademi 
şöyle tamamlamış:

'Ruh sağlığımızı korumak için 

her üçüne de ihtiyacımız var. 
Ancak kötülüğün kaynaklandığı 
insanlık durumlarını ve insanın 
özelliklerini bize anlatan edebiya-
tın ayrıcalıklı bir işlevi yok mu? 
Kötülüklerden uzaklaştığımız bir 
sığınak limanı olduğu kadar, başka 
meselelerle birlikte, kötülük konu-
sunda bizi hazırlıklı hale getiren 
duygularımız ve düşüncelerimiz 
için bir eğitim alanı da değil mi?” 

KAVALA’DAN MEKTUP VAR
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların 

Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması iste-
miyle yeniden açılan davada ilk incelemesini 
bugün yapacak.

Görevlendirilen raportörün iddianamenin ka-
bulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlaması-
nın ardından heyet saat 10.00'da davaya ilişkin 
ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul 
edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin 
kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile 
neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler 
hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine 
yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbi-
ren bloke konulmasına karar verilmesi yönünde-
ki talebi de ele alacak.

ÇİÇEKLİ 
ÖRGÜ 

KAZAK 
SAKINCALI 
BULUNDU
Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından tu-

tuklanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'li 
Alev Şahin'in gönderdiği örgü ipinden yapılmış 
çiçek motifinin kendisine verilmediğini duyur-
du. Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, şu ifadelere yer aldı: "KHK’lı Alev 
Şahin’in bana gönderdiği örgü ipinden yapılmış 
çiçek motifi bana verilmedi. Haramilikle özgürlü-
ğümüzü kısıtladıkları yetmiyor, dostluk ve kar-
deşliğimizi de engellemeye çalışıyorlar.”

DUBLE YOLDAN SONRA 
‘DUBLE DEMOKRASİ’

AYM GENEL 
KURULU 
HDP İÇİN 

TOPLANIYOR

Anayasaya göre, “Millet egemen-
liğini yetkili organları eliyle kullanır. 
Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz”. 

Ancak, Türkiye’de olan, yaşanan tam 
da bu!..

Yetkili tek organın kendisi olduğunu 
düşünen bir siyasi kadro ülkeyi Anaya-
sa’ya değil de keyfine göre yönetiyor. 
Sonuçta, Meclis—tüm kurumlar—iş-
levsizleşirken, Yürütme’nin tahakkü-
mü altındaki ‘Yargı’ bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını tümüyle yitirdi.

Başta Cumhurbaşkanı, Içişleri Ba-
kanı ve valiler olmak üzere, kaynağını 
Anayasa’dan almayan ‘yargı’ yetkileri-
ni, ısrarla, açıktan ve en vahim şekilde 
kullanan bir Yürütme’yle karşı karşıya-
yız.

Bu durumun en çarpıcı örneklerini, 
2019 Nisan’ında Çırağan Sarayı’nda 
Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp 
ettiği avukatla ilgili ‘yargı’ sürecinde, 
‘amiraller’ vakasında Cumhurbaşkanı 
ve Içişleri Bakanı’nın yargıyı ve yargı 
yetkisini ‘yok sayan’ beyanlarında 
görmüştük.

En son örnek Izmir’deki silahlı saldı-
rıdan sonra Izmir Valiliği’nden geldi.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 
soruşturma ‘gizlidir’ ve Cumhuriyet 
Savcılıkları tarafından yapılır. Valiliklere 
yapılan ihbar ve şikayetler de Cumhu-
riyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcısı, maddî gerçe-
ğin araştırılması, adil yargılamanın 
yapılabilmesi için delilleri toplamakla 
yükümlüdür. Adlî kolluk—polis, jandar-
ma—Savcılığın emrindedir.

Türk Ceza Kanunu’na göre, soruştur-
ma evresinde, ‘maddi gerçeğin’ ortaya 
çıkmasını engellemeye elverişli şekilde 
açıklama yapılması ‘Soruşturmanın 
gizliliğini alenen ihlal’ etmektir.

Saldırıdan hemen sonra Izmir Valiliği 
bir duyuru yayınladı:

“Otuz iki iş yerinin bulunduğu bir iş 
hanının 2. katındaki HDP il binasına, 
sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış 
olan O.G. isimli şahıs girerek, parti ça-
lışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile 
ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs 
yakalanmış olup olay tüm yönleriyle 
araştırılmaktadır.”

Bu açıklamayla Valilik, açıkça, üstü-

ne vazife olmayan—ve gizli kalması 
gereken—soruşturmayla ilgili, üstelik 
teyide muhtaç, eksik ve ‘yönlendirici’ 
bilgileri paylaşmaktadır.  

Hemen ertesi gün bir başka açıkla-
ma yayınlandı. 

Bu sefer olay “Bir siyasi partinin il bi-
nasına ve çalışanına yönelik elim olay” 
oldu. Yargı süreci başlamış ve “Izmir 
Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolün-
de, polis [a.b.] tüm delilleri toplamış”.

Aslında delilleri toplayan Vali’nin 
emrindeki ‘polis’ değil, Savcı’nın em-
rindeki adli kolluktur. Üstelik Vali’nin 
hangi delillerin toplanacağını tayin ve 
‘tüm delillerin toplandığını’ takdir—ve 
elbette bunu kamuoyuyla paylaşma—
yetkisi yoktur. 

Ama Valilik, aynı açıklamada kame-
ra kayıtlarının silindiği, bilgisayarlara 
format atıldığı, sanığın valiliğe ait 
bir otelde konakladığı iddialarını da 
reddediyor, “Tamamen gerçek dışıdır” 
diyor.

Bunlar, doğrudan Valilikle ilgili son 
derece vahim iddialardır ve Izmir Va-
liliği’nin yapması gereken bu iddiaları, 
kendisine nasıl ulaştıysa o şekilde sav-

cılığa aktarmaktır—yalanlamak değil.
Izmir Valiliği’nin—ve Izmir Vali-

si’nin—yetkisi olmayan bir yargı süre-
cine müdahil olduğu ve bu tutumuyla 
hem TCK’nın hem de CMK’nun bazı 
maddelerini ihlal ettiği açıktır.

Dileriz bundan ders alır, bir daha 
aynı hataları yapmazlar.  

Bu arada Çırağan’da darp edilen 
avukat için ‘Cumhurbaşkanına ha-
karetten’ takipsizlik verildi, Istanbul 
Valisi polisler hakkında soruşturma izni 
vermedi, Cumhurbaşkanlığı korumaları 
için de on gün önce ‘delil yetersizliğin-
den’ takipsizlik verildi. Yani ‘Vatandaş’ 
yediği dayakla kaldı.!

Amirallere gelince, Cumhurbaşkanı 
iki gün önce “Işte şu anda hesapları 
soruluyor, devam ediyoruz. Siz bu tür 
yanlış yollara saptıkça, hesabını bu 
ülkenin yargısı soracaktır” diyordu. 

‘Biz’ dediği, bizzat kullandığı ‘so-
ruşturma’ yetkisi, “Siz bu tür yollara 
saptıkça” dediği ‘suç iddiası’, “Bunların 
hesabını soracaktır” dediği de aslında 
yargıya talimat: “Hesap sorun.!”.

Henüz ortada iddianame bile yok.! 
Ama yürütmenin başı, emekli amiral-

leri teröristler ve suç örgütleriyle bir 
tutup, hükmü çoktan kesmiş.! Yine 
açıkça Anayasa’yı ve kanunları çiğniyor.

Aynı ‘bakanı’ ve ‘valileri’ gibi…
Pekiyi, savcılıklardan Yargıtay’a, Da-

nıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne—ve 
de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na—ka-
dar koca yargı camiası bütün bunları 
bilmiyor, görmüyor mu? 

Elbette benden, hepimizden çok 
daha iyi görüyor, biliyorlar. 

Ortalığa saçılan onca suç ihbarı, açık 
ve vahim iddiaya, şikayete, itirafa HIÇ-
BIR işlem yapmayan ‘yargı’, şimdi Izmir 
Valisi’nin ‘hatalarına’ işlem başlatır mı? 

Sanmıyorum.! Başlatmaz, başlata-
maz, başlatamıyor.

O yüzden ‘hukukun üstünlüğünde’ 
Beyaz Rusya, Tayland, Çin, hatta Rus-
ya’nın gerisindeyiz.

O zaman durum ümitsiz mi?
Hayır, değil.!
Bir yerden, yürekli bir savcıdan baş-

layacak—mutlaka.
Sonrası çorap söküğü gibi gelecek.!
Yeter ki bu olanları kanıksamayalım, 

iyilik ve doğruluktan yana tavır koya-
lım.

Yargıya müdahalenin 
dayanılmaz hafifliği
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Uzun süredir video mesajlarına ara 
veren Sedat Peker dün akşam altı daki-
kalık bir kayıt ile açıklamalarda bulundu. 
Suikast tehlikesi nedeniyle video çekme-
sine izin verilmediğini tekrarlayan Peker 
biraz gecikmeli de olsa elindeki bilgileri 
yeni videolar çekerek dile getireceğini 

söyledi. Peker bu kez çekimi çok daha 
mütevazı bir odada yaptı ama masasında 
yine açılmamış zarflar vardı. Sedat Peker 
suikast riski ile ilgili 15 gün sonra yeni bir 
değerlendirme yapılacağını ve hareket 
tarzını bu değerlendirmeden sonra belir-
leyeceğini de duyurdu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Habertürk TV su-
nucusu Veyis Ateş'in, kara para aklama suçlama-
sından tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 
milyon euro istediği konuşmanın ses kaydını ya-
yınladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 6 
Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddi-
alardan biri, Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'in, 
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz için 
Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı.

Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve-
yis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 
12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bu-
günkü yazısında bahsettiği  kısmına ait ses kaydı 
budur” diyerek Youtube'a koydu. 

Çevredeki gürültü sebebiyle anlamakta güçlük 
çekilen ses kaydındaki diyalogların bir kısmı şöy-
le:

Veyis Ateş: ... hikaye sana anlattığım hikaye. 
Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Şu an 
canın yaralı. Kızgınsın, öfkelisin, dünyayı ateşe 
veresin var falan.

Sezgin Baran Korkmaz: Evet, doğru.
Veyis Ateş: Sadece bu tarafın hassasiyet duy-

duğu mesele, ben ilk başladığında da sana söy-
ledim... Yakar mı yıkar mı, konuşur mu eder mi 
falan.

Sezgin Baran Korkmaz: Yok abi ya.

ŞIK’IN KASTETTİĞİ YAZI
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesindeki 

köşesinde ilgili kısmı şöyle vermişti:
"Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 daki-

ka 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti. 
Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi 
konuşma seslerine karışıyor.

Ateş, şöyle diyor: 'Şu an can yanın yaralı, kızgın-
sın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın 
hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum.'

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendini 
hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, 'Masaya sen otur 
benim yerime?' diye öneriyor. Ateş 'Nasıl istersen' 
diyor ve şöyle devam ediyor:

'Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarma-
dan bir süre beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, 
gerekeni yaparız (diyorlar).' Korkmaz, 'Samimiye-
timizi nasıl göstereceğim abi?' diye soruyor. Ateş, 
'Söz ettiğim meblağı istiyorlar' diyor. Korkmaz, '10 
milyon Euro'yu verdiğim zaman…' diye konuşu-
yor. Hızlı konuştuğu için 'Milyon' ifadesini yutu-
yor."

O KAYIT YAYINLANDI

Halk TV’de canlı yayına bağlanan Sezgin 
Baran Korkmaz olayı, "Bana bu işi halle-
debileceğini, benimle uğraşan bir lobinin 
bana bunu yaptığını, kendisinin aracı oldu-
ğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri 
meblağı vermemiz gerektiğini, meblağnın 
ne olduğunu söylediğimde 10 milyon euro 
olduğunu açık açık söylemiştir" dedi.

TANIDIK BIR YALANLAMA: MONTAJ
Sezgin Baran Korkmaz'dan 

10 milyon euro istediği iddia 
edilen Veyis Ateş, yayımlanan 
ses kaydının montaj olduğunu 
söyledi.

Ateş, "Sosyal medyada bana 
ait olduğu iddia edilen bir ses 
kaydı yayınlanmıştır. Sezgin 
Baran Korkmaz ve örgütünce, 
yasa dışı yollarla kaydedilen ve 
farklı telefon konuşmalarım-

dan kaydedilerek oluşturulan 
bu ses kaydının, montajlanma 
yöntemiyle oluşturulduğu açık-
tır" dedi.

ŞIK, SOYLU İLE GÖRÜŞMEK 
İÇİN ARACI OLMAMI 
İSTEDİ

Veyis Ateş video için montaj 
dedikten sonra Ahmet Şık’ın 
kendisinden Soylu ile görüş-

mek için yardımcı olmasını 
istediğini iddia etti. Ahmet Şık, 
Soylu’nun istifası sırasında ya-
zacağı bir yazı için Veyis Ateş 
üzerinden Soylu’ya görüşme 
teklifi ilettiğini, kabul edilme-
yince yazıda maddi hata olup 
olmadığının kontrolü için yar-
dım istediğini söyledi. Bunun 
farklı yansıtılmasını ise Ateş’in 
suçluluk telaşına bağladı.

CANLI YAYINDA REDDETMİŞTİ
Hakkındaki iddialarla ilgili 

olarak Halk TV'de Ismail Say-
maz'ın sorularını yanıtlayan 
Veyis Ateş,  Saymaz'ın 'Ben bu 
konuşmayı dinledim.... Sen bu 
görüşmeyi yapmışsın. Bunu 
nasıl açıklıyorsun?' sorusu üze-
rine, "10 milyon euro istemiş 

miyim, böyle bir kayıt var mı, 
ben kendi ellerimle götüreyim. 
Benim 7 aydan beri çıkmayan 
sesim, çıkmayan konuşmam, 
neresi önü, neresi arkası bilme-
diğim bir konuşma. Ben 10 mil-
yon euro istemedim, böyle bir 
konuşma yapmadım" demişti.

KORKMAZ’IN IDDIASI

Avusturya’da ABD’nin talebi 
üzerine gözaltına alınan Sezgin 
Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye 
iadesi için de harekete geçildiği 
duyuruldu. Türkiye’nin Viyana Bü-
yükelçisi Ozan Ceyhun gerekli giri-
şimleri yaptıklarını açıkladı. Ancak 
iadede tutuklama talebi ABD’den 
geldiği için öncelik Amerika’nın. 

ABD kendi vatandaşlarının usul-
süz alınan ekonomik desteklerle 
hazineyi dolandırdığını, dolandı-
rılan paranın bir bölümünün de 
Korkmaz vasıtasıyla aklandığını 
iddia ediyor. ABD yetkililerine 
göre Korkmaz’a ABD’den gön-
derilen paranın yaklaşık mikta-
rı 134 milyon dolar. Uzmanlar 

Amerika’nın öncelikle bu paranın 
ödenmesi için çaba sarf edeceğini 
belirtiyor. Bu sırada Sezgin Baran 
Korkmaz’ın Türkiye’deki ilişkileri 
ile ilgili Amerikan makamlarına 
vermesi muhtemel bilgiler ise bazı 
çevreler tarafından olayın “Ikinci 
Zarrab vakası” olarak adlandırıl-
masına neden oldu.

