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UYARILARIN YETERLI OLMADIĞINI ANKARA DA ANLADI

YASAKLAR GERI GELDI
Uzmanların, Tabip Odaları’nın ısrarlı taleplerine Ankara daha fazla kayıtsız kalamadı. TUSUNAMIDEN ÖNCE TEDBIR
Sağlık Bakanı Koca’nın önceki gün işaretini verdiği tedbirleri Bakanlar Kurulu toplan- HÜKÜMET artan vaka sayılarını düşürmek
tısının ardından Cumhurbaşkanı açıkladı, ancak açıklanan tedbirler yeterli bulunmadı. ve kapasitesi dolmak üzere olan hastane-

leri rahatlatmak için uzmanların günlerdir yaptıkları tedbir çağrısına sonunda
yanıt verdi. Yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ancak talep edilen kapatma yerine nispeten yumuşak kısıtlama
kararları alındı. Hareketliliği azaltmak
için hafta sonları gündüz sokağa çıkmak
serbest geceleri yasak. s

KRITIK
EŞIK AŞILDI

UZMANLAR YETERLI BULMADI
“İSTANBUL başta olmak üzere bazı şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha
çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor”
ifadelerini kullanan Erdoğan, okulların da
yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini bildirdi. Tedbirlerin açıklanmasının
ardından Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran
“Kararlar soruna pansuman olur. Şehirlerarası ulaşım durmalıydı. 10-14 gün tam
kapanma gerekliydi” dedi. 4. sayfada

SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı turkuaz koronavirüs
tablosunda can kayıplarında 25 Nisan’a geri dönüldü.
Son 24 saatteki can kaybı
103 olarak açıklandı. Bakanlık en son 100 ve üzeri
can kaybını 25 Nisan’da
açıklamıştı. Tabloda vaka
sayısı yok ama diğer tüm
veriler de hızlı bir yükseliş
içinde. 4. sayfada

BAKAN SELÇUK’UN TESTI POZITIF

BAKANLIK VAKA SAYILARINI
AÇIKLAMAMAKTA ISRAR EDIYOR

DÜN yapılan kabine toplantısına Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılamadı. Selçuk kabinede Süleyman Soylu’dan sonra
testi pozitif çıkan ikinci bakan oldu. Selçuk durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından
yaptı, “İyiyim, tedavim evde sürüyor” dedi. 4’re

INSANIN
YÜZÜ
KIZARIR

ÇAKICI KILIÇDAROĞLU’NU
AÇIK AÇIK TEHDIT ETTI
IKTIDAR SESSIZ

ORGANIZE suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve infaz yasası ile cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Aleni tehdit ve küfür
içeren mektuba CHP’liler tepki gösterdi ancak iktidar sözcüleri sessizdi. 3’te

BU FOTOĞRAF YETERLI
DELIL SAYILMADI

2017’DE Diyarbakır’daki Nevruz etkinlikleri sırasında alana girmek isterken vurulan Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin polis memuru Y.Ş’nin
yargılandığı davada beraat kararı verildi. Davanın 12’nci duruşmasında
mahkeme delil yetersizliğini gerekçe
göstererek, Y.Ş. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme vurulduğu sırada
çekilen fotoğrafı delil saymadı. 3’te

ELVAN ‘BAĞIMSIZ
MERKEZ BANKASI’
MESAJI VERDI

HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez
Bankası’nın da aralarında olduğu kurumların bağımsızlığına vurgu yaptı, “Başkanlarımıza ‘kanun ne diyorsa, neyi
emrediyorsa onu yapacaksınız’
dedim” ifadelerini kullandı. Elvan,
yol haritasının genel çerçevesini
de makro ekonomik, finansal ve fiyat istikrarı olarak tanımladı. 5’te

SOMALI MADEN IŞÇILERI
SOYLU’DAN SÖZ ALDI
Ödenmeyen tazminaları için Ankara’ya yola
çıkan ama yürümelerine izin verilmeyen
Soma ve Ermenek
maden işçileri İçişleri
Bakanı Soylu’dan sorunun çözümüne ilişkin
söz aldı.

ERDOĞAN’A
ITAAT
EDECEKSINIZ

KATILDIĞI televizyon programında Gazeteci Barış
Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında
sert bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın bir yerinde
Albayrak, Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz.
Ram olacaksınız. Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz”
diyerek çıkıştı. 3. sayfada

CHP’NIN gündeminde hükümetin
reform söylemi vardı. Kılıçdaroğlu iktidarın reform söylemlerinin “lafta” kaldığını ve
kalacağını düşünüyor. Bunun
nedeni de 18 yıllık iktidar süresi. CHP lideri “18 yıldır bu ülkeyi yönetenler adaletsizlik var
ve biz çözeceğiz diyor. İnsanın
biraz yüzü kızarır” dedi. 2’de

BU
ZIKZAKLARI
MILLETE
ANLATIN

YENI YILDA MÜJDE BEKLIYORLAR

AHMET Davutoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
reform açıklamalarını ABD
seçimlerine gönderme yaparak
eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Dün
demokrasinin d’sinden, dün
hukuk devletinin h’sinden
korkan bu iktidara bugün ne
oldu? Yine mi dış mihrak etkisi yoksa!” dedi. 2’de