SBK için 
Türkiye de 

devrede

Gaziantep’te gazeteciler-
le buluşan CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Sezgin Baran Korkmaz’ın 
Avusturya’da tutuklan-
ması ile ilgili konuştu, 
Korkmaz’ın Türkiye’den en 
üst seviyede kollandığını 
söyledi. Kılıçdaroğlu’nun 
açıklamaları şöyle:

“Savcılar yasadışı iş-
lemler konusunda hare-
kete geçmiyorsa o ülkede 
adalet yoktur. Türkiye'de 

iktidarın yargı üzerinde 
kurduğu hegemonyadan 
dolayı yargı görevini yap-
mamaktadır. Sezgin Baran 
Korkmaz'ın yurt dışına 
çıkışına kim izin verdi? Mal 
varlığı üzerindeki hacizi 
kim kaldırdı? Ivedi kararla 
haczi kaldıran savcı Adalet 
Bakanlığı’na nasıl bakan 
yardımcısı oldu?

Sezgin Baran Korkmaz 
gibi birisi yargıyı istediği 
gibi kullanıyorsa arkasında 

ciddi bir güç vardır. Burada 
konuşması gereken en te-
pedeki kişidir. En tepedeki 
konuşmuyor. Bize ‘yeraltı 
dünyası çetesi konuşur biz 
muhatap olmayız' diyor. 
Peki Içişleri Bakanı yeral-
tı dünyasına niye cevap 
veriyor. Elin başbakanının 
yaptığı 300 avroluk sabah 
kahvaltısı için kıyamet ko-
puyor ama burada milyar 
dolarla oynuyor kimse 
kılını kıpırdatmıyor.

SBK’nın arkasında ciddi bir güç var

Eski bakandan tartışılacak mesaj 
AK PARTİ’DE TALAN PEŞİNDE KOŞANLAR

17-25 Aralık operasyonun ardından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevin-
den istifa eden Erdoğan Bayraktar sos-
yal medya hesabından dikkat çeken 
bir paylaşımda bulundu.

Partisinin içinde talan peşinde ko-
şanların olduğunu ifade eden Bayrak-
tar, "Okçular tepesini terk etmeyenle-
re de selam olsun" dedi.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:
"Partimizi oluşturan dinamiklerin 

içinde bulunan ve daha sonra ma-
kam ve mevkilere gelenlere eyvallah. 
Partimiz iktidar olduktan sonra ikbal 
bulanlara ne demeli? Hele şimdi talan 
peşinde koşanlara veyl olsun. Okçular 

tepesini terk etmeyenlere de selam 
olsun."

17-25 Aralık operasyonun ardından 
istifa eden Erdoğan Bayraktar tele-
vizyonda, canlı yayında hakkındaki 
iddialara isyan etmiş ve şu ifadeleri 
kullanmıştı.  

“Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin 
bulunduğu bir operasyon sebebiy-
le istifa ediniz ve beni rahatlatacak 
deklarasyonu yayınlayınız' şeklinde 
tarafıma baskı yapılmasını kabul etmi-
yorum. Etmiyorum çünkü, soruşturma 
dosyasında var olan ve onaylanan 
imar planlarının büyük bir bölümü 
Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı”

PEKER YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

ABD’nin talebiyle Avustur-
ya’da gözaltına alındığı belir-
tilen Sezgin Baran Kormaz’ın 
karapara akladığı, Amerika’dan 
Türkiye’ye aktarılan kara pa-
rayla satın aldığı çeşitli mülkler 
ve yaptığı muhtelif yatırımların 
listesi Utah Başsavcılığı tarafın-
dan, Kingston kardeşler ve Lev 
Aslan Dermen’in devam eden 
dava dosyasına konuldu.

Amerika’nın Sesi’nin habe-
rine göre; davanın görüldüğü 
Utah Bölge Mahkemesi haki-
mi Jill N. Parish, 10 Haziran 
2021 tarihinde başsavcılıktan, 
ABD’nin kara para aklamaktan 
jüri tarafından suçlu bulunan 
Lev Aslan Dermen’in Amerikan 

Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolan-
dırıp elde ettiği parayı nerede 
akladığı ve federal hükümetin 
el koymak istediği mal varlık-
ları ve transfer edilen paraların 
listesini istedi.

Utah eyalet başsavcısı And-
rea T. Martinez, 17 Haziran 
2021’de Adalet Bakanlığı’na 
bağlı elektronik işlem sistemi 
aracılığıyla Lev Aslan Dermen 
ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el 
konulması gereken mal var-
lıklarının listesini yayınladı. 
7 sayfalık listede, davanın baş 
sanığı Dermen ve Korkmaz’ın 
ABD’de ortak olduğu SBK USA 
Inc tüm mal varlıklarına el ko-
nulması gerektiği kaydedildi.

AMERİKAN HAZİNESİNE 
DEVRİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimine sunulan 
dilekçede, savcılığın yayınladı-

ğı listedeki tüm malların kara 
para aklanarak elde edildiği, 
savcılığın mal varlıklarının 
Amerikan hazinesine devriyle 

ilgili yapılacak duruşmada 
tüm iddialarını ispat etme-
ye hazır oldukları belirtildi. 
Başsavcılığın mahkemeye 
sunduğu dilekçede Sezgin 
Baran Korkmaz’a ait, el ko-
yulup Amerikan hazinesine 
devri istenen mal varlıkları-
nın listesinde SBK Holding’in 
ABD ve Türkiye’deki tüm mal 
varlıkları sıralanıyor... Türkiye 
listesinde; transfer edilen mil-
yonlarca dolar, tekne, uçak, 
Kuruçeşme ve Beşiktaş’ta 
arsalar, Bodrum’da Kervansa-
ray Otel, SBK Holding AŞ ve 
davalılar veya bağlı kuruluşlar 
tarafından devredilen tüm 
mülkler var sıralanıyor.

ABD, SBK’NIN TÜM MALLARINI ISTIYOR
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General Halife Hafter liderliğin-
deki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin 
güneyinde Cezayir ile sınır hattın-
da bulunan bölgeyi ‘kapalı askeri 
bölge’ ilan etti. 

Askeri kapalı bölge ilanı, Haf-
ter’e bağlı güçlere göre ‘ülkenin 
güneyindeki tekfirci terörist un-
surlara karşı’ operasyon başlattık-
larını duyurduktan iki gün sonra 
gerçekleşti.

Libya Ulusal Ordusu, sınırdaki 
üç kapıdan birini kontrol ediyor 

ve bu nokta ülkenin güneybatısın-
daki Gat şehri yakınında. Libya’da 
yayın yapan özel internet haber 
sitesi Ean Libya, Hafter güçlerinin 
güneydeki İseyyin sınır kapısını 
kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Cezayir makamları, Libya’daki 
güvenlik zafiyeti sebebiyle, sı-
nırdan terörist silahlı unsurların 
sızma tehlikesini dikkate alarak 
Mayıs 2014›ten bu yana iki ülke 
arasındaki sınır kapısını kapalı 
tutuyor.

Almanya’da Merkel hükü-
metini oluşturan Hıristiyan 
Birlik Partileri ile Sosyal De-
mokrat Parti Federal Meclis 
grupları, Hamas bayrakları-
nın yasaklanması konusun-
da uzlaştı.

Hıristiyan Birlik Partileri 
(CDU ve CSU) Federal Meclis 
Grup Başkan Vekili Thors-
ten Frei, Die Welt gazetesine 
konuştu: 

“Alman topraklarında terör 
örgütlerinin bayraklarının 

dalgalanmasına izin vermek 
istemiyoruz.” 

Frei ayrıca, Alman hukuk 
devletinin İsrail-Hamas ara-
sında çatışmaların yaşandığı 
Mayıs ayında Almanya’da 
düzenlenen antisemitik 
(Yahudi düşmanı) gösterilere 
“hızlı ve kararlı bir karşılık 
vermesi gerektiğini» söyledi.

Hamas bayrağının yasak-
lanması için Almanya Ceza 
Kanunu’nun 86’ncı paragra-
fına ilave düzenleme plan-

lanıyor. Anayasaya aykırı 
oluşumlara propaganda ya-
sağını düzenleyen kanunun 
Avrupa Birliği’nin (AB) terör 
örgütleri listesinde yer alan 
yapılanmaları da içerecek şe-
kilde kanunun genişletilmesi 
isteniyor.

Gazze’yi kontrolü altında 
tutan Hamas ile Almanya’da 
da taraftarları bulunan Fi-
listin Halk Kurtuluş Cephesi 
AB’nin terör ve yaptırım 
listesinde yer alıyor.

Brezilya’da Bolsonaro isyanı
Brezilya’nın birçok şeh-

rinde binlerce kişi, Devlet 
Başkanı Jair Bolsonaro’ya 
karşı protesto gösterileri 
düzenledi. Başkent Brasi-
lia ile 24 eyalette binlerce 
kişi yeni tip koronavirüs  
kaynaklı ölü sayısının 
500 bini geçtiği Brezil-
ya’da Bolsonaro’nun salgı-
na karşı tutumunu protes-
to etti.

Ülkedeki salgın duru-
mundan Bolsonaro’yu 
sorumlu tutan göstericiler, 

devlet başkanının görevin-
den alınmasını ve yargı-
lanmasını istedi.  

Devlet Başkanı Bolso-
naro, salgının başlangı-
cından bu yana virüsü 
küçümseyen ve alınan 
önlemleri eleştiren tavırla-
rı nedeniyle tepki çekiyor.

Salgın döneminde 3 kez 
sağlık bakanının değiştiği 
Brezilya’da, 27 Nisan’da 
Senato’da Bolsonaro hü-
kümetinin salgın döne-
minde ihmalinin bulunup 

bulunmadığını araştırmak 
üzere komisyon kurulmuş-
tu. Komisyonda başta eski 
sağlık bakanları olmak 
üzere devlet görevlileri ifa-
de vermeye devam ediyor. 

Nüfusu 210 milyonu 
aşan ülke, ABD’nin ardın-
dan en çok korona kay-
naklı ölümün görüldüğü 
ülke olarak öne çıkıyor. 
Brezilya’da, 17,8 milyon 
vaka görüldü ve ülkede 
yaklaşık 86 milyon kişiye 
en az 1 doz aşı yapıldı.

Almanya’da 
Hamas bayrağına 

yasak planı

İsveç’te Sosyal 
Demokratların li-
derliğindeki azınlık 
hükümeti, ev sahip-
lerinin kiraları ada-
letsiz şekilde yükselt-
mesini engelleyen 
yasadan taviz verince 
ortaklar arasında kriz 
çıktı. Kiracılara des-
tek veren Sol Parti bu 
tavize öfkeli ve ikti-
darı düşürebilir.

İsveç›te 2019 yılın-
da Sosyal Demokrat 
Parti liderliğinde 
azınlık hükümeti 
kurulmuştu. Başba-
kan Stefan Löfven’in, 
kiraların diğer Avru-
pa ülkelerine kıyasla 
da düşük kalabilme-
sine imkân tanıyan 
kira kontrolü yasala-
rında sağ partilerin 
baskısıyla değişiklik 
yapma girişimi geri 
tepti. Sol Parti hükü-
metten desteğini çe-
kerken, bugün güven 
oylaması yapılması 
bekleniyor. Löfven’in 
oylamayı kaybedebi-
leceği belirtiliyor.

İsveç tarihinde ilk 
kez bir başbakanın 

parlamento tarafın-
dan görevden alın-
masına yol açabile-
cek krizin temelinde, 
hem ülkenin gele-
neksel kira kontrolü 
politikası, hem de 
Sosyal Demokrat Par-
ti ve Yeşiller tarafın-
dan kurulan azınlık 
hükümetinin ayakta 
kalmak için sağ par-
tilere taviz vermek 
zorunda kalması 
yatıyor. 

İSVEÇ’TE 
KİRALAR NASIL 
BELİRLENİYOR?

İsveç’te ev kiraları 
ve zamlar, katı bir 
toplu pazarlık süre-
ciyle belirleniyor. Ev 
sahipleri ile kiracılar 
arasında doğrudan 
pazarlık yerine, İsveç 
kiracılar birliği Hy-
resgästföreningen 
tüm kiracılar adına 
mal sahipleriyle 
pazarlık yürütüyor. 
Bu düzenleme saye-
sinde, ev sahipleri-
nin Hyresgästföre-
ningen ile müzakere 
etmeden kira zammı 

yapmasının önüne 
geçiliyor. Stockholm 
gibi kentlerde kira-
ların diğer Avrupa 
başkentlerindeki 
kadar yükselmemesi-
nin altında da İsveç’e 
özgü bu politikanın 
yattığı belirtiliyor.

1958’DEN BERİ 
ERKEN SEÇİM 
DÜZENLENMEDİ

Löfven’in oylamayı 
kaybetmesi halinde 
iki seçeneği bulu-
nuyor. İsveç Başba-
kanı istifa edebilir 
ve meclis başkanı, 
aynı parlamento 
bileşimiyle yeni bir 
başbakan arayışına 
girebilir. İkinci se-
çenek ise Löfven’in 
erken seçim çağrısı 
yapması. İsveç’te 
1958’den bu yana hiç 
erken seçime gidil-
memişken, anketlere 
göre olası bir oyla-
mada herhangi bir 
siyasi blokun açık bir 
çoğunluk kazanama-
ması VE yine parçalı 
bir parlemento çık-
ması bekleniyor.

Yunanistan’da Simantra 
köyündeki spor salonu in-
şası sırasında ortaya çıkan 
Osmanlı mezarlığındaki 
201 naaş, girişimler sonu-
cunda İslami geleneklere 
uygun olarak defnedilecek.

Yunanistan’ın Halkidiki 
Yarımadası’nda yer alan 
Simantra’da, Osmanlı dö-
neminde yaklaşık 160 Türk 
aile yaşıyordu. Lozan Mü-
badelesi ile 1924 yılında 
o dönemdeki adı Gargara 
olan köyde yaşayanlar 

Türkiye’ye gelirken, buraya 
da Erdek ve Kapadokya’dan 
gelen Rumlar yerleştirildi. 
Köyde yaklaşık 5 ay önce 
spor salonu inşası için kazı-
lan temelde, mezar bulun-
du. Osmanlı döneminden 
kalma olduğu tespit edilen 
mezardaki naaşlar Halkidi-
ki ve Aynaroz Eski Eserler 
Dairesinin deposunda mu-
hafaza altına alındı. 