GÜNLER önce yola çıktılar, hemen her
adımlarında polis ve jandarmanın müdahalesi ile karşılaştılar. Soma ve Ermenek
maden işçileri sorunları çözülmeden evlerine dönmeyeceklerini açıkladılar ve
sonunda bir yetkili seslerini duydu. Süleyman Soylu işçilere söz verdi. Soylu’nun
Karaman valisini aradığı, çözüm için iki
gün süre tanıdığı belirtildi. 3. sayfada

POMPEO
GELDI
ANKARA’YA
UĞRAMADAN
GITTI

TÜRKIYE
1 KIŞIDEN
BÜYÜKTÜR

DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, partisinin Ağrı il kongresinde İmamoğlu’na açılan
“Kanal İstanbul” soruşturmaABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrusını eleştirdi, “Neymiş, ‘devlet
pa ve Orta Doğu turu kapsamında Türkiprojesi’ imiş. Hiç kimse bunu
ye’ye geldi ancak diğer ülkelerin aksine
eleştiremezmiş. Türkiye tek bir
yetkililerle görüşme yapmadı. Trump’ın
kişiden büyüktür, Kanal İsDışişleri Bakanı Pompeo’nun tek randetanbul’u tabii ki eleştireceğiz”
vusu, St. George Kilisesi’nde Fener Rum
diye konuştu. 2’de
Patriği Bartholomeos ileydi. 7’de
ANAYASA
YAPMAKTAN
KORKMAK

ÖMÜR
BITER
REFORM
BITMEZ

HASTALIĞI BIZ
YARATMADIK
AMA ILACI BIZE
IÇIRECEKLER!

KEREM KIRÇUVAL
YAZDI 3’te

IBRAHIM USLU
YAZDI 2’de

DOÇ. DR.
OĞUZ DEMIR
YAZDI 5’te

DİB’IN 5 YILLIK
STRATEJIK
PLANINDA
DIKKAT ÇEKEN
HEDEFLER!

ALAADDIN DINÇER
YAZDI 6’da
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DR.

ÖMÜR BİTER, REFORM BİTMEZ

IBRAHIM
USLU
Çok değil, bundan 10 gün önce (siz
yazıyı okuduğunuzda 11. gün olacak)
ülkenin en önemli tartışma konusu
döviz kurlarındaki durdurulamaz
artışlardı. Ekonomi yönetiminden bir
görevden alma ve bir istifanın ardından ülke olarak kendimizi bir anda
reform tartışmalarının içinde bulduk.
Bazıları bu durumu tipik bir “agenda setting” yani gündem yönetme
veya muhalefetin iktidara sıkça yönelttiği “gündem değiştirme” ithamı
ile açıklayabilir. Ancak benim gördüğüm şu ana kadar henüz yeterince
somutlaşmış olmasa dahi, önümüzdeki süreçte belli adımlar atılmak
zorunda.
Bakanlar toplantısı sonrasında
yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi son 18 yılda
tarihinin en büyük demokrasi ve
kalkınma reformları ile tanıştıran bir
yönetim olarak reform gündeminden hiç kopmadıklarını; değişimin
asla bitmeyen bir yürüyüş olduğu
gerçeğini unutmadan, dünyadaki
gelişmelere uygun şekilde sürekli hedef büyüterek yeni reformlarla yola
devam edeceklerini belirtti.
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Hakkını teslim etmek gerekir ki, AK
Parti kurulduğu günden bu yana AB
üyelik sürecinin de etkisi ve katkısı
ile çok sayıda reforma ve reform
girişimine imza attı. Reform iradesi
bakımından eleştirilecek yönü olduğunu pek düşünmüyorum. Sorun bu
reformların sonuçlarının değerlendirilmesi durumunda ortaya çıkıyor.
Aslında Türkiye’nin son ikiyüz
yılı, çoğu iyi niyetli ama sonuçları
itibariyle hedefleri gerçekleştirmek
açısından genellikle arzu edilenin
uzağında kalan reformların tarihidir.
Sened-i İttifak, Tanzimat ve Meşrutiyet Osmanlı’nın yüzyılı aşkın
ıslahat hareketlerinin en önemli
köşe taşlarıydı. Osmanlı çöktü ama
bizim reform çabalarımız devam etti.
Cumhuriyetin ilanı ve arkasından
yapılan devrimler şüphesiz ki son
ikiyüz yıl içindeki en büyük reformlardı. Bu reformlar sayesinde, çöken
imparatorluktan kalan topraklar ve
yorgun bir halktan, moderniteyi esas
alan bir ulus devlet ve millet inşa
etmeyi başardık. Aradan yaklaşık bir
asır geçmiş olmasına rağmen, kuruluş yıllarında atılan güçlü temeller

üzerinde, yaşanan çeşitli sıkıntılara
rağmen devlet ve toplum yoluna
devam etmektedir.
1945 yılında çok partili hayata ve
1980’den itibaren devletçi ekonomiden liberal piyasa ekonomisine geçilmesi de siyasal ve toplumsal yaşantımızda derin izler bırakan reformlar
olmuştur.
2002’den itibaren ise sosyal güvenlik reformu, sağlık reformu, yerel
yönetimler reformu, üç kere yapılan
referandumlar neticesinde gerçekleşen anayasal reformlar, 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra gerçekleştirilen askeri reformlar ve son olarak
yönetim sisteminin radikal bir biçimde değiştirilmesi gibi çok sayıda irili
ufaklı AK Parti reformları sahne aldı.
İktidar, son bir haftadır reform
ihtiyacını yeniden tekrarlamaya başladı. Burada özellikle iki husus benim
açımdan dikkat çekici.
Bunlardan birincisi, 18 yıl boyunca
ülkeyi kesintisiz yöneten iktidarın,
hala çözülmesi gereken sorunlar
olduğunu ve bunu çözmek için reformlar yapılması gerektiğini dillendirmesiydi.

İkincisi ise, insanda patinaj duygusu yaratacak şekilde, son bir haftadır dile getirilen reformlar ile AK
Parti’nin 2002 seçim beyannamesi
arasında büyük benzerlikler olmasıdır. Hatta ikisini birbirinden ayırt
etmekte zorlanmanız oldukça muhtemeldir.
İşte yukarıda bahsettiğim sorun
tam da burada başlıyor. Madem bu
kadar büyük reformlar gerçekleştirildi, niye hala yeni reformlara ihtiyaç
duyuyoruz? Acaba 18 yılda bunca
reform gerçekleştirdikten sonra
sadece bir arpa boyu mu yol gittik?
Ya da mitolojik kahraman Sisifos gibi
sürekli başa mı dönüyoruz?
İktidar muhtemel reformların
gerekçesini “değişen dünyaya uyum
sağlamak” şeklinde açıklıyor ama öte
yandan da yeni reformlarla ulaşılmaya çalışılan hedefler aslında demokratik bir hukuk devletinin en temel
prensipleri. Dolayısıyla bugüne
kadarki reform arzumuzla, hedefleri
gerçekleştirme performansımız arasında büyük bir makas söz konusu.
Bu nedenle, konuyu tartışanların
çoğunda yeni reform söylemine karşı

bir güvensizlik gözleniyor. Kamuoyunun bu vaade ve yapılan tartışmalara
nasıl baktığını ancak bir süre sonra
yapılacak araştırmalarda göreceğiz.
Ama hemen belirtmek gerekirse; birçok alanda gerçekleştirdiği yenilikleri
AK Parti’nin bizzat kendi eliyle tersine döndürmesi nedeniyle, “reform”
kavramının seçmenleri heyecanlandırması çok da mümkün değil. Bu
seferki reform vaadleri, Berat Albayrak’ın arka arkaya açıkladığı yeni ekonomi paketlerinin heyecanlandırdığı
kadar bile etki yaratmayabilir.
AK Parti’nin reform paketlerinden
önce, seçmenin ve kanaat önderlerinin güvenini yeniden kazanması
gerekiyor. Bunun için belirli hatalar
yapıldığını kabul ederek ve bu hatalardan gerekli derslerin çıkarıldığını
seçmene ispat ederek işe başlaması
daha doğru olacaktır.
Bunca deneyimden sonra seçmenlerin “ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz” tavrını göstermesi kaçınılmaz. İktidarın hangi yanlışlardan geri
döneceğini görmeden de bu süreçte
güvenini kaybeden seçmenlerin AK
Parti’ye geri gelmesi beklenmemeli.

BAHÇELI REFORM
SÖYLEMLERINI ÖVDÜ

Milletin yararına çözüm
getirirseniz elimizi
kaldırıp ‘evet’ diyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin
Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu
konuşmasında, “devlet aile
şirketi gibi yönetilmez”
eleştirilerini yineledi, şeffaflık ve liyakat vurgusu
yaptı. Kılıçdaroğlu iktidara
seslenerek “Ekonomide ve
hukukta milletin hayrına

bir çözüm getirecekseniz
biz Meclis’te elimizi kaldırır
evet deriz” dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarın reform söylemlerinin “lafta” kaldığını söyleyerek “18 yıldır bu ülkeyi
yönetenler adaletsizlik var
ve biz çözeceğiz diyor. İnsanın biraz yüzü kızarır değil
mi?” eleştirisini yaptı.
Ekonomiye yönelik eleş-

tirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Daha 15 gün önce
ekonomi pik yapıyor diyenler, 15 gün sonra millete acı
reçeteyi vereceğiz diyenler
bunlar değil mi?” diye sordu. İşsizlik rakamlarını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet tarihinin işsizlik
rekorunu kırdık. Ekonomi
pik değil dip yaptı.” dedi.

İKTIDARIN EN
SON ALACAĞI
SIFAT YERLI
VE MILLIDIR
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin gündeme ilişkin görüş
ve önerilerini paylaştı. Burada kritik açıklamalarda bulunan Davutoğlu iktidara sert
sözlerle yüklendi.
Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül’ün “Mağduriyete neden
olmamak için aslolan tutuksuz yargılamadır” sözlerinin
ardından gelen Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Ekonomi ve hukukta yeni bir
seferberlik başlatıyoruz” açıklamalarını eleştiren Davutoğlu, “Sayın Erdoğan yeni bir
reform seferberliğinden bahsediyor. Hayırdır! Öncelikle
iktidarınızdaki bu zikzak milletimize anlatın. Dün demokrasinin d’sinden, dün hukuk
devletinin h’sinden korkan
bu iktidara bugün ne oldu?