İstanbul’da bulunan Lo-
zan Mübadilleri Derneği, 
konuyu haber alır almaz, 

Dışişleri Bakanlığına bilgi 
verdi ve köyün bağlı bulun-
duğu Propontida Belediyesi 
ile de temasa geçti.   

Yapılan girişimler geçen 
hafta sonuç verdi. Propon-
tida Belediyesi anıt mezar 
yapılmasını, İslami usulle-
re göre naaşların defnedil-
mesini onayladı. Belediye 
Başkanı Emmanoil Karras 
da, mübadillere ve Lozan 
Mübadilleri Derneği’ne 
resmi bir yazı göndererek 
kararı bildirdi. 

Yunanistan’daki Osmanlı 
mezarlığı krizi çözüldü

EV KİRALARINA ZAM 
GİRİŞİMİ HÜKÜMETİ 
DÜŞÜREBİLİR

Afganistan durulmuyor: İki bakan ve genelkurmay başkanı değişti
NATO çekilmesi öncesinde 

şiddetin arttığı Afganistan’da 
savunma bakanı, içişleri ba-
kanı ve genelkurmay başkanı 
görevden alındı. Savunma 
bakanlığına Asadullah Halid’in 
yerine, Sovyetler Birliği’ne 
karşı savaşta üst düzey bir 
komutan olarak uzun bir askeri 
geçmişi bulunan, aynı zaman-
da eski cumhurbaşkanı Hamid 
Karzai’nin hükümetinde içiş-
leri ve savunma bakanlıkları 

yapmış olan Bismillah Khan 
Mohammadi vekaleten getiril-
di. İçişleri bakanlığına da Ha-
yatullah Hayat’ın yerine Abdul 
Sattar Mirzakwal atandı. Ge-
nelkurmay Başkanlığı’nda da, 
General Yasin Ziya’nın yeri-
ne General Wali Mohammad 
Ahmadzai getirildi.

Afganistan hükümetinin en 
tepe noktalarındaki bu deği-
şiklik, NATO’nun çekilmeye 
hazırlandığı, Türkiye’nin Kabil 

Uluslararası Havalimanı’nın 
korunmasına talip olduğu ve 
Taliban’la şiddetin tırmandığı 
bir döneme denk geliyor. Ül-
kenin 34 vilayetinin 28’inde 
Afgan güvenlik güçleri ile Tali-
ban arasındaki çatışmalar sü-
rerken, son olarak Afgan Özel 
Kuvvetlerine mensup 24 asker 
cuma günü kuzeydeki Faryab 
bölgesini Taliban›dan almaya 
çalışırken öldü. Onlarca aske-
rin de yaralandığı açıklandı. 

Libya Ulusal 
Ordusu, Cezayir 
sınırını kapalı 
bölge ilan etti

https://tr.sputniknews.com/afrika/20210617/1044760888.html
https://tr.sputniknews.com/afrika/20210608/1044680755.html
https://tr.sputniknews.com/afrika/20210608/1044680755.html
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Evet, dereler, çaylar, ne-
hirler su değil zehir taşıyor 
Marmara Denizi’ne. Kuşku-
suz zehirin kaynağı insanlar, 
aslında insanlıktan pay alma-
mış olanlar…

Peki, bu vicdansızlık ne-
den? Çevrenin korunması için 
gereken harcamaları, yatı-
rımları yapmayıp kârlarını 
artırma çabasından başka bir 
açıklaması var mıdır? Peki, 
devlet kurumları bu işin nere-
sindedir? Yok mudur kirliliğin 
kaynağını bulup engel olacak 
bir kamu kurumu, yok mudur 
bir tane bile memuru?

Üretim merkezlerini işleten-
ler, fazladan kazandıkları üç 
kuruş için kendi çocuklarının, 
ailelerinin, insanlığın gelece-

ğini yok ettiklerinin farkında 
olmayabilirler mi? Peki ya bu 
çevre katliamına göz yuman 
yetkililer?

İşte Bursa’daki Nülifer 
Çayı… Zehir akıyor. Bulanık 
olmasından geçtik, rengi sim-
siyah. Yazık değil mi? Görmü-
yor muydu kimseler bugüne 
kadar? 

Bilim insanları yıllardır 
çalışmalar yürütüyorlar ama 
deniz artık bu pisliği taşı-
yamaz hale gelip kusmaya 
başlayınca ‘acil eylem planı’ 
konuşulmaya başlanıyor. 
Oysa bilim insanlarının açık-
lamalarına baktığımızda çev-
re bakanlığının yıllardır bu 
kirlilikten haberdar olduğu 
ama çözümü aceleye getirme-

dikleri anlaşılıyor.
Uludağ’dan doğan, ovadaki 

birçok dere ve Susurluk Çayı 
ile birleşerek, Karacabey’den 
Marmara Denizi’ne dökülen 
yaklaşık 200 kilometrelik Ni-
lüfer Çayı, sadece Marmara’yı 
öldürmekle kalmadı, tarım ve 
hayvancılığı da olumsuz etki-
ledi.

DOĞADER Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Demir anlatıyor 
akarsuyun çok da uzak olma-
yan geçmişini: 

“Nilüfer Çayı’nda eskiden 
insanlar yüzerdi. İçinde balı-
ğı, kurbağası, kaplumbağası, 
yılanıyla, su bitkileriyle bir 
yaşam döngüsüydü, ancak 
şu an burada yaşam ihtimali 
sıfır. Çünkü bu artık bir su 

değil, kimyasal atık.”
Ve Murat Demir ‘olağan şüp-

helileri’ sıralıyor:
· “4 milyona yaklaşan nüfu-

sumuzla, 20’den fazla sanayi 
bölgemizle biz bütün evsel ve 
sanayi atığımızı Nilüfer Ça-
yı’na bırakıyoruz. Bunu hem 
evimizde hem de sanayimizde 
yapıyoruz. Yani sanayicimiz 
kadar evdeki teyzemiz de suç-
lu. Çünkü biz lavabolardan 
döktüğümüz kızartma yağları, 
bulaşık yağları, deterjan gibi 
atıklarla kirletiyoruz.

NELER YAPMALI?
· Sanayici kirli teknoloji 

kullanmamalı, suyu yerinde 
arıtmalı. Yani suyu daha az 
tüketen ve hiç kirletmeyen 

teknoloji kullanmalı. Yani 
biraz yatırım yapmalı. 

· Bu su Marmara Denizi’ne 
aktığı sürece denizin ekosis-
temi bozulacaktır. Biz bunu 
yıllardır söylüyoruz ama ne 
yazık ki son müsilaj olayına 
kadar sesimizi kimseye du-
yuramadık. Bizim duyura-
madığımız sesi doğa kendisi 
duyurdu.”

Susurluk ve Nilüfer Çay-
ları gibi Ergene Nehri ve 
Marmara’ya dökülen diğer 
akarsuların hepsi kontrol 
altına alınmadan, Marmara 
çevresindeki şehirlerin atık-
ları Marmara’ya dökülmeden 
Marmara’yı kurtarmanın 
mümkün olmayacağı artık bir 
sır değil.

Datça’da 25 yıldır yılan hi-
kayesine dönen liman inşaa-
tının  yasa ve yönetmeliklere 
aykırı olarak yeniden başla-
dığı iddia edildi. Henüz Çev-
resel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED), raporu onaylanma-
mışken, müteahhit  firmanın 
denizi doldurmaya başlama-
sı tepkiyle karşılandı.

Geçen hafta Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, liman 
projesi için ÇED gereği bir 
halk toplantısı düzenledi. 
Toplantıda inşaatın ruh-
satsız olarak başlamasına 
büyük tepki gösterilirken, 

Muğla Çevre Platformu avu-
katlarından Güngör Erçil, 
resmi evrakta sahtekarlık 
yapıldığını söyledi. Böl-
ge insanlarının itirazları , 
Çevre Bakanlığı yetkilileri 
tarafından tutanaklara geçi-
rilmeyince yaklaşık 20 kişi 
toplantıyı terk etti.Ardından 
müteahhit firma yetkilisi 
projeyi anlattı ama toplan-
tıya katılan bölge sakinleri, 
itirazlarını geri çekmedi.

Proje, 1998 yılında imti-
yaz sözleşmesi imzalanma-
sıyla başladı. Bölge halkı, 
“Özel Çevre Koruma Bölgesi 

statüsü”ne sahip Datça Yarı-
madası’nın korunduğundan 
emin olmak istiyor. Projede 
liman inşaatının Datça’nın 
kısıtlı su kaynaklarını tü-
ketmeyeceğine, çevreye ve 
ekolojik dengeye zarar ver-
meyeceğine ilişkin bilimsel 
bir çalışma olmaması endişe 
kaynağı. Ayrıca limanın yat 
kapasitesinin hangi kritere 
göre 426 olarak belirlendiği, 
yüzer iskelelerin denizde 
akıntıları keserek Kumluk 
Plajı’na zarar verip verme-
yeceği de sorulan sorular 
arasında.  

14 işletmeye 
müsilajdan men 

SUSURLUK VE NILÜFER O ZEHIRI 
Marmara’ya taşımayıp da ne yapsın?

SIMSIYAH AKIYOR

DATÇA’YA KAÇAK LIMAN ÇABASI

Son depremin 
‘belirsizlikleri’ 

ürkütücü

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik 
Fakültesi›nin Kartal merkezli gerçekleşen dep-
reme ilişkin raporunda, depremin derinliğinde 
büyük miktarda belirsizlik olduğunun görüldüğü 
ve bunun detaylı incelenmesi gereken bir konu 
olduğu belirtildi. 19 Haziran’da saat 15:07’de mer-
kez üssü olan İstanbul 4.2 büyüklüğünde deprem 
olmuştu. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada 
şu tespitler dikkat çekti:

“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeyinde, İs-
tanbul ili kara alanında haritalanmış, yüzeye 
ulaşan aktif bir fay yoktur. 19 Haziran 2021 tari-
hinde İstanbul İl sınırları içinde meydana gelen 
bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun defor-
masyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman 
karada büyüklüğü 3 – 4’e ulaşan depremler ger-
çekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı 
sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında 
verilmiş olması depremin derinliğinde büyük 
miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı 
incelenmesi gereken bir konudur. Depremin fay-
lanma mekanizması hakkında bilgi verecek odak 
mekanizması çözümü de henüz mevcut değildir. 
Bu nedenle depremin hemen ardından bilimsel 
verilerin eksik olması detaylı yorum yapma ola-
nağı vermemektedir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara 
Denizi’nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj 
(deniz salyası) temizlendiğini, kurallara aykırı dav-
ranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası verildiğini 
açıkladı.

Kurum, Twitter hesabından müsilaj seferberliğinin 
12’nci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini 
aktararak şu bilgileri paylaştı: “12’nci günün sonun-
da 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 
metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik.”

19 Haziran itibarıyla İstanbul’da 1584 metreküp, 
Kocaeli’de 326 metreküp, Bursa’da 133 metreküp, Te-
kirdağ’da 153 metreküp, Balıkesir’de 466 metreküp, 
Çanakkale’de 378 metreküp, Yalova’da 1515 metre-
küp müsilajın temizlendiğini belirten Kurum, düne 
kadar toplam 4 bin 647 denetim yapıldığını duyurdu.
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Nüfusu 1.4 milyar olan Çin'de, 
Covid-19'a karşı yapılan aşı sa-
yısının 1 milyar dozu geçtiği 
açıklandı. Bu sayı, tüm dünyada 
bugüne dek yapılan aşının üçte 
birine tekabül ediyor. Çin Ulusal 
Sağlık Komisyonu, temmuz ayı-
na dek ülkenin yüzde 40'ının, 
yıl sonuna dek de yüzde 70'inin 
tamamen aşılanmış olmasını 
hedefliyor.

Çin'in aşılama kampanyası 
ilk haftalarda yavaş olduğu için 
eleştirilmiş, nüfusun önemli bir 
kısmının da sert karantina ön-

lemleriyle iç bulaş vakalarının sı-
fırlanması sonrası aşı yaptırmaya 
ihtiyaç duymadığı belirtilmişti.

Ancak son haftalarda 
hem güneydeki Guangdong 
bölgesinde Delta (Hindistan) 
varyantı vakalarının patlak 
vermesi, hem de aşı yaptıranlara 
bedava yumurta veya alışveriş 
çekleri verilen kampanyalarla 
program da hız kazandı. Çin 
Ulusal Sağlık Komisyonu, son 
100 milyon dozun sadece beş 
gün içinde yapıldığını açıkladı. 
(GazeteDuvar)

Rusya’dan Türkiye’ye 
uçular 22 Haziran’da başla-
yacak. Sezon sonuna kadar 
1 milyon Rus vatandaşının 

Türkiye’de tatilini geçirme-
si bekleniyor. Türkiye’deki 
uzmanlarsa hala 5 binlerde 
seyreden vaka sayısı nede-

niyle kaygılı. Delta varyan-
tının da devreye girmesi ile 
yayılımın yeniden artma-
sından endişe ediliyor.

DELTA, AŞIYA DA DAHA DIRENÇLI
Rusya'nın başkenti Mosko-

va'daki korona virüsü vakaları 
artarken, Belediye Başkanı Ser-
gey Sobyanin'den Delta (Hint) 
varyantı uyarısı geldi. Sobya-
nin, daha önce korona virüsü 
enfeksiyonu geçiren ve aşı olan 
bireyler arasında Hint varyantı 
nedeniyle yeniden vakalar görül-
düğünü açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı "Ki-
şinin Hint varyantından korun-
ması için bağışıklık seviyesinin 
Wuhan varyantına kıyasla iki kat 
daha yüksek olması gerekiyor. 
Bu nedenle tekrarlanan vakalar 
görüyoruz, aşı olanlarda hastalık 
görüyoruz" diye konuştu.

Sobyanin, Moskova'da 1.5 
milyon kişinin korona virüs 

aşısının ikinci dozunu aldığını 
belirterek, "Öncelikle azami hız-
da aşılanmamız gerekiyor, her 
halükarda bu en güvenli koru-
ma. Aşılananlar hasta olsa bile, 
çoğu hafif geçiriyor, büyük bölü-
mü de hastalığa yakalanmıyor. 
Mümkün olduğunca fazla sayıda 
Moskovalının en kısa sürede 
aşılanması gerekiyor. O zaman 
virüsün yayılmasını önleyecek 
bir bariyer, kalkan oluşur" dedi.

Başta başkent Moskova olmak 
üzere Rusya'da vakaların 
yeniden artması üzerine 
Sobyanin, korona virüsü salgını 
nedeniyle kentte uygulanan 
kısıtlamaları 29 Haziran'a 
kadar uzatmış ve yeni tedbirleri 
duyurmuştu. (Sputnik)

Ruslarla birlikte delta da gelir mi

Amerika’da Enfeksiyon 
hastalıkları ve bağışıklık 
sistemi alanında çalışma-
lar yürüten Prof. Dr. Derya 
Unutmaz, "Sinovac olan risk 
grubundakilerin 3. doz BioN-
Tech olmasını tavsiye ediyo-
rum" dedi.