KANAL İSTANBUL IÇIN
‘DEVLET PROJESI’
DIYE BIR KAVRAM
UYDURDULAR

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin Ağrı
il kongresinde konuştu. Babacan, iktidarı eleştirerek
“Ülkenin kaderiyle kendi
partilerinin kaderinin aynı
olduğunu söylüyorlar.
Bu ne kadar tehlikeli bir
ifade. Bu ifadeyi dikkatle

değerlendirmek lazım: ‘Biz
batarsak ülke de batar’
diye adeta insanımızı korkutuyorlar. Sadece korkutma değil, altında tehdit de
olduğunu görüyoruz” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan
Kanal İstanbul afişleri soruşturmasına da değinen

Yine mi dış mihrak etkisi yoksa!” sözlerini kaydetti.
Davutoğlu, İYİ Parti lideri
Meral Akşener’i ziyareti sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edeceğini
bildirdi. Davutoğlu bu ziyaretlerin “Siyasi iklimi sonra
siyasi dengeleri ve nihayetinde de siyasi sistemi değiştirerek ülkemizin ufkunu açacağını” söyledi.

Babacan, “Kanal İstanbul
için ‘devlet projesi’ diye bir
kavram uydurdular. Neymiş, ‘devlet projesi’ imiş.
Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Devlet tek bir partinin değildir, Türkiye tek
bir kişiden büyüktür, Kanal
İstanbul’u tabii ki eleştireceğiz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
partisinin Meclis
grup toplantısında
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
dile getirdiği reform
söyleminin arkasında duran Bahçeli,
“Ekonomide açılan
ya da açılacak yeni
ufuklarla, demokrasi
ve hukuk alanlarında kuvveden
fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin
kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum”
dedi.
Kapalı Maraş ziyaretine ilişkin

eleştirileri de yanıtlayan Bahçeli, “Kapalı
Maraş’ın yerinde bir
kararla sahil kesiminin
açılması, bizim de buraya ziyaretimiz konuya muhatap çevrelerin
tepkisini çekmiştir. Biz
vatan toprağını ziyaret
etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan’dan mı izin
alacaktık?” dedi.
Ümit Özdağ’ın dile getirdiği
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet
Partisi’nin anayasa hazırlığı
iddialarına değinen Bahçeli,
“Kılıçdaroğlu hayreti bıraksın,
haysiyetli itiraf etsin” dedi.

‘REFORM GÜNDEMINDEN
HIÇ KOPMADIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine
toplantısının ardından açıklamalarda bulund. Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına
değinen Erdoğan, “Bir görev değişimi yaşandı. Affını isteyen Berat
Albayrak’ın talebini kabul ederek
Lütfi Elvan arkadaşımızı görevlendirdik. TCMB’de görevlendirmeler
yaptık. Bu değişimler köklü reformlar yaptığımız süreçte gerçekleşti. Salgın sürecinin hızlandırdığı
yeni küresel ekonomik mimaride

Türkiye’nin önünde açılan fırsat
pencerelerini değerlendirmekte
kararlıyız” diye konuştu.
Adalet ve ekonomideki yeni
reformlar üzerinde çalışıldığını
söyleyen Erdoğan muhalefeti
“tek parti devri faşizminden bir
adım öteye geçememiş” olarak
tanımladı. Erdoğan, “Biz reform
gündeminden hiç kopmadık. Şayet
değişim gerçeğine sırtımızı dönersek milletimize karşı görevlerimizi
yerine getiremeyiz” dedi.

ERDOĞAN’IN 7 UÇAKLI
ZIYARETINE ‘DAVET’ ELEŞTIRISI
TBMM Genel Kurulu, Meclis
Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Grup başkanvekillerinin KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü üzerine söz aldığı sırada
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, hafta sonu düzenlenen
etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin gittiğini hatırlatarak, “Neden başka
muhalefet temsilcisi yok?” diye
eleştirdi. Altay, “7 tane uçakla
Kıbrıs’a gitmek tam bir görgü-

süzlüktür. CHP’ye, İYİ Parti’ye,
HDP’ye yani Meclis’teki siyasi
parti gruplarına nezaketen bir
‘buyurun’ denmez mi ya?” dedi.
Yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, Engin Altay’ın sözleri
üzerine, “Kıbrıs meselesine,
polemikçi bir yaklaşımla ‘Uçak
vardı, yoktu’, ‘Sen çağırıldın,
ben çağırılmadım’ tarzı bir
söylemle yaklaşmanın ne Kıbrısımıza ne Meclisimize hiçbir
faydası olmayacak” ifadelerini
kullandı.
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KEREM
KIRÇUVAL
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Anayasa yapmaktan korkmak