Prof. Dr. Derya Unutmaz 
Twitter'dan yaptığı paylaşım-
da, Hong Kong’da yapılan ça-
lışmaya atıfta bulundu, hatır-
latma dozu ile ilgili görüşünü 
paylaştı. Unutmaz “Çalışma-
da BioNTech aşısının Sino-
vac’a göre çok daha yüksek 

antikor yaptığı yayımlandı. 
Gerçi aylardır bildiğimiz, 
söylediğimiz durumun bir 
teyidi. Bundan, Sinovac olan 
risk grubundakilerin 3. doz 
BioNTech olmasını tavsiye 
ediyorum-bulaştırmayı da 
önlüyor” ifadesini kullandı.

Hong Kong'da yapılan bir 
araştırma, Koronavirüs'e 
karşı BioNTech'in geliştir-
diği aşıyı olanlarda Sinovac 
aşısını olanlara göre daha 
fazla antikor oluştuğu tes-
pit edildi.

Araştırmada BioNTech 
ve Sinovac aşılarının oluş-
turduğu antikor seviyeleri 
karşılaştırıldı. İki aşıdan 

birini olan toplam 1000 ki-
şideki antikor seviyelerine 
bakıldı.

Araştırma bulguları, Bi-
oNTech aşısının, Sinovac'a 
kıyasla daha yüksek anti-
kor yanıtı oluşturduğunu 
gösterdi. Hong Kong Üni-
versitesi'nden epidemiyo-
log Prof. Benjamin Cowling, 
Sinovac aşısı olanların 

üçüncü bir hatırlatma do-
zuna ihtiyaç duyabileceğini 
söyledi.

Endonezya'da da bu hafta 
bir açıklama yapan yet-
kililer, Sinovac aşısı olan 
350'den fazla sağlık çalışa-
nının Covid-19'a yakalan-
dığını, bazılarının hastalığı 
ağır geçirdiğini duyurmuş-
tu.

BioNtech daha etkili

Hatırlatma dozu 
BioNTech olsun

Arjantin Ulusal 
Sağlık Bakanlığı, 
Formosa eyaletinde 
Kovid-19 olan bir 
hastanın daha sonra 
‘Kara mantar’ olarak 
bilinen mukormikoz 
hastalığına yakalan-
dığını teyit etti.

Bakanlık açıklama-
sında, 47 yaşındaki 
kadının Covid-19 
tedavisinin ardından 
taburcu edildiği ve 
sonrasında hasta-
da 11 Mayıs’ta kara 
mantar belirtilerinin 
başladığı açıklandı. 
İlk vakanın, Co-

vid-19 olmadan önce 
yüksek tansiyon ile 
tip 2 diyabet hastası 
olduğu belirtildi.

DAMAK 
YARALARI 
SONRASI 
DOKTORA 
BAŞVURDU

Arjantin Sağlık 
Bakanlığı, ilk kara 
mantar vakasının 
Covid-19'dan tabur-
cu olduktan sonra 
baş ağrısı, duyu 
bozukluğu ve damak 
yaraları sebebiyle 
kulak burun boğaz 

kliğine başvurduğu-
nu açıkladı.

9 Haziran tarihin-
de hastadan numu-
ne alındığı ve 12 Ha-
ziran’da kara mantar 
tanısının konularak 
hastanın izole bir 
şekilde tedavi altına 
alındığı belirtildi. 
Bakanlık ayrıca, 
Buenos Aires eyale-
tinde vefat etmiş bir 
kişide Covid-19 ile 
ilişkili başka bir olası 
mukormikoz vaka-
sının incelendiğini 
açıkladı.

Bakanlık, mu-

kormikozun (Kara 
Mantar) genel popü-
lasyonda çok nadir 
görüldüğünü ve 
ölüm oranının yüzde 
40 ila 80 oranında 
olduğunu belirtti. 
Covid-19 ile ilişkisi-
ni açıklayan Sağlık 
Bakanlığı, Covid-19 
tedavisi sonrasında 
zayıflayan bağışıklık 
sisteminin fırsatçı 
bakteri ve mantarla-
ra ortam sağladığını 
ve erken tanı koyma-
nın tedaviyi olumlu 
yönde hızlandırdığı-
nı belirtti.

Pozitiflik oranı 
üçte bir azaldı
Covid-19 ile mücadelede alı-

nan tedbirler ve son günlerde 
artan aşılamanın da etkisiyle 
vaka sayıları azaldı. Vakalar-
daki düşüş, Covid-19 tanı la-
boratuvarlarına gelen günlük 
numune sayıları ile bunlardaki 
pozitiflik oranlarına da yansı-
dı. Başkent'te İl Sağlık Müdür-
lüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi 
Covid-19 Tanı Laboratuvarına 
gelen günlük numune sayısı 
mart ayında 8 bin iken şimdi 2 
binlere düştü. Numunelerdeki 
pozitiflik oranı da yine aynı 
aya göre yüzde 30'dan yüzde 
10'a geriledi.

AŞININ ETKİSİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt 

Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Covid-19 Tanı Laboratuva-
rı Sorumlusu Mikrobiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, 
"Mart ayıyla kıyasladığımız-
da özellikle bu kısıtlama ön-
lemlerinin alınması, aşılama 
çalışmalarının artması; bil-
diğiniz üzere ilk önce sağlık 
çalışanları aşılandı. Ardından 
toplumun geneline yayılan 
aşı çalışması başlatıldı. Aşıla-
ma çalışmalarının yaygınlaş-
tırılmasından sonra anlamlı 
oranda pozitiflik numuneler-
de düşüş gördük" dedi.

ÇİN AŞIDA 1 MİLYAR 
DOZU GEÇTİ

Kara mantar 
Hindistan’dan 

sonra  
Arjantin’de
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PROF. DR.  
EMRE ALKIN

Geçen Perşembe Izmir’de Verimder, 
yani Enerji Verimliliği Derneği'nin top-
lantısına Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ ve sektör 
yöneticilerinden Çağdaş Korkmaz ile 
katıldım.

Konuşmamda şu konulara dokun-
dum: Türkiye’nin yılda ortalama 50 
milyar dolar enerji ithalatı var. Ener-
jinin yüzde 40-44 oranında binalarda 
tüketildiğini biliyoruz. Binalarda tü-
ketilen enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve 
soğutmaya gidiyor.

Buradan hareketle binalarda ısıtma 
ve soğutmaya 50 milyar dolarlık enerji 

ithalatının 17.5 milyar doları harcanı-
yor desek yanlış olmaz. Buraya kadar 
bir sıkıntı yok. Ancak 22 milyon civarın-
daki hanenin yüzde  

85 ‘inde enerji verimli kullanılmıyor. 
Işte burası sıkıntı. Özetle, ihracat ve 
turizm ile zar zor kazandığımız dövizleri 
boş yere harcıyoruz.

Çağdaş Bey şu eklemeyi de yap-
tı: “Binaların iç yüzeyi ve atmosferi 
arasındaki fark 3 dereceden fazla ise 
verimsizlik başlıyor anlamına geliyor. 
Bir başka bilgi de şu: Binaları soğut-
mak için kullanılan enerji ısıtmak için 
kullanılanın iki katı. Buradan hareketle 

ister doğalgaz veya fosil yakıtlar ol-
sun, ister yenilenebilir enerji, hepsini 
verimsiz kullanıyoruz. Avrupa Ülkeleri 
‘sıfır enerjili’ binalar ortaya koyarken, 
biz hala binalarda ısı yalıtımın önemini 
anlatmaya çalışıyoruz.”

"VERİMLİLİĞİN 
MALİYETİ GÖRECELİ 
OLARAK DÜŞÜK..."

Peki hane başına ısı yalıtımının mali-
yeti ne? Açıkçası apartmanlarda daire 
başına ortalama 10 bin TL masraf çı-
kabiliyor. Ancak bu yatırımın ömrü çok 
uzun. Bina ile aynı ömürde. Türkiye'de 

4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 
aylık 9 bin 500 TL civarında. Dolayısıyla 
bu yatırım pahalı gibi gözükse de uzun 
ömürlü ve doğrudan tasarruf yara-
tan etkisi düşünüldüğünde “olmazsa 
olmaz” niteliğinde. Doğal gaz ve elekt-
rik faturalarında neredeyse yüzde 50 
düşüş sağlayabilen uygulamalar var.

Bu yatırımın finansmanını banka ve 
banka harici finans kurumlarıyla başar-
mak mümkün. Dünya Bankası ve AB 
fonları sayesinde oldukça uygun şart-
larda bir kampanya başlatılabilir. Tam 3 
yıl içinde binaların yarısından fazlasını 
bu şekilde enerji verimliliğine uygun 

şekilde yalıtırsak, cari işlemler açığını 
her yıl en az 5 ile 7 milyar dolar arasın-
da daraltmak mümkün.

Bundan başka, alım-satım ve kira-
lama esnasında “A, B ve C” tipi enerji 
kimlik belgesi sahibi binaların önem 
kazanacağını söyleyebiliriz. Avrupa’da 
buna dikkat ediliyor. Sonuç olarak, 
bunları yapmak devrim niteliğinde 
olabilir. Ancak biz “hızlı bir evrim”e de 
razıyız.

Yeter ki cari açığımızdan dış politika-
mıza, döviz kurlarının yükselmesinden 
enflasyona oradan da faizlere kadar 
sirayet eden verimsizliğe son verelim.

"Verimsizlik ile mücadeleye 
ne kadar hazırız?" 

BORÇ BORÇLA DA 
DÖNMÜYOR ARTIK

Ekonomik kriz pandemiyle 
birlikte ekonomik buhrana 
dönüştü. Toplumun her ke-
siminde imdat çığlıkları yük-
seliyor. Veriler de bu dehşet 
tabloyu gösteriyor. CHP’li Bur-
hanettin Bulut, 34 milyon 538 
bin vatandaşın bankalara ve 
finansman şirketlerine toplam 
951 milyar TL borcu olduğunu 
açıkladı. 

CHP Adana Milletvekili 
Burhanettin Bulut,  “Vatan-
daş, destekten yoksun esnaf, 
pandeminin derinleştirdiği 
ekonomik kriz içerisinde bor-
cunu borçla kapatmaya çalışı-
yor. Ülkenin yarısı borç, harç 
içinde hayatını idame ediyor” 

dedi.
Ekonomik tablo-

nun verilerini der-
leyen Bulut, yurt-
taşların zamanında 
ödeyemediği için 
bankalar tarafından 
icraya verilen takip-
teki borçlarının 13 
milyar TL’sinin tü-
ketici kredilerinden, 
5.4 milyar TL’sinin 
ise kredi kartların-
dan olmak üzere toplam 18,6 
milyar lira olduğunu bildirdi.

BORÇ SARMALI 
BİTMİYOR

Bankalara tüketici kredisi 

borcu olan va-
tandaş sayısı-
nın, son bir yıl-
da 2 milyon 153 

bin kişi arttı. Bulut, “Nisan ayı 
itibarıyla Türkiye’de 34 mil-
yon 158 bin kişinin bir veya 
birden fazla bankaya bireysel 
kredi borcu bulunuyor. 2 mil-
yon 86 bin kişi de finansman 

şirketlerine borçlu” değerlen-
dirmesini yaptı.

ÜLKENİN YARISI BATTI
Rakamların yurttaşın yaşa-

dığı ekonomik krizi derinden 
hissettiğini gösterdiğini belir-
ten CHP’li Bulut, şu açıklama-
yı yaptı:

“Vatandaşın borcu 

gırtlağa dayandı. İktidar, 
halka büyüme masalları 
anlatıyor. Vatandaş, destekten 
yoksun esnaf, pandeminin 
derinleştirdiği ekonomik kriz 
içerisinde kredi, borç, faiz 
sarmalında borcunu borçla 
kapatmaya çalışıyor. Ülkenin 
yarısı borç harç içinde 
hayatını idame ediyor.”

Onlar şirketlerin ve dev-
letin görmezden geldiği 
insanlar. Resmi verilere 
göre sayıları 7 milyon 968 
bin. İşleri yok ama hepsi 
işçi. Ortak yanları kayıt dışı 
olmaları. Korona salgını 
çok sayıda kişiyi vurdu 
ama onları biraz daha fazla. 
Çünkü kayıt dışılar. Çünkü tutarı az 
da olsa; kısa çalışma ödeneği, nakit 
desteği ve ücretsiz izin desteğinden 
onlar yararlanamadı. Son olarak da 
çalışanlara açılan aşı önceliğinden 
de yararlanamadılar. Yaşa göre aşı 
çıkmasını bekliyorlar. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Komisyonu CHP 
Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, kayıt 

dışı çalışan bu işçilerin dev-
let tarafından unutulmasını 
eleştirdi. 

Demirtaş, “Pandemi dö-
neminde kayıtdışı çalışan 
milyonlarca işçi, salgını en 
ağır koşullarda yaşadı. Kısa 
çalışma ödeneği alamadı, 
nakdi ücret desteği alamadı, 

sosyal yardımlardan yararlanamadı. 
Açlıkla hastalık arasında kalan bu 
işçiler şimdi de aşı konusunda aynı 
sorunu yaşıyor. Bu işçilerimize kim 
sahip çıkacak?” dedi. Demirtaş, Ba-
kan Koca’nın yanıtlaması istemiyle 
TBMM’ye verdiği soru önergesinde, 
TÜİK’in resmi verilerinin Türkiye’de 
çalışan 28 milyon 56 bin kişiden 
yüzde 28.4’ünün, yani 7 milyon 

968 bin kişinin kayıt dışı çalıştığını 
ortaya koyduğunu belirtti.

COVİD-19 SAĞLIKÇILAR 
İÇİN MESLEK HASTALIĞI 
SAYILMALI

Demirtaş, salgında hayatını 
kaybeden sağlık personeli için 
TBMM’de araştırma komisyonu 
kurulmasını önerdi: “Hayatını 
kaybeden sağlıkçıların 
yakınlarından, Covid-19’a iş 
yerinde yakalandığını ve bu yüzden 
öldüğünü ispatlamaları isteniyor. 
Aksi halde meslek hastalığı 
sayılmıyor. Sağlık çalışanlarının 
tamamını kapsayacak şekilde ve 
illiyet bağı aranmadan Covid-19 
meslek hastalığı kabul edilmelidir.”

DAMAT 
KUMARI 

KAYBETTİ 
FATURAYI 

MİLLET 
ÖDÜYOR

CHP İstanbul Milletvekili 
Aykut Erdoğdu, Merkez Ban-
kası net rezervini paylaşarak 
eski Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’a tepki gösterdi. 
Twitter hesabından paylaşım 
yapan CHP’li Erdoğdu, “Merkez 
Bankası net rezervi -48,1 Milyar 
Dolar… Eğer Merkez Bankası bir 
şekilde 48,1 Milyar Dolar satın 
alabilse ‘0’ rezervimiz olacak” 

ifadelerini kullandı.
Erdoğdu açıklamasının devamında, “Damat 

Bey piyasa ile kur kumarı oynadı… Rest çekti… 
Resti döviz rezervlerimizdi… Damat kumarı 
kaybetti… Millet borcu ödeyecek” diye belirtti.

Gaziantep’te üç gün süren ‘Belediye Başkanları Buluş-
ması’ sona erdi. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimize herhangi 
bir ekonomik destek sağlanmadığı gibi, gelen kaynaklarda 
da ciddi kesinti söz konusu” dedi. Torun, CHP’li belediyelere 
Hazine’den aktarılan kaynaklarda yapılan kesintilerin yüzde 
50’yi geçtiğini anlattı: 

“Ama bizim mazeretimiz yok. Ne olursa olsun mücadele-
mize devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız büyük azim 
ve kararlılıkla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için 
mücadele edecekler. Yapılan anketlerde de görülüyor ki 
CHP’li belediyeler her türlü baskıya, engellemeye, her türlü 
tehdide rağmen, hukuksuz uygulamalara rağmen başarılılar. 
Büyükşehirlerimizin olduğu yerde başarı biraz daha yüksek. 
Ama Türkiye ortalamasını aldığımızda dahi yüksek. Bu da 
bizi son derece mutlu ediyor.”

Kamu ihale yasası çıkarıldığından beri 
128 değişiklik yapan iktidar, ihaleler için 
yeni bir düzenleme daha yaptı. Kamu Ihale 
Kurumunun “Çerçeve Anlaşma Ihaleleri”, 
“Danışmanlık Hizmet Alımı”, “Elektronik 
Ihale”, “Hizmet Alımı”, “Mal Alımı”, “Yapım 
Işleri Ihaleleri”, uygulama yönetmeliklerin-
de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik-
ler ile “Ihalelere Yönelik Başvurular Hak-
kında Yönetmelikte” ve Ihalelere Yönelik 
Başvurular Hakkında Tebliğ ile Kamu Ihale 
Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, itirazen şikayet başvurula-
rının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak 
(e-itirazen şikayet) yapılabilmesiyle ihale-
lere yönelik başvuruların kolaylaştırılması 
yönünde düzenlemeler yapıldı.

Değişikliklerle, ihaleye katılanların 

yönetimindeki görevliler ile ortaklarına 
ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSIS 
üzerinden aktarılması ile her ihalede ayrı 
ayrı bilgi ve belge sunulmasının önüne 
geçilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ticaret 
siciline tescil olunan temsile yetkili kişilerle 
bunların temsil şekilleri hakkında ticaret 
sicili kayıtlarının esas alınması gerekliliği-
ne yönelik Türk Ticaret Kanunu değişikliği 
kapsamında ihaleye katılım aşamasında 
istenen imza sirküleri kaldırıldı.

Ayrıca, yeterlik kriteri olarak düzenlenen 
belgelere idari şartnamelerin ihaleye katı-
labilmek için gereken belgeler ve yeterlik 
kriterleri başlıklı maddelerinde yer veril-
medikçe tekliflerin değerlendirilmesinde 
yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı 
hükme bağlandı.

Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişile-
re veya iş deneyim belgesi düzenlemeye 
yetkili olmayan her türlü kurum ve kuru-
luşa gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini 
gösteren belgeler kapsamına, sözleşmenin 
damga vergisinin ödendiğine ilişkin bel-
geler alınarak belgelendirmeye yönelik ek 
koşul getirildi.

Bu ihalelerde asgari ceza oranından 
daha yüksek nispette ceza uygulanabile-
cek hallerin sayılabilmesine imkan tanındı 
ve hizmetin yerine getirilmesine yönelik 
koruyucu önlemler artırıldı.

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde sözleş-
menin uygulanması sırasında ilgili mevzuat 
gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, 
harç ile ulaşım ve sigorta giderlerinin teklif 
fiyata dahil olan giderler kapsamında oldu-
ğu belirlendi.

Kamu ihalelerine bir düzenleme daha

8 MILYON 
IŞÇININ  

SUÇU NE?

CHP’li Torun: Hazine’den 
CHP’li belediyelere kesinti 

yüzde 50’nin üzerinde
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OPEL, elektrikli modelleri Corsa ve Mok-
ka’yı 2022 yılının ikinci yarısında Türki-
ye’ye getirecek. Mokka için daha önce ha-
ziran ayını tarih veren ardından bunu yılın 
son çeyreğine çeken Opel, bir kez daha 
karar değiştirdi. Opel Türkiye Genel Müdü-
rü Alpagut Girgin, “Biz elektrikli araç pla-
nında teknolojik olarak hazırız. Ama daha 
pazarın tam anlamıyla elektrikli otomobile 
hem altyapı anlamında hem de müşteri an-
lamında hazır olmadığını görüyoruz. Yeni 
açılan tüm bayilerimizde; elektrikli araç alt-
yapısı ve şarj istasyonları şu an kuruluyor. 
Planımız gelecek yılın başından itibaren 
ivmelenerek 2022 yılının ilk yarısını hazır 
bir şekilde geçip, ikinci yarısında ilk olarak 
elektrikli Corsa’yı ve elektrikli Mokka’yı 
tüketicimizle buluşturmak olacaktır” dedi. 

SATTIĞI HER 2 MODELDEN BİRİ SUV OLACAK
ALMAN Opel, yeni Mok-

ka’yı Türkiye’de 365 bin 900 
ila 397 bin 900 TL arasında fi-
yatlarla satışa sundu. Sadece 
130 beygir gücündeki 1.2 lit-
relik turbo beslemeli benzinli 
motor ve AT8 otomatik şanzı-
man kombinasyonuyla satışa 
sunulan yeni Mokka,    Elegan-
ce, GS Line ve Ultimate olmak 
üzere 3 farklı donanım seçene-
ğine sahip. Markanın gelecek-
teki yüzü Opel Vizör’e ve tama-
men dijital Pure Panel kokpite 
sahip ilk model olmasıyla dik-
katleri üzerine çeken Mok-
ka’dan bu yıl 5 bin, 2022 yı-
lında ise 10 bin adetlik satış 

hedefleniyor.

3 KUVVETLİ SUV MODEL 
Opel Türkiye Genel Müdü-

rü Alpagut Girgin, B-SUV paza-
rında liderliği hedeflediklerini 
belirterek, “Bu aydan itibaren 
bu segmentte yenilenen Cross-
land ve yeni Mokka gibi iki 
kuvvetli modelle yer alacağız. 
Crossland ile orta grupta yer 
alırken, Mokka ile daha üst bir 
gruba hitap ediyoruz. Dolayı-
sıyla bizim kapsama alanımız 
çok genişledi. 2022 yılında sat-
tığımız her 2 otomobilden biri-
si SUV olacak. Ana oyuncumuz 
Mokka ve Crossland olacak, 

son çeyrekte satışa sunacağı-
mız yeni Grandland ile de iddi-
amızı devam ettireceğiz. Bu yıl 
40 bin bandında olan satış he-
defimizi 2022 yılında 60 bin 
adetle Türkiye’de rekor sevi-
yeye taşımak istiyoruz. Bu so-
nuçla B-SUV’da liderlik, 3 mo-
delle yer aldığımız toplam SUV 
segmentinde ise yüzde 12.5’lik 
pay hedefliyoruz” dedi. 

Girgin, 2022’de 60 bin adet-
lik rekor satışa hedefine ise 
önce SUV ailesi, ardından Cor-
sa, yılın ikinci yarısında satışa 
sunacakları yeni Astra ve  tica-
ri araçlarla rahatlıkla ulaşabi-
leceklerini söyledi.

Yeni Mokka 
365 bin 900 

TL’den başlayan 
fiyatla satışa 

sunuldu.

SÜREKLİ artan fiyatlar ve değişen kur 
ile birlikte otomobillerin tekrar bir yatı-
rım aracı haline geldiğini belirten Opel 
Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, 
“Yani insanlar bu ay satın aldığı otomo-
bilinin fiyatının gelecek ay yükseldiğini 
gördüğünde bundan memnuniyet du-
yuyor. Araçlar tekrar bir yatırım aracı 
kimliğine tekrar büründü. Bu anlamda 
talep şu an canlı. Ve bu talebin yıl so-
nuna kadar tedarik kısıtları içerisinde 
devam edeceğini öngörüyoruz, bunu 
piyasadan ve markamıza olan ilgiden 
okuyoruz. Talep şu an canlı. Özetle 
herhangi bir tedarik ve lojistik sıkıntısı 
olmasa pazar çok daha farklı yerlere 
gidebilir” yorumunu yaptı.

Araçlar yatırım aracı 
oldu, talep canlandı

ÖTV MATRAHI 
OTOMATİK OLARAK 
GÜNCELLENMELİ
ÖTV sistemine ilişkin olarak ise 

Alpagut Girgin şu değerlerdirmeyi 
yaptı: “Daha kolay, daha hızlı yanıt 
verebilen, daha hızlı adapte ola-
bileceğimiz bir vergi sistemi tüm 
bu sorunları ortadan kaldırabilir. 
Kur artıyor, baremler ve masraflar 
aynı kalıyor, sürekli bizde bir bek-
lenti oluşturuyor. Tıpkı tüketicide 
oluşturduğu gibi kolay yönetilebilir 
kolay reaksiyon verilebilir bir du-
rum değil. Umarım önümüzdeki 
dönemde daha kolay daha reaksi-
yonel bir vergi sistemiyle bu sorun-
ları aşarız. Yılın başında tahmin 
edemeyeceğimiz birçok model yüz-
de 80’lik  dilime girdi. Bu bir reali-
tedir. Tüm markalar için geçerlidir, 
ama burada matrah değişikliğini 
beklemektense vergi sisteminin 
buna otomatik yanıt vermesi sanı-
yorum tüm Türk tüketicisinin hak 
ettiği bir gelişme olacaktır. Umarım 
bu konuda bir gelişme olur.”

Son 10 yılda payı 
%234 artan SUV 

modellerde talebi 
ÖTV belirliyor

Ekonomik sedan azaldı
talep UCUZ CIPE kaydı
Sedan pazarı olarak kabul edilen Türkiye’de artık bu durum hızla değişmeye 
başladı. 5 ay sonunda sedanın payı %41’e inerken,  SUV’un payı %34’e ulaştı. 
Birçok yerli sedan modelin artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesiyle şartlar 

eşitleniyor ve tercih doğal olarak hızla ekonomik SUV modellere dönüyor.
DİLİMİZDE ‘Spor Amaçlı Taşıt’ anlamı-

na gelen, halk arasında ise ‘Cip’ olarak 
adlandırılan yüksek gövde tipine sahip 
‘SUV’ (Spor Utility Vehicle) otomobillere 
ilgi her geçen gün artıyor. 2020’de pan-
demiye rağmen tüm dünyada otomobil 
satışları içinde SUV’un payı artmaya 
devam etti ve ilk kez yüzde 42’ye ulaştı. 
Aynı dönemde ABD’de yüzde 50, Çin’de 
47, Avrupa’da ise yüzde 40’lık paya ulaş-
tı. Bundan 10 yıl önce dünya yollarında 
50 milyondan az SUV varken bugün bu 
sayı 300 milyona yaklaştı.

AVRUPA’DA %45’İ BULDU
2021 yılına geldiğimizde de SUV’un 

toplam satışlar içindeki oranı hızla artma-
ya devam etti. Öyle ki ilk çeyrek sonunda 
Avrupa’da yüzde 45’e kadar ulaşırken, en 
yakın kasa tipine (küçük HB: %17) 3 kata 
yakın fark atmış durumda. Şaka değil, 
bugün Avrupa’da satılan her 100 otomo-
bilin 45’i SUV modellerden oluşuyor. Bu 
SUV’ların yüzde 79-80’i de B ve C sınıfı 
yani daha ulaşılabilir modeller.

2011’DE PAYI %10’DU
Avrupa’daki bu gelişmeler çok az farkla 

Türkiye’ye de aynen sirayet ediyor. Sonuç-
ta otomobilde Avrupa’ya göbekten bağlı-
yız. Bu yılın ilk 5 ayındaki sonuçlara göre 
Türkiye’de SUV’un toplam otomobil satış-
larındaki payı yüzde 34’e çıkmış durum-
da. Düşünün bu oran 2011 yılında yüzde 
10.13’tü. Yani son 10 yılda yüzde 234’lük 
bir büyümeden bahsediyoruz. Bugün dün-
yada ilk sırada SUV modeller yer alırken, 
Türkiye’de de hızla ikinci sıraya yükselerek 
gözünü zirveye dikmiş durumda.

YIL SONU LİDER OLUR
Türkiye’de kasa tipinde hâlâ Sedan ilk 

sırada yer alıyor. Ama son 10 yılda payının 
yüzde 48.72’den yüzde 41.64’e düştüğü de 
bir gerçek. 2 yıl önceye kadar ikinci sırada 
yer alan Hatchback (HB) ise 10 yılda yüzde 
35.55’den yüzde 22.49’a indi. Yani bu gi-
dişle Türkiye artık bir sedan değil SUV pa-
zarı olacak gibi görünüyor. Devreye giren 
yeni ve yerli ekonomik modellerle 2021’de 
SUV’un payının ilk kez Sedan’ı geçmesi 
bekleniyor. Türkiye’de üretilen Sedan oto-
mobillerin çoğunun (Megane Sedan, Co-
rolla, Civic Sedan) artık yüzde 80’lik ÖTV 
dilimine girmesi, ekonomik SUV modelle-
rinin payını artıracağa benziyor. 

ZİRVE YARIŞINI EKONOMİK 
MODELLER BELİRLEYECEK

TÜRKIYE’de 
SUV satışlarında 
markalara baktığı-
mızda ise ilk 5 ay 
sonunda Dacia’nın 
yüzde 11.35’lik 
payla ilk sırada, 
Volkswagen’in yüz-
de 11.12’lik payla 
ikinci, Peugeot’un 
ise yüzde 10.14’lük payla üçüncü sı-
rada olduğu görülüyor. Ancak bu yılın 
başında satışa sunulan Egea Cross 
modeliyle Fiat’ın ilk 5 ayda listeye 
yüzde 8.14’lük payla 4’üncü sıradan 
girmesi de dikkat çekiyor. Yılın geri 
kalanında yüzde 50’lik ÖTV diliminde 

yer alan SUV mo-
dellerin payının 
hızla artması ve 
liderliğin Dacia 
ile Fiat arasında 
geçmesi bekle-
niyor. Geçtiği-
miz yıla kadar 
SUV’da liderlik 
yarışı Peugeot ve 

Nissan arasında geçerken, bu marka-
ların modellerinin yüzde 80’lik ÖTV 
diliminde yer alması rekabette geri 
kalmalarını sağladı. Her ne kadar ma-
yıs ayında Peugeot 3 modeliyle SUV 
sınıfında lider olarak yer alsa da artan 
kurla bunu sürdürmesi zor görünüyor. 