Yazının sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim;
18 yıllık iktidar memlekette adaletin
olmadığını, ekonominin hiç iyi gitmediğini yeni işitmiş olmalı ki, reformdan
söz edebiliyor, hiç de yüzü kızarmadan.
Sayın muhalefet ise yeni bir anayasayı mahcup bir edayla, kısık bir ses
ile seslendiriyor. Utanacağı bir şey
yok, yürürlüktekinde imzası yok, sivil
yeni bir anayasanın bağıra bağıra dile
getirilmesi gerekirken, herkesin tartışması, birlikte ortaya çıkarılması gerekirken bu mahcubiyeti anlamak zor.
Reform nedir? Türk Dil Kurumumuz
reform kelimesini “düzeltme” diye
belletiyor bize. Düzeltme kötü gideni
rayına sokmak için yapılır.
Bu topraklar, 1876’da Osmanlı
döneminde, Kanun-i Esasi’yi, Cumhuriyetin’in kuruluş yolunda 1921’de
Teşkilat-ı Esasiye’yi, Cumhuriyet
kurulduktan sonra 1924 anayasasını

arkasından da iki darbeyle önce 1961
sonra 1982 anayasalarını yaşadı.
Çok geriye gitmeye gerek yok. Değiştirilmez maddeleri hariç her yeriyle
oynanmış, delik deşik olmuş bir anayasa ile yaşıyoruz, yaşatılıyoruz.
Yerinde dinlediğim ve unutamadığım bir konuşmayı hatırlatmalıyım.
1999 yılında adli yıl açılış töreninde
salonda Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel, Başbakan Bülent Ecevit,
Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli
ve Hüsamettin Özkan, Fazilet Partisi lideri Recai Kutan ve DYP Genel Başkanı
Tansu Çiller’in yanı sıra pek çok bakan
ve milletvekili var.
Kürsüde dönemin Yargıtay Başkanı
Doç. Dr. Sami Selçuk var. 55 sayfalık bir
kitapçıkta topladığı konuşması tarihiydi. Elbette önemli bir kısmı 82 Anayasası’na ayrılmıştı konuşmanın. Hala bizi
yöneten bu anayasayı elbise dolabında
bekleyen balo kıyafetine benzetmişti

ve şöyle konuşmuştu;
“Türkiye, meşruluk debisi sıfıra
yaklaşmış 1982 Anayasası’yla yeni
yüzyıla giremez, girmemelidir. Çünkü günlük yaşam ve hukukla ilgili
değildir. Türkiye bugün anayasacılık
kavramlarına göre belirtilmek gerekirse bir ‘anayasalı devlettir, ama bir
‘anayasal devlet’ değildir”
“Anayasalı bir devlet olmak, anayasal devlet olmamak.” Bunu söyleyen
Yargıtay’ın başındaki isim, önemli bir
yargıç. 21 sene evvel diyor bunları.
Rejimin adı bile değişti, anayasa bir
bütün halinde çöpe atılamadı, toplumsal mutabakat ile yeni bir anayasa yapılamadı.
Bu iktidar her konuda eleştirilebilir, eleştirmelidir. En çok da yeteri
çoğunluğa birkaç kez ulaşmasına rağmen, rey gücü, sandık gücü olmasına
yani referandum silahına rağmen
yeni bir anayasa yapamadığı için

eleştirilmelidir.
Daha önemlisi, iktidara gelmek için
çabalayan muhalefet en çok bunu
vaat etmelidir.
Yeni bir söz söylemeden iktidara
gelmek mümkün mü?
Adaletin, yoksulluğun, eğitimin,
sağlığın, çalışanların, emeklilerin
haklarını bu anayasa ile düzeltmek,
özgürlükleri bu anayasa ile getirmek
büyük bir hayal.
Muhalefet önce bize yeni bir anayasadan söz etmelidir. Özgür, sivil bir
anayasa.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
son kurultayda yaptığı İkinci Yüzyıla
Çağrı Beyannamesi’nde, yeni Anayasa
ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilmesi vurgusu
önemli.
Elbette bunu görmezden gelemeyiz. Ama iktidarın ve ortağının Millet
İttifakını dağıtmak, zayıflatmak için

elinden geleni yaptığı görmemek için
kör olmak gerek.
Fakat dikkatlerden kaçmaması gereken, iktidar sözcüleri, onların televizyonlardaki daimi sesleri, muhalefet
sanki suç işliyormuş gibi yeni anayasa
çalışması konusunda suçluyor.
Biri de çıkıp demiyor ki, “Hayırdır,
statükodan mı yana oldunuz şimdi?”
İktidarları uğruna statükoya sarıldıkları da görülmeli.
Millet ittifakını oluşturanlar tüm
unsurlar yeni anayasadan daha gür
bir ses ile söz etmeli. Birlikte yapmalı,
ittifakı daha da güçlendirmeli.
Yeni anayasa siyaseten ne kadar çok
kesimin, sağın, solun, etnik unsurların,
inananların, inanmayanların onayını
alırsa o kadar başarılı olur.
Sonuçta yeni bir anayasa, darbesiz
sivil bir anayasa toplumsal mutabakatla yapılır, iktidara da statükoya karşı
çıkılarak gelinir.

Kemal Kurkut davasında
polis memuruna beraat

2017’de Diyarbakır’daki
Nevruz etkinlikleri sırasında
alana girmek isterken vurulan Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin polis memuru
Y.Ş’nin yargılandığı davada
beraat kararı verildi.
Davanın 12’nci duruşmasında mahkeme delil yetersizliğini gerekçe göstererek, Y.Ş.
hakkında beraat kararı verdi.
Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza
Mahkemesi, olay anında bulunan polisler hakkında failin bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Duruşma savcısı, daha önce
verdiği mütalaayı tekrarladı.

Ancak suç vasfını “olası kastla öldürme” suçundan “bilinçli taksire” çevirdi.
Kurkut’un avukatlarından
Mehmet Emin Aktar mütalaaya katılmadıklarını belirterek, “Savcı ‘bir kaza oldu’
diyor. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.
Kemal Kurkut’un ağabeyi
Ercan Kurkut, mahkeme kararı sonrası sosyal medyadan
yaptığı paylaşımda “İyi değiliz inanın. Bu sefer yanılmak
isterdik.Fakat malesef yanılmadık. İnsan kendisini çaresiz hissediyor. Nefes almakta
güçlük çekiyoruz” dedi.

İstismar ettiği Yıldır’ın
ölümüne neden olan

VEDAT TURHAN’A
26 YIL HAPIS CEZASI

Maden işçilerine
çözüm sözü

2014’ten bu yana ödenmeyen maaşları ve tazminatları için Ankara’ya
yürüyen Soma ve Ermenek
maden işçilerini temsil eden
Bağımsız Maden-İş sendikası, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile Pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından
dün bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Bakan Soy-

lu’nun, yarından başlamak
üzere en kısa sürede bu
sorunu çözeceğini belirttiği
ifade edilerek “Bana Ocak
ayının 15’ine kadar süre
verin. Bu süreye varmadan
mutlaka bir çözüm üreteceğiz” sözleri aktarıldı.
Soylu’nun ayrıca Ermenek
maden işçilerinin sorununun çözülmesiyle ilgili

Karaman Valisini arayarak
sorunun iki gün içinde
çözüme kavuşturulmasını
söylediği ifade edildi.
Maden işçisi İdris Sarıkaya ise, “İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu bizlerin
huzurunda namus ve şeref
sözü verdi. Ve biz bir avuç
işçi olarak, bu işi başardık”
dedi.

ALAATTIN ÇAKICI’DAN
KILIÇDAROĞLU’NA
TEHDIT VE HAKARET
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
özel isteği sonrasında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Organize suç örgütü liderliğinden
hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, bugünkü grup toplantısında kullandığı ifadelerin
ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu’na ‘dürzü’ diyerek hakaret de
eden Çakıcı, “Akıllı ol” ifadelerini kullandı.
CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü Meclis grup toplantısında AK Parti’nin
yargıda reform yapacaklarına dair iddiası-

nı eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce
suçlularını hapsetmekten vazgeçecek
misin?” demişti.
Kılıçdaroğlu’na organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan yanıt geldi.
Kişisel Twitter hesabından paylaştığı
mesajla Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çakıcı, CHP Liderine “Ulan dürzü” diye hitap
etti. Çakıcı, “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile
Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının
hatasını yaparsın”, “kazığa oturturum”
gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle
seslendi.

Akrabası tarafından sistematik bir şekilde küçük yaştan itibaren cinsel istismara
maruz bırakılan ve şikayetçi
olduktan sonra adli süreç
ilerlemediği için yaşamına
son veren Emre Yıldır’ın,
ölümüne neden olan Vedat
Turhan’ın yargılandığı davada karar çıktı.
Basına kapalı görülen duruşma sonrası mahkeme
heyeti Vedat Turhan’ı 26 yıl
hapis cezasına çarptırdı.
Avukat Merve Uçanok,
gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustostan
beri bir hukuk mücadelesi
verdiklerini ve bu mücadeleyi kazandıklarını belirtti.
Verilen karardan mutlu ol-

duklarını ifade eden Uçanok,
“Emre hayattayken bu hukuk savaşını başlatmıştı. Geç
oldu belki ama bugün adalet
sağlandı” dedi. Karar sonrası
Emre’nin ailesi gözyaşlarını
tutamadı.

‘ERDOĞAN’A ITAAT
EDECEKSINIZ,
RAM OLACAKSINIZ’

TV 100’de yayınlanan ‘Ahu Özyurt ile
10’dan 12’ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak
arasında sert bir tartışma yaşandı. Türkiye’deki yargının siyasetten hiçbir zaman
bağımsız olmadığını belirten Albayrak,
Barış Yarkadaş’a “Recep Tayyip Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Ram olacaksınız.
Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetecek,
itaat edeceksiniz. Onun idaresi altında

yaşayacaksınız” deyince tartışma çıktı.
Kuvvetler ayrılığını savunan Barış
Yarkadaş ise “Yasama Yargı, Yürütme
kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel ilkesidir. Cumhurbaşkanı ayrıca AKP Genel
Başkanı’dır. AKP Genel Başkanı’nın önünde gidip rütbesini ilikleyen hakim, hakim
olamaz, savcı olamaz. Kim ram olacak,
biz köle miyiz? Siz gidip ram olabilirsiniz,
yurttaş boyun eğmez” diye karşılık verdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Hafta sonları sokağa
çıkma yasağı
uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de yapılan
kabine toplantısının ardından Covid-19
salgınına ilişkin yeni tedbirleri açıkladı.
HAFTA sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyuran
Erdoğan, “Hafta sonları, tedarik ve
üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri
dışında sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacak” diye konuştu.
“İstanbul başta olmak üzere bazı
şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha çok dikkatli olmamızı
söylüyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, önlemleri şöyle sıraladı:
Halen 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma
uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş
altına da uygulanacak. AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ile 20.00 arası
sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna
kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti
verilecek. Tüm spor müsabakaları
seyircisiz olarak oynanmaya devam
edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek. Şehirlerimizin
ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha

Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Ara tatilde olan okullardaki
eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar
online olarak sürdürülecek.