TÜM otomobil satışlarında olduğu 
gibi SUV’da da seyri  düşük ÖTV dilimi-
ne giren ekonomik modeller belirliyor. 
İlk 5 aya baktığımızda en çok satan ilk 2 
modelin yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer 
alan Dacia Duster ve Fiat Egea Cross 

olduğunu görüyoruz. Dünü kadar SUV 
sınıfında Nissan Qashqai ve Peugeot 
3008 arasında amansız bir mücadele iz-
lerken, bu modellerin yüzde 80’lik ÖTV 
diliminde yer almasıyla rekabette 4 ve 
6’ıncı sıraya gerilediğini görüyoruz. 

QASHQAİ VE 3008’İN YERİNİ 
DUSTER VE EGEA CROSS ALDI Elektrikli Mokka 

ve Corsa 2022’nin 
2. yarısı gelecek

B-SUV’un payı %30’a yaklaştı!
KURLARDAKI artışa bağlı olarak ÖTV 

baremlerindeki değişimler toplam sa-
tışlarda yüzde 34’lük paya sahip SUV 
sınıfında da dengeleri hızla değiştiri-
yor.  2020 yılında toplam SUV satış-
larında C-SUV’un payı yüzde 73.43, 
B-SUV’un payı ise yüzde 16.13 iken, 
2021 yılının ilk 5 ayında B-SUV’un payı 
yüzde 29,11’e yükseldi. Aynı dönem-
de C-SUV’un payı ise yüzde 59’a geri-
ledi.  Fiyatlardaki artışa paralel B-SUV 
sınıfının payının yıl sonunda C-SUV ile 
eşitlenmesi bekleniyor. C-SUV sınıfın 
en büyük kozu en çok satan ve yüz-
de 50’lik ÖTV diliminde yer alan ilk 2 
modelin bu sınıfta yer alması. 
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VLC Atelier, Türkiye’de kişiye özgü ta-
sarım, donanım ve aksesuarla sıfırdan ve 
şaseden itibaren klasik Defender üretiyor. 
Ataşehir’de 1000 m²’den büyük tasarım 
ve üretim tesisine sahip olan VLC ATELIER, 
otomatik veya düz vites, klasik veya puma 
torpido, station vagon veya double cap 
kasa ve daha pek çok seçeneğin sunuldu-
ğu tasarım aşamasından sonra, istenilen 
özellikler ve donanımları sunuyor. 

Hükümetin ÖTV geliri 5 ayda %210 artıp 24.3 milyar TL’ye ulaştı

KAZANAN YINE
KASA OLDU

2021 yılında otomotivden 39.6 milyar TL’lik ÖTV tahsilatı yapmayı hedefleyen hükümet,  
ilk 5 ayda bunun yüzde 61.4’üne ulaştı. Hükümetin araç başına ÖTV tahsilatı geçen seneye göre 

41 bin TL’den 74 bin TL’ye yükseldi. Yani fiyat artışlarında kazanan yine hükümet oldu.
HÜKÜMETİN motorlu 

taşıtlardan yani otomotivden 
tahsil ettiği ÖTV geliri 20 
günü kapalı, sadece 11 gün 
çalışılan Mayıs ayında yüz-
de 197 oranında artarak 4.2 
milyar TL’yi geçti. İlk 5 ayda 
ise otomotivden elde edilen 
ÖTV geliri yüzde 210 artarak 
24.3 milyar TL’yi aştı. Ra-
kamlar yine bu işten en kârlı 
çıkanın hükümet olduğunu 
gösteriyor. Yani yine kaza-
nan kasa oldu.

ARAÇ BAŞINA TAHSİLAT
Kurlardaki artışa paralel ÖTV ba-

remlerinde yaşanan değişim ilk 5 
ayda araç fiyatlarını da yükseltti. EBS 
Danışmanlık’ın paylaştığı verilere 

göre  Mayıs 2020’de araç 
başı ortalama tahsilat 43 
bin TL iken, Mayıs 2021’de 
araç başı ortalama tahsi-
lat 74 bin 133 TL’ye çıktı. 
Araç başı ÖTV tahsilatına 
kümülatif baktığımızda 
ise 2020’in ilk 5 ay ortala-
ması 41 bin 506 TL iken. 
2021’in ilk 5 ay ortalaması 
74 bin 120 TL oldu. 

ÖTV HAMLESİ 
GELEBİLİR

EBS Danışmanlık Genel Müdürü 
Erol Şahin, hükümetin otomotiv sek-
törüne yönelik ÖTV hedeflerini de 
hatırlatarak şunları söyledi: “2021 
yılı ÖTV tahsilat hedefi 39,6 milyar, 
2022 yılı için 44,1 milyar, 2023 yılı 

için ise hedef 47,1 milyar TL. Yani 
bu yıl ilk 5 ayda hedefin %61,4 oranı 
geçilmiş. Maliyenin bundan sonra ki 
Temmuz-Ağustos adımına çok dikkat 
edilmeli. Çünkü yıl ortasından Maliye 

tahsilat hedef hesaplaması yapar, yük-
sek tahsilatı kaçırmaz. Hedefi rahat 
yapıyorsa, cari açık azaltıcı önlem alır. 
Geçen yıl da bunu yapmış 30 Ağus-
tos’ta ÖTV artışı gelmişti.”

SATIŞLARDA EN IYI  
5. HAZIRAN GELEBILIR

BU yılın ilk 5 
ayında otomobil 
ve hafif ticari 
araç satışları 
yüzde 72 artarak 
314 bin 882 
adede ulaştı. Bu 
sonuçla Türkiye, 
Avrupa’da 
satışlarını geçen 
seneye göre en 
çok artıran ülke oldu. Kuşkusuz pazarın 
büyümesinde ilk 3 ay beklentinin 
üstünde yaşanan rekor artışlar etkili 
oldu. Düşünün sadece mart ayında 
pazar 100 bin adede yaklaştı. Nisan ve 
mayısta tempo düşse de, baz etkisiyle 
yine de geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre büyüme yaşandı. 

 SATIŞLAR NASIL ARTIYOR?
 Peki Türkiye’de faizler yüksekken, 

kurlar bu denli artarken, hemen hemen 
tüm modeller yüzde 80’lik ÖTV dilimine 
girmişken nasıl oluyor da satışlar artı-
yor? Sektör yetkilileri bununu sebebini 
2 kritere bağlıyor. İlki; hâlâ pandemi 
sürecinde olduğumuz için insanların 

özel araç ihtiyacı 
devam ediyor. 
İkincisi ve en 
önemlisi ise geç-
mişte olduğu gibi 
otomobiller artık 
bir yatırım aracı 
olarak görülüyor. 
Bugün aldığınız 
bir aracın fiyatı-
nın yarın artaca-

ğını biliyorsunuz. Bu da insanları alıma 
itiyor. Ayrıca son 18 ayda 2.el fiyatları 
sıfırdan fazla artınca, alım gücünde faz-
la bir aşınma olmadı. 

 75 BİN ADEDİN ÜSTÜNDE 
Nisan ve mayısta yaşanan tempo 

düşüklüğünden sonra haziranda talebin 
yine canlandığı belirtilirken, pazarın 75-
80 bin adede ulaşabileceği söyleniyor. 
Bu da pandeminin etkilerinin kısmen 
azaldığı, yeni normalin başladığı 
Haziran 2020’deki 70 bin 913 adetlik 
satışın bile  üzerinde demek. Eğer 
haziranda pazar 75 bin adedin üzerinde 
olursa, bu tarihteki en iyi 5’inci haziran 
sonucu olabilir. Bekleyip göreceğiz.

Bodrum’da lüks bir FRANSIZ
STELLANTIS 

Grubu bünyesin-
deki lüks Fransız 
otomobil marka-
sı DS, Türkiye’de-
ki beşinci şube-
sini Bodrum’da 
hizmete açtı. 
Otomobil satış 
noktasından 
ziyade oldukça lüks bir butiği 
andıran DS STORE Bodrum, 
aynı zamanda satış ve servis 
hizmetlerini bir arada sunma-

sıyla öne çıkı-
yor. DS STORE 
Bodrum’un 220 
metrekare alana 
sahip showroom 
alanı DS Auto-
mobiles’e özgü 
zarif detayların 
hakim olduğu 
bir butik olarak 

göze çarpıyor. Servis ve mekanik 
alanları oluşturan kısımlar ise 
toplamda 1500 metrekarelik 
alan üzerinde yer alıyor. 

KANSERLI 
ÇOCUKLAR
IÇIN IYILIK 

ARACI
SKODA’nın koronavirüs salgını 

ile mücadele kapsamında geçtiği-
miz yıl sokaklara çıkan ve pande-
mi boyunca sağlık çalışanlarına 
maske dağıtımı, sokak hayvan-
larına mama ve çocuklara kitap 
dağıtımı yapan “Skoda İyilik Ara-
cı“ şimdi de kanserli çocukların 

hizmetinde. Skoda ve ve KAÇOD 
(Kanser Çocuğumdan Uzak Dur 
Derneği) arasında gerçekleşen 
iş birliği kapsamında hastanede 
tedavi gören çocuklara destek pa-
ketleri ulaştırılıp, tedavi için has-
taneye gitmesi gereken çocukların 
transferi de  gerçekleştirilecek.

KİŞİYE ÖZEL DEFENDER

Erol Şahin
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Muhalif Takvimi ANIL ÖZGÜÇ

TRT’nin Eurovision ile dansı
Türk insanı, özellikle geç-

mişte TRT’li yılların en po-
püler etkinliklerinden Euro-
vision şarkı yarışmalarına 
2012 yılından beri mesafeli. 
Çünkü TRT yönetimi, Eurovi-
sion yarışmalarına katılmama 
kararı almıştı. Kararın gerek-
çesi ‘Eurovision puanlama 
sistemi’ne TRT’nin itirazı olsa 
da gazeteci Ali Eyüboğlu, 29 
Mayıs 2021’de çok ilginç bir 

iddiayı gündeme taşımıştı:  
“Türkiye bugün Eurovision’a 
katılmıyorsa birinci darbeyi 
Hadise’den yemiştir, olaylar-
dan. O zamanın TRT Genel 
Müdürü bana bizzat anlattı; 
Hadise’nin giydiği olay kıya-
fet nedeniyle baya sıkıntılar 
yaşandı TRT yönetimiyle ve 
iktidar arasında. Sonrasında 
bir daha kadın şarkıcı gön-
dermemeye karar verdi TRT. 

Sonra da Eurovision’daki pu-
anlama sistemine tepki olarak 
çekildi.”

TRT’nin başına yeni atanan 
İbrahim Eren, 9 yıldır mesafe 
koydukları Eurovision Şarkı 
Yarışması’yla ilgili ‘tavır deği-
şikliği’ sinyalini Ali Eyüboğ-
lu’na verdi. Eren, puanlama 
sistemi yenilenmeden katıl-
mama kararının arkasında 
olduklarını tekrar anımsatsa 

da “Ama bu arada Eurovision 
ile de görüşüyoruz” diyerek 
uzun bir aradan sonra temas 
kurulduğunu açıkladı. 

Avrupa Yayın Birliği’nin 
yeni Başdanışmanı Martin 
Österdahl’dan bahseden 
Eren, “Eurovision’un başına 
Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri 
geldi. Bence bu sene çok ba-
şarılıydı. Uzun zaman sonra 
güzel bir yarışma yaptılar. 

Yeni gelenle bizim arkadaşlar 
görüşmeye başladı. Ne olur 
bilemem” dedi. 

Türkiye, 1975’teki ilk çıkı-
şından bu yana Eurovision’a 
34 kez katıldı. 2012 yılın-
da Can Bonomo’nun ‘Love Me 
Back’ şarkısıyla son kez yarış-
maya katılan Türkiye, 2013 
yılında puanlama sistemiyle 
ilgili haksızlıklar nedeniyle 
Eurovision’dan çekilmişti.

Belgeselin adı “Benim 
Çocuğum”… Bu belgeselin 
kahramanları var; çocuk-
ları LGBTİ+ olan anne ve 
babalar… 2013 yılının ocak 
ayında hazırlanmış bu bel-
gesel. O tarihten beri sesle-
rini duyurmaya çalışıyorlar. 
LİSTAG Yönetim Kurulu 
Başkanı Günseli Dum’un 
sözleri, neler yaşadıklarının 
bir özeti gibi:

“Toplumumuzda birçok ke-
sime yönelik ötekileştirme-
nin ve ayrımcılığın en yoğun 
olduğu dönemlerden geçiyo-
ruz. Bu sistematik saldırılar-
dan LGBTİ+ çocuklarımız  ve 
biz aileler de payımıza düşe-
ni uzun zamandır alıyoruz.”

Ve onlar “Belgeselimiz 
maalesef güncelliğini hiç yi-
tirmiyor, amacımız daha çok 
insanın izlemesi” diyerek 
mücadelelerini anlatmaya 
devam ediyorlar. 

Yönetmenliğini Can Can-
dan’ın üstlendiği, 82 dakika-
lık uzun metraj belgeselde 
muhafazakar, homofobik, 
transfobik bir toplumda bir 
yandan aile, bir yandan da 
aktivist olmanın ne anlama 
geldiğini yeniden tanımla-
yan LİSTAG’lı yedi ebeveynin 

deneyimleri aktarılıyor.
İzleyiciyi İstanbul’da beş 

eve götüren belgeselde, 
LGBTİ+ bireylerin aileleri 
kendi ebeveynlik deneyimle-
rini, çocuklarının büyüme ve 
kendilerine açılma dönemle-
rini, bu süreçle baş ederken 
geçtikleri zorlu yolları, kendi 
aileleriyle bu durumu nasıl 
paylaştıklarını ve ebeveyn 
olmanın neler gerektirdiğini 
yeniden öğrendikleri süreç-
leri anlatıyorlar. 

Belgeseli izlemek için: htt-
ps://youtu.be/UZ-3mScG8yE

LGBTI+ ÇOCUĞU 
OLAN AILELERIN 
ONUR MÜCADELESI

Dünyaya kâbus yaşatan 
korona virüsü salgınından 
kurtulabilmek için toplumun 
bağışıklık kazanmasından 
başka bir yol yok. Bunun yolu 
da aşılanmaktan geçiyor. Tüm 
bilim insanları bunu her gün 
anlatmaktan yorulmadı ancak 
hâlâ aşı olmak istemeyenler 
olduğu da bir gerçek 

Sağlık Bakanlığı, “Kolları 
sıvıyoruz” sloganıyla bir korona 
aşılama kampanyası başlattı ve 
8 kamu spotu, televizyon kanal-
larında, sosyal medya mecrala-

rında yayınlanmaya başlandı. 
Ancak aşılamanın hızını artır-
mak ve tereddütleri gidermek 
için bakanlık Televizyon ve Si-
nema Filmi Yapımcıları Meslek 
Birliği ile işbirliği yaptı. Meslek 
Birliği Genel Sekreteri Burhan 
Gün, aşı konusunda Sağlık Ba-
kanlığı ile görüştüklerini belir-
terek birçok konuda olduğu gibi 
bu konuda da iş birliği yaptık-
larını söyledi. Gün, “Yoğun bir 
şekilde aşı karşıtlığı varmış. 1-2 
hafta içinde 4-5 dizide bununla 
ilgili sahne göreceksiniz” dedi.