BAKAN KOCA SOMUT
TEDBİRLER DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi akşam saatlerinde sona eren
Bilim Kurulu toplantısının ardından,
“Hastalığın yayılmasını önleyici
somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar
alındı” demişti.

Veriler hala
bilinmiyor

Türkiye’de salgının başlangıcından bu yana
koronavirüs verileriyle ilgili belirsiz yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı önce, 29 Temmuz’da Covid-19 tablosunda ‘vaka’ ve ‘hasta’ değişikliği
yaptı. Ardından Bakan Koca, vaka ve hasta
kavramlarının farklı olduğunu açıkladı. Bu
açıklama, Türkiye’deki salgının gerçek boyutunun bilinmediğini ortaya koydu.

‘Önlemler yetersiz,
14 gün kapanma şart’
Açıklanan önlemler uzmanlar
tarafından yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Prof. Dr. Bengi
Başer, “Kısıtlama ve önlemlerin,
eğitime ara verilmesinin haricinde, bu aşamaya gelmiş salgında
yeterli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Acilen yapılması gereken ‘en az 14’ gün tam kapanma

ve eş zamanlı geniş ölçekli test uygulaması olmalıydı” dedi. Prof. Dr.
Mustafa Cankurtaran da benzer
bir açıklama yaparak, “Eğitimin
online olması dışında bu tedbirler
yetersiz. Ancak soruna pansuman
olur. Şehirlerarası ulaşım durmalı.
10-14 gün tam kapanma gerekli”
ifadelerini kullandı.

Günlük can kaybı Nisan’dan
itibaren ilk kez 100’ü geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Kasım
2020’ye ait koronavirüs tablosu açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103
kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Bununla birlikte toplam can kaybı sayısı ise 11
bin 704’e yükseldi.
Türkiye’de son olarak 25 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs sebebiyle 106 kişi ölmüş,
o günden itibaren vefat sayısı 100’ün altında
seyretmişti. Toplam hasta sayısı ise 3 bin 819
artarak 421 bin 413’e çıktı.

İstanbul ve İzmir’de yeni
önlemler yürürlüğe girdi
Vakalar ve can kayıpları artmaya başladı, birçok ilden önlem haberleri geldi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınına karşı 19 Kasım Perşembe
gününden itibaren belediye tesislerinde uygulanacak önlemleri
açıkladı. İBB Bilimsel Danışma
Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması
planlanan İSMEK kurslarının
açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm

müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin
işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı
salonda izleyicisi olan sahne
sanatları da online olarak icra
edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
de salgın nedeniyle halka açık
etkinliklere bugünden itibaren
ara verdi. Belediye Başkanı Tunç
Soyer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, halka açık kültür,
sanat ve spor etkinliklerine bir
süre ara verdiklerini duyurdu.

BOZCAADA’YA GİRİŞLER
HES KODUYLA YAPILACAK
Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karara göre ise Kuzey Ege Denizi’ndeki turistik ilçe Bozcaada’da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

MERKEL: BERLIN’DE SALGIN
KONTROLÜMÜZDE DEĞIL
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının
kontrol altında olmadığını belirterek, kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu. Merkel, her geçen günün önemli olduğunu ve tereddütün daha
da fazla maliyete yol açtığını kaydetti.
“Yoğun bakım yataklarının dolmasını
beklersek çok geç kalmış oluruz” uyarısı
yapan Merkel, koronavirüsle mücadelede
en önemli konunun temaslıların takibi
olduğunu vurguladı.

Zehra Zümrüt
Selçuk da
koronaya
yakalandı

TTB: Türkiye
borçları
yüzünden
ilaç bulmakta
sıkıntı çekecek
TTB, Türkiye’nin ilaç üretiminde
dışa bağımlı olduğunu, Ar-Ge’nin yok
denecek kadar az olduğu için ilaç ve
aşı üretilemediğini belirterek, Türkiye’nin borçları yüzünden ilaç bulmakta sıkıntı çekeceğini söyledi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Meclis’te
görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesine
yönelik değerlendirme ve görüş yayımladı. Birlik, salgınla mücadelenin
koruyucu ve kamusal bir sağlık politikasıyla olacağını söyleyerek, 2021
yılı bütçesinin önceki yıllardan farklı
olarak salgın koşullarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

‘HASTANELER MALZEME
ALACAK PARAYI BULAMIYOR’
TTB, üniversite ve kamu hastanelerinin tıbbi cihaz üreticisi ve tedarikçisi
firmalara borcunun yaklaşık 17 milyar
TL’ye ulaştığını ve bu sayının, Şehir
Hastanelerine 2021 yılında ayrılan
bütçe ile eşit olduğunu kaydetti. TTB,
kamu ve üniversite hastanelerinin
tıbbi cihaz ve malzeme alacak parayı
bulamadığını öne sürdü.

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19
testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde
devam edildiğini
açıkladı.
Bakan Selçuk paylaşımında “Covid-19
test sonucum pozitif
çıktı. Çok şükür, genel durumum
iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar
dilerim” ifadelerine yer verdi.

Aşı haberleri
umut verici
ama rehavete
kapılmamalıyız
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, bir haftadır gündeme gelen
korona aşı çalışmaları ile ilgili
“Bu haberler umut verici ama
rehavete kapılmamalıyız” dedi.
Ghebreyesus, “Aşının gelecek
aylarda geleceğine dair dikkatli bir iyimserliğim var” dedi.
Aşının kitlelere yayılmasına
çok zaman olduğunu söyleyen
Ghebreyesus, “Dünyanın birçok
bölgesinde vaka ve ölüm sayıları artıyor. Virüse karşı önlem
almayan ülkeler ateşle oynuyor”
ifadesini kullandı.
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Yarın öğleden sonra TCMB, uzun
zamandır beklenen faiz kararını açıklayacak. Son dönemde döviz kurlarında
yaşadığımız travmaların ardından
TCMB Başkanı’nın görevden alınması,
Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifası ve
ardından yerlerine yapılan atamaların
üzerine bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuk ve ekonomide reform
açıklaması kurdaki ateşin bir miktar
sönmesini sağladı. Elbette Dolar’da
8,50 TL seviyesi, Euro’da 10 TL’nin
üzeri seviyeleri gördükten sonra bugünlerde Dolar/TL’de 7,70 seviyeleri
ve Euro’da 9 TL’ye doğru hareket bir
nebze de olsa nefes aldırdı.
Ama Türkiye ekonomisinin sorunları
tek nefeste çözülecek sorunlar değil.
Nitekim TCMB’nin faiz artışı ne boyutta olursa olsun yaratacağı sonuçlar da
bugün kurda geldiğimiz seviyenin ve
ekonomideki kriz havasının yok olmasını sağlayabilecek durumda değil. Bu
tip durumlarda köşeyi okuyan dost-
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5 MESELE EKONOMİ

Hastalığı biz yaratmadık ama ilacı bize içirecekler!
larımız bilir ki iki tip analiz yaparım.
Birinci analiz ekonomide yaşadığımız
sonuçlara neden olan ekonomik sorunları öncelikle izlerim. Çünkü bunlar
aslında krize giden yolun asfaltıdır.
İkinci baktığımız hususlar ise siyasi ve
uluslararası ilişkilerden kaynaklanan
risklerdir. Bunlar ise krize giden yolda
hızı arttıran unsurlardır.
Dolayısıyla ekonomik sorunları doğru bir şekilde çözemediğimiz sürece,
asfalt zemin döşenmeye devam edilir.
Siyasi sorunları çözmek ise krize gidişi
tetikleyen unsurları yok etmektir.
Geldiğimiz yer itibariyle hem ekonomik sorunlarımız hem de siyasi
sorunlarımız maalesef geçtiğimiz iki
haftalık süreçte ve yarın TCMB kararı
ile ortadan kalkacak sorunlar değil.
Her zaman ifade ettiğim gibi buraya 2
haftada gelmedik, yıllardır türbülans
içerisindeyiz ve bu durumdan çıkmak
da yine bu kadar kısa sürede çözülebilir değil. Kabaca rakamlarla ve ekono-

mik ve siyasi sorunlarımızla birlikte
nedenini anlatayım.
Mesela TCMB’nin piyasanın beklediği gibi 500 puan faiz artırdığını
düşünelim. Dolar ve Euro’da ateşin
daha da azalacağını hepimiz biliyoruz.
Ancak böylesi bir faiz artışının yaratacağı sonuçlar da var. Faiz artırmak
ve indirmek bir karardan çok daha
fazlası. Böyle bir kararın zaten iki
yıldır artmayan reel sektör yatırımları
ve yatırım iştahını iyice dibe doğru
çekeceğini biliyoruz. Diğer yandan
pandemi ve artan işsizlik ve düşen
gelirlerle birlikte kredilerle tüketime
devam eden hanehalklarının da artan
faizlerle birlikte kredi bağını bir hayli
kesecek. Böyle bir ortamda işsizlik ve
firma iflaslarının artması sonucu ile
karşı karşıya kalabileceğimizi de kabul
etmek gerekecek. Yani yapısal sorunlarımız tüm hızıyla devam edecek.
Bu noktada tüketimin devamı açısından belki maliye politikasını devreye

sokarak sorunu hafifletmek mümkün
olabilirdi ancak 2021 bütçe teklifine
baktığımızda da böyle bir manevra
alanının da olmadığını görüyoruz. Yani
daha önceki yıllarda bütçe açısından
atılan bağlayıcı adımlar ve pandemi ile
artan sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları maliye politikasında elimizi
kolumuzu bağlıyor.
Ya da beklenenin tam aksine bir
miktar büyüme isteği ile TCMB’nin
faizi sınırlı artırmaya karar verdiğini
varsayalım. Bu durumda hem kurlarda
hem de enflasyonda ciddi sorunlarla
karşı karşıya kalmaya devam edeceğimiz aşikar. Böyle bir ortamda yine
işsizlik, firma iflasları gibi sorunlar da
devam edecektir. Öte yandan bankalar üzerinde birikmiş ciddi bir kredi
riski de karşımızda durmaya devam
edecek. 3,5 trilyonu aşan kredi yükünde batık kredi risklerinin artması belki
de bütün bu süreçlerde en son karşılaşmak istediğimiz sorunlardan biri

olarak karşımızda duruyor.
Görüldüğü üzere bir nevi kırk katır,
kırk satır durumuna gelmiş haldeyiz.
İşin ekonomik tarafı bu halde iken
siyasetçilerin ise en çok dikkat etmesi
gereken şey bu