Aşı karşıtları için 
TV dizileri devrede

Efsane bilim-kurgu üçlemesi 
Matrix’in dördüncüsünün çe-
kildiği haberi hayranlarını he-
yecanlandırmıştı. Matrix 4’ün 
senaryosundan bazı detaylar sız-
dırıldı. Matrix’in son filmi Keanu 
Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi 
tanıdık yüzleri farklı biçimlerde 
yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Sızan detaylara gör, Matrix 4 
bizi, Neo’nun insanlarla makine-
ler arasında barışı sağlamasının 
60 yıl sonrasına götürecek.

Matrix Revolutions’daki kade-
ri göz önüne alındığında Keanu 
Reeves’in canlandırdığı meş-
hur karakterin ya nispeten aynı 
görünümüyle yeniden dirilerek 
ya da yeni oluşturulmuş bir 
bilgisayar programı olarak dön-

mesi bekleniyor.
Giant Freakin Robot isimli in-

ternet sitesinde projeye yakın bir 
kaynağa dayandırılan haberde 
dördüncü filmin organik ve ya-
pay yaşam arasındaki ateşkesin 
devam ettiği bir evrende geçeceği 
iddia edildi.

Morpheus’un eski öğrencisi fil-
me ismini veren Matrix programı-
na Trinity’yi aramak için yeniden 
girecek.

Her ne kadar Revolutions’da 
açıkça öldüğü görülse de Car-
rie-Anne Moss’un oynadığı 
Neo’nun aşkı, bir şekilde Matrix’e 
Tiffany isminde evli bir kadın 
olarak yeniden gelecek.

Matrix 4’ün 22 Aralık 2021’de 
vizyona girmesi planlanıyor.

MATRIX’TE SIZINTI: 
NEO’DAN 60 YIL SONRA
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Yaşadığımız hayal kırıklığı sadece 
bizim memlekete ait değil.

Karabağ zaferinin coşkusunu yaşa-
yan, yaşatan Azerbaycan’da turnuva-
nın iki maçını oynayacak olmamızın 
belli olmasından hava burada öyle 
değişmişti ki… 

Sanki Azerbaycan turnuvaya katı-
lıyor, hazırlıklar Azeri milli takımına 
göre yapılıyordu.

Roma’daki Italya faciasının ardın-
dan Bakü’deki Galler mağlubiyeti 
moralleri bozdu. Ama yine de Isviçre 
maçı öncesi bastırılan Türk ve Azeri 
bayrakları bir umudu ayakta tutuyor-
du. Elden ele dağıtıldı iki devletin tek 

bayrağı neredeyse.
Bakü Olimpiyat stadına gelenler hiç 

olmazsa attığımız bir gole alacağımız 
bir puana tanıklık etmek istiyordu. 
Gençler, yaşlılar, çocuklar sanki tur-
nuva bu maç ile başlıyormuş gibiydi.

Iyi de başladık maça. Ama yine 
olmadı. Heveslerimiz, isteğimiz, arzu-
muz 10 dakika bile sürmedi. Kadro-
nun, kenar yönetimin formsuzluğuna 
rağmen tarihinde çok az geldiği iyi 
hakemlerle yönetildiği maçlarda 
çözümden bu denli uzak görüntüsü 
içler acısıydı.

Kim ne derse desin bu turnuvanın 
sorumlusu Şenol Güneş’tir. Alınan 

korkunç sonuçların faturası Şenol 
Güneş’e kesilir. Yanlış seçimleri, aynı 
isimlerdeki inadı ve ısrarı, alarm 
veren oyun anlayışına rağmen değiş-
memesi ona yazar. 

Görülmüştür ki, Milli Takım kenar 
yönetimi Güneş’ten başlayarak tur-
nuvaya yeterince hazırlanmamıştır. 
Hem Italya hem Galler ve nihaye-
tinde Isviçre’nin bizim onlara çalış-
tığımızdan daha çok bize çalıştıkları, 
eksiklerimizi iyi belledikleri ortaya 
çıkmıştır.

Milli takım kampına davet edilen 
ve üç maçta da kadroda yer almayı 
başaran futbolculara tek tek bakıldı-

ğında kim ne diyebilir?
Ve fakat üç maç atılan tek gol, sıfır 

puan. Eksi 7 averaj. Yazık.
Yenilgilerimize “şerefli mağlubiyet-

ler” benzetmesi bile yapamıyoruz. 
Çünkü oynadığımız üç maçta ne 
karakter koyabildik sahaya ne mü-
cadele örneği verdik. Bitse de gitsek 
havasından çıkamadık.

Bu acı başarısızlığın ardından Şenol 
Güneş ne kadar dayanır, dayanmaz 
onu bilemem ama milli takım ne 
olursa olsun bu oyuncularla devam 
edecek.

Bir an önce derlenip toparlanmala-
rı gerekiyor. Ülkeye yaşattıkları hayal 

kırıklığı yanında her biri üç maçın ar-
dından şu transfer döneminde ciddi 
bir marka aşınması yaşadı. Televiz-
yondan izleyecekleri turnuvanın en 
kötü takımı oldukları şimdiden ilan 
edildi. 

Ama gidilecek yeni şampiyonalar, 
yeni turnuvalar var. Oyuncular konu-
sunda sil baştan deme şansı olma-
dığına göre sil baştan bir mücadele 
anlayışına ihtiyacı var.

Ve önce bu hayal kırıklığının atlatıl-
ması gerekiyor.

Hep beraber memlekete dönüyo-
ruz, elimizde büyük bir hüzün. Keşke 
olmasaydı.

HÜZÜNLÜ BIR VEDA

A Milli Takımımız, 2020 
Avrupa Şampiyonası (EURO 
2020) A Grubu üçüncü ve son 
maçında İsviçre’ye 3-1 mağ-
lup oldu.

İtalya ve Galler’in ardından 
İsviçre’ye kaybeden Milliler, 
EURO 2020’ye puansız ve -7 
averajla veda etti.

İsviçre’ye galibiyeti getiren 
golleri; 6. dakikada Seferovic, 
26 ve 68. dakikada Shaqiri 
kaydetti.

Milli Takımımız’ın maçtaki 
ve turnuvadaki tek golü ise 
62. dakikada İrfan Can Kah-
veci’den geldi.

Şenol Güneş yönetimindeki 
Ay-Yıldızlılar, turnuva tarihi-
mizin en kötü performansına 
imza attı.

6. dakikada İsviçre öne 
geçti. Zuber’in pasıyla ceza 
sahası önünde topla buluşan 
Seferovic, sol çaprazdan sert 
vurdu, meşin yuvarlağı filele-
re gönderdi: 1-0.

26. dakikada İsviçre farkı 
2’ye yükseltti. Zuber’in pa-
sıyla ceza yayı önünde topla 
buluşan Shaqiri, ayak içiyle 
sert bir vuruş yaptı, meşin 
yuvarlak köşeden ağlara gitti: 
2-0.

62. dakikada A Milli Takım 
farkı 1’e indirdi. Hakan Çalha-
noğlu’ndan aldığı pasla İsviç-
re ceza sahası önünde topla 
buluşan İrfan Can Kahveci, 
ayak içiyle köşeye çok sert bir 
top gönderdi ve fileleri hava-
landırdı: 2-1.

68. dakikada İsviçre farkı 
yeniden 2’ye yükseltti. Sol 
kanattan hızlı gelişen İsviç-
re atağında, Zuber penaltı 
noktası üzerine yerden sert 
bir top gönderdi. Shaqiri boş 
pozisyonda bu topa sert bir 
vuruş yaptı ve meşin yuvarla-
ğı filelere yolladı: 3-1.

3-1
Stat: Bakü 

Olimpiyat
Hakemler: 

Slavko Vincic, 
Tomaz Klancnik, 
Andraz Kovacic (Sloven-
ya)

Isviçre: Sommer, El-
vedi, Akanji, Rodriguez, 
Widmer (Dk. 90+1 Mba-
bu),Freuler, Xhaka, Zuber 
(Dk. 85 Benito),Shaqiri 
(Dk. 75 Vargas),Embolo 
(Dk. 85 Mehmedi),Sefe-
rovic (Dk. 75 Gavranovic)

Türkiye: Uğurcan Çakır, 

Zeki Çelik, Merih 
Demiral, Çağlar 
Söyüncü, Mert 

Müldür, Kaan Ayhan 
(Dk. 63 Okay Yokuşlu),O-
zan Tufan (Dk. 63 Yusuf 
Yazıcı),Cengiz Ünder (Dk. 
80 Kenan Karaman),Ha-
kan Çalhanoğlu (Dk. 85 
Dorukhan Toköz),Irfan 
Can Kahveci (Dk. 80 Or-
kun Kökçü),Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Sefero-
vic, Dk. 26 ve 68 Shaqiri 
(Isviçre),Dk. 62 Irfan Can 
Kahveci (Türkiye)

KEREM 
KIRÇUVAL

GÜNEŞ’TEN FUTBOLCULARA TEPKİ
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından tepkisini gösterdi. Bek-

lenen oyunu üç maçta da sergileyemeyen Milli Takım'da Şenol Güneş ilk kez oyuncuları 
beklemeden soyunma odasına gitti.

25 YIL GERİYE GİTTİK!
A Milli Futbol Takımı, Euro 2020'ye çok büyük umutlarla gelmişti ancak böyle bir sonuç 

kimse beklemiyordu. İtalya, Galler ve İsviçre'nin yer aldığı grubu puansız son sırada biti-
ren A Milli Takım böylece Euro 96'dan sonra ilk kez sonuncu sırada grubunu bitirdi.

MERT MÜLDÜR YIKILDI!
Umut Meraş'ın yokluğunda İsviçre maçına ilk 11'de çıkan ve sergilediği performansla 

alkış toplayan, A Milli Takım'ın ayakta kalan isimlerinden olan Mert Müldür, 90 dakikanın 
sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Maçın ardından yere çöken Mert Mül-
dür'ü, İsviçreli oyuncular teselli etti.

İRFAN CAN GOL ATTI, SAHADA KALDI
A Milli Takım, turnuvadaki ilk golünü İrfan Can Kahveci ile buldu. Ceza sahası dışından 

harika bir vuruş yapan ve Yann Sommer'i avlayan İrfan Can, Şenol Güneş'in de değişiklik 
kararını etkiledi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda İrfan Can'ın ismi anons edilirken, son anda 
karar değiştiren Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ın yerine Okay Yokuşlu'yu, Ozan Tufan'ın yerine 
ise Yusuf Yazıcı'yı oyuna sürdü.

İTALYA VE GALLER GRUPTAN ÇIKTI
Italya, 2020 Avrupa Şampi-

yonası (EURO 2020) A Grubu 
üçüncü ve son maçında Galler'i 
1-0 mağlup etti. Milli Takımımı-
zı ve Isviçre'yi de yenen Italya 

grubu 9 puanla lider olarak bi-
tirdi. 4 puanlı Galler ise 4 puana 
sahip diğer ülke olan Isviçre'nin 
önünde averajla 2. olarak tur-
nuvaya devam etme hakkın 

kazandı.
Italya'ya galibiyeti getiren 

golü 39. dakikada Matteo Pessi-
na attı. Galler'de Ethan Ampadu 
55. dakikada kırmızı kart gördü.

SIFIRI TÜKETTIK

2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası'nda (EURO 2020) A Milli 
Takım'ın da yer aldığı A Grubu'n-
da İtalya ile Galler karşı karşıya 
geldi.

Turnuvanın evsahiplerinden 
İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda-
ki maçı 1-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golü 
39'da Matteo Pessina kaydetti.

Galler'de Ethan Ampadu, 55'te 

kırmızı kart gördü.
3'te 3 yapan; 7 kez ağları hava-

landırıp hiç gol yemeyen İtalya, 
grubu 9 puanla lider tamamladı.

30 maçtır yenilmeyen teknik 
direktör Roberto Mancini yöneti-
mindeki İtalya, gol yemeden üst 
üste 11. galibiyetini aldı.

Galler ise yenilmesine rağmen 4 
puanla grubu 2. sırada tamamla-
yarak son 16 turuna yükseldi.

İTALYA YOLUNA 
FİRESİZ DEVAM EDİYOR

BAKÜ

FİLENİN EFELERİ ÜST 
ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA 
ALTIN LİGİ ŞAMPİYONU

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Li-
gi’nde 7’de 7 yapıp finale yükselen Filenin Efeleri, finalde de Ukrayna’yı yenerek şam-
piyon oldu.
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ELMAS’TAN TERIM MÜJDESI
Galatasaray'ın 

yeni başkanı Burak 
Elmas, teknik direk-
tör Fatih Terim ile 
görüştüklerini ve 
tecrübeli çalıştırıcı-
nın bugün Florya'da 
takımın başında 
olacağını açıkladı.

Burak Elmas'ın 
Twitter hesabından 
yaptığı açıklama 

şöyle:
"Hocamızla görüş-

tük, yarın (bugün) 
sabah takımının 
başında, evimiz 
Florya'da idman-
lara başlayacak. 
Galatasaray'ın 
teknik direktörü 
Galatasaraylı Fatih 
Terim'dir. Mazbata, 
mukavele, ve sere-

moni ile kaybede-
cek 1 dakikamız bile 
yok. Yapacak çok 
işimiz var.

Burak Elmas'tan 
Fatih Terim payla-
şımı da geldi. Kulü-
bün Twitter hesa-
bından, "Efsanemiz 
Fatih Terim yarın 
Florya'da" mesajı 
yayınlandı.

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı 
Burak Elmas, teknik direktör Fatih Te-
rim’in Sarı Kırmızılı takımın başında gö-
reve başlayacağını duyurdu, tecrübeli fut-
bol adamından ilk açıklama geldi. Sosyal 
medya hesabından Burak Elmas'ın attığı 
tweeti alıntılayan Terim, ''Her zamanki 
heyecanla, iİlk günkü gibi'' notunu düştü.

FATİH HOCA İLK GÜNKÜ GİBİ

Beşiktaş gündemine yeni 
bir yıldız daha aldı... Si-
yah-Beyazlılar, İtalyan ekibi 
Napoli’de forma giyen 24 
yaşındaki sağ kanat oyuncu-
su Adam Ounas için harekat 
başlattı. Siyah-Beyazlı yö-
netimin önümüzdeki hafta 
Napoli ile pazarlık masasına 
oturması bekleniyor. Ceza-

yirli yıldız geçtiğimiz sezon 
İtalyan ekibi Crotone’de 
kiralık olarak forma giydi.

Napoli ile sözleşmesi 2022 
yılında sona erecek olan Ou-
nas'ın da Napoli'den ayrıl-
maya sıcak baktığı öğrenil-
di. Genç yıldız, 2017 yılında 
Bordeaux'tan Napoli'ye 
transfer oldu ama sürekli 

başka takımlara kiralandı.
Ounas orta sahanın 

sağında, solunda ve forvet 
arkası da oynayabiliyor. 
Cezayirli genç yetenek 
milli takımda da 14 kez 
forma giydi ve 4 gole imza 
attı. Napoli forması giyen 
Ounas'ın piyasa değeri 8 
milyon Euro...

KARTAL’A TAZE KAN

Fenerbahçe ile anılan Mar-
celo, disiplini elden bırakmı-
yor. Brezilyalı yıldız, birey-
sel antrenman görüntülerini 
sosyal medya hesabından 
paylaşmayı sürdürüyor.

Sarı lacivertli taraftarlar 
ise Marcelo'nun fotoğrafları-
nı ve videolarını paylaşarak 

''Come to Fenerbahçe'' notu-
nu düşmeyi ihmal etmiyor.

İspanyol basınında son 
çıkan iddialara göre Kanar-
ya, Marcelo için yıllık 4.5 
milyon Euro'dan 2 yıllık 
sözleşme önermiş ve yıldız 
oyuncunun talipleri arasın-
da güçlü bir aday olarak ön 

plana çıkmıştı.
Marcelo hakkında 

gündeme gelen bir diğer 
iddia ise İngiltere'den. 
Mirror'un haberine göre 
Everton, Marcelo'yu 
kadrosuna katmak için 
önümüzdeki günlerde resmi 
girişimlere başlayacak.

MARCELO HEYECANI

DALIC ŞAŞIRTTI
EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile 

birlikte Iskoçya'da bulunan Zlatko Dalic, Hır-
vat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen 
soruya yanıt verdi.

Dalic, soru üzerine "Neden bahsettiğiniz 
hakkında hiçbir fikrim yok." ifadesini kullan-
dı.

Öte yandan haberde Zlatko Dalic'in söz-
leşme bitiminden önce görevden ayrılması 
durumunda Hırvatistan Futbol Federasyo-
nu'na 500 bin euro tazminat ödeyeceği de 
belirtildi.

54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 
Aralık 2022'de sona erecek. Hırvatistan Fut-
bol Federasyonu, Dalic'in sözleşmesini 2022 
Dünya Kupası sonrasına kadar uzatma kararı 
aldığı için bu sözleşmeye imza atılmıştı.

Dalic önceki sezon da Fenerbahçe ile 
anılmıştı.

Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper 
Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin 
yeni sezon öncesi henüz resmi 
sözleşme imzalamaması kafalarda 
soru işareti bıraktı.

Futbola başladığı ve 18 yıl for-
masını giydiği Altay'a 38 yıl sonra 
teknik adam olarak dönerek Süper 
Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin 
yeni sezon öncesi henüz resmi 
sözleşme imzalamaması kafalarda 
soru işareti bıraktı. Başkan Özgür 
Ekmekçioğlu'nun 26 Mayıs'ta 
İstanbul'da Altınordu'yu 1-0 mağ-
lup ettikleri Play-Off finali sonra-
sı, "Mustafa hoca devam etmek 
istediği sürece devam edecek" 
açıklamasının ardından deneyimli 

teknik adam, "Şartlar sağlanırsa 
onların başında her zaman olu-
rum ben. Hiç problem değil" me-
sajı vermişti.

Altay'da 21-28 Haziran'da ger-
çekleşecek olağan genel kurulda 
Özgür Ekmekçioğlu'nun seçime 
tek aday olarak girip yeniden baş-
kanlık koltuğuna oturması bek-
lenirken, genç başkanın kongre 
sonrası teknik direktör konusunu 
çözüme kavuşturması bekleniyor. 
Başkan Ekmekçioğlu ile yeni se-
zon planları konusunda görüşme-
leri sürdüren Mustafa Denizli'nin 
kulüpte kalması halinde hangi 
görevi üstleneceği belirsizliğini 
koruyor.

DENIZLI BELIRSIZ

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik 
direktörlük görevine Mustafa Dal-
cı'nın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıklamada, "Yönetim 
kurulumuz yaptığı çalışma ve de-
ğerlendirmeler sonucunda 2021-
2022 futbol sezonu için teknik 

direktör olarak Mustafa Dalcı hoca 
ile çalışma kararı almıştır." denil-
di. MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 
2020-2021 sezonunu 19. sırada 
tamamlayarak küme düşmüştü. 
Başkent ekibinin olağan genel 
kurulunda başkanlığa Faruk Koca 
seçilmişti.

ANKARAGÜCÜ’NDE 
MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

2021 FIBA Kadınlar Av-
rupa Basketbol Şampiyo-
nası C Grubu'nda Türkiye 
üçüncü ve son maçında 
Belçika'ya 63-61 yenilerek 
organizasyona veda etti.

Salon: Rhenus
Hakemler: Jasmina Juras 

(Sırbistan),Radomir Vo-
jinovic (Karadağ),Marek 
Kukelcik (Slovakya)

Türkiye: Olcay Çakır 
10, Pelin Bilgiç 13, Bahar 

Çağlar Ökten, Melis Gül-
can 15, Quanitra Hollin-
gsworth 16, Inci Güçlü, 
Şerife Alperi Onar, Esra 
Ural Topuz, Sevgi Uzun, 
Meltem Yıldızhan, Göksen 
Fitik 2, Tuğçe Canıtez 5

Belçika: Allemand 4, 
Delaere 13, Meesseman 
15, Mestdagh 7, Linskens 
11, Massey 4, Mestdagh 
9, Vanloo

1. Periyot: 15-16

Devre: 31-41
3. Periyot: 45-51
Milli takım, Fransa'nın 

Strazburg kentindeki 
Rhenus Spor Salonu'nda 
oynadığı ilk iki grup ma-
çında da sahadan mağlup 
ayrılmıştı.

C Grubu'ndaki ilk ma-
çında Slovenya'ya 72-47 
yenilen milliler, Bosna 
Hersek'e de 64-54 kaybet-
mişti.

PERILER’DEN ERKEN VEDA
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PIT STRATEJISI BU KEZ 
RED BULL’A KAZANDIRDI

2021 Formula 1 Dünya Şam-
piyonası’nın yedinci yarışı 
olan Fransa Grand Prix’sini 
Red Bull pilotu Max Verstap-
pen kazandı. İkinci Sir Lewis 
Hamilton olurken, Verstap-
pen’nin takım arkadaşı Sergio 
Perez podyumun son basama-
ğını kapattı. Böylelikle Red 
Bull bu seneki ilk çifte podyu-
munu elde etmiş oldu.

Yarışa lider başlayan Vers-
tappen ilk virajda kontrolünü 
kaybederek pist dışına çıktı 
ve en yakın rakibi Hamilton’a 
birinciliği kaptırdı. Yarış Ha-
milton, Verstappen ve Valteri 
Bottas sıralaması şeklinde 
devam etti.

Hamilton, ilk bölümde daha 
iyi bir tempo yakaladı ve farkı 
yavaş yavaş açarak üç sani-
yenin üzerine çıkardı. Bottas 
da Verstappen’in yaklaşık üç 

saniye ardındaydı.
Yarış tam anlamıyla pit 

stopların başlamasıyla heye-
can kazandı. Mercedes erken 
pit ile avantaj elde edeceğini 
düşünerek Bottas’ı pite aldı 
ve Verstappen’in önüne geçir-
meye çalıştı. Bir tur sonra da 
Verstappen pite girdi.

Verstappen pitten Bottas’ın 
önünde çıktı ve Alman üretici 
çok beklemeden Hamilton’ı 
da pite aldı. Fakat hızlı pit 
stopa rağmen Hamilton yarışa 
Verstappen’in ardında döndü. 
Pitlerin ardından sıralama 
Verstappen, Hamilton, Bottas 
şeklinde değişti.

Üç pilot pit stopla birlikte 
sert lastiklere geçmişlerdi 
ancak yarışı tek pit stopla 
bitiremeyecekleri konusunda 
telsizden de sürekli şikayet-
lerde bulundular.

Red Bull 33. turda Vers-
tappen’i tekrar pite aldı ve 
orta hamur lastiğe geçti. Çift 
pit stop stratejisine geçen 
Verstappen, takım arkadaşı 
Perez’in ardında yarışa dön-
dü. Daha sonra takım emriyle 
Perez’in Verstappen’e yol ver-
mesiyle, Hollandalı pilotun 
Mercedes avı başlamış oldu.

Verstappen bitişe 9 tur kala 
Bottas’ı geçerek ikinciliği aldı. 
Bu sıralarda uzun bir ilk bö-
lüm geçiren Perez de bitime 
dört tur kala Fin pilotu yaka-
layarak üçüncülüğü elde etti.

Son turda Hamilton’ı yaka-
layan Verstappen temiz bir 
atakla geçiş yaptı ve damalı 
bayrağı gören ilk pilot oldu. 
Verstappen bu yılki üçüncü 
galibiyetini alırken, Red Bull 
da art arda üçüncü galibiyeti 
elde etti. En hızlı tur puanını 

da alan Hollandalı pilot, Ha-
milton ile olan puan farkını 
12’ye çıkardı. 

Hamilton, Verstappen’in ilk 
virajdaki hatasını değerlen-
dirse de Mercedes’in pit stop 
stratejisinin kurbanı oldu. 
Lastiklerini iyi saklayan İngi-
liz pilot ikinci başladığı yarışı 
ikinci sırada bitirdi. 

Bottas ise üçüncü başladığı 
yarışı dördüncü sırada ta-
mamladı. Verstappen’e geçil-
meden önce telsizden sert bir 
çıkış yapan Fin pilot, tek pit 
stopla bu yarışın bitmeyeceği-
ni dile getirdi. 

Mercedes, strateji hatasını 
kabul etti ve sorumluluğu 
üstlendi.

McLaren pilotları, Fransa 
hafta sonunda oldukça iyi 
performans sergilediler ve 
takıma değerli puanlar kazan-

dırdılar. İngiliz pilot Lando 
Norris beşinci olurken, Avust-
ralyalı pilot Daniel Ricciardo 
da altıncı oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre 
Gasly yedinci, Alpine pilotu 
Fernando Alanso sekizinci 
oldu.

Aston Martin pilotları Se-
bastian Vettel ve Lance Stroll, 
hafta sonunun son puanlarını 
alan isimler oldular.

Fransa yarışı, Ferrari pi-
lotları için hayal kırıklığıyla 
doluydu. Carlos Sainz, 11. 
sırada yarışı tamamladı. Char-
les Leclerc de çift pit stop 
stratejisiyle beraber 16. oldu. 
Bu sonuçlarla İtalyan takımı 
hafta sonunu puansız kapattı.

2021 Formula 1 sezonunun 
bir sonraki yarışı 27 Hazi-
ran’da Red Bull Ring’de ger-
çekleştirilecek.

19 AY SONRA GELEN PODYUM
2021 MotoGP sezonunun seki-

zinci yarışının yapıldığı Almanya 
Grand Prix’sini Honda sürücüsü Marc 
Marquez kazanırken, ikinci son yarı-
şın galibi KTM pilotu Miguel Oliveira, 
üçüncü şampiyona lideri Fabio Quar-
tararo oldu.

Yarış hafta sonu her zamanki gibi 
sıralama turlarıyla başladı. Sırala-
maların sürpriz isim şüphesiz Aprilia 
pilotu Aleix Espargaro idi. Espargaro 
yarışa üçüncü cepten başlayarak ilk 
çizgide yer aldı. Böylece Aprilia 21 
yıl aradan sonra ilk çizgiden başlama 
fırsatı yakaladı.

Yarış, kuru bir zeminde başladı. 
Yağmur beklentisi pek olmasa da 
dokuzuncu turda yağmur çiseleme-
ye başladı ve beyaz bayraklar çıktı. 
Yani isteğe bağlı olarak pite girilebilir 
ve yağmur lastikli motosikletler ile 
değiştirilebilirdi. Ancak yağmurun 
etkisini artırmamasından dolayı yarış 
pit-stopsuz devam etti. 

Son yarışlarda dikkat çeken per-
formansıyla Johann Zarco pole 
pozisyonunu elde ederken, Yamaha 
pilotu Quartararo yarışa ikinci cepten 
başladı.

Yarışın merakla beklenen ismi tabii 
ki Marquez idi. Bu pistte hiç yenil-
meyen sekiz kez dünya şampiyonu 
olmuş Marquez, geçen seneki Jerez 
sakatlığının izlerini taşısa da Alman-
ya onun geri dönüşü olabilirdi. Sağ 
kolundaki sakatlıktan dolayı sağa olan 

virajlarda zorlanan deneyimli pilot, 
Almanya pistinin 13 virajından sade-
ce üçünün sağa olmasını kendi avan-
tajına kullanabilirdi.

Beşinci cepten yarışa başlayan 
Marquez kırmızı ışıkların sönmesiyle 
müthiş bir çıkış yaptı ve ilk virajdan 
sonra ikinciliği aldı. Bir tur boyunca 
Aleix Espargaro’nun arkasında kalsa 
da start düzlüğünde liderliği aldı ve 
yarışı birinci sırada bitirdi. Bu sene-
ki ilk podyumunu birincilikle alan 
Ispanyol pilot, 2019 Kasım Valencia 
galibiyetinden sonraki ilk galibiyetini 
de elde etmiş oldu. Bu pistte katıldığı 
tüm serilerde birinci olan Marquez 
bu sonuçla galibiyet serisini 11’e 
çıkardı. Marquez’in geri dönüşü mü? 
Bunu önümüzdeki yarışlar göstere-
cek.

Şampiyona lideri Quartararo yarışa 
ikinci sıradan başladı. Fransız pilot ilk 
turlarda gerilere düşse de, bitime son 
on tur kala iyi bir performans göster-
di ve podyumun son basamağını aldı.

Poleden başlayan Zarco için Alman-
ya hafta sonu pek de iyi geçmedi ve 
birinci başladığı yarışı ancak sekizinci 
sırada tamamladı.

Marquez sürprizinden sonra elde 
ettiği sonuçla şaşırtan bir diğer isim 
de Oliviera oldu. Ispanya yarışını bi-
rincilikle bitiren Oliviera, altıncı sırada 
başladığı Almanya yarışında ikinci 
oldu ve böylelikle arka arkaya üçüncü 
podyumunu da elde etti. Bu sonuçla 

KTM’in dikkat çekici performan-
sı son iki yarışta daha da dikkat 
çekmeye başladı.

Sezonun bir sonraki yarışı 27 
Haziran’da Hollanda’da yapıla-
cak.

https://www.gazetepencere.com/2021-formula-1-takvimi/
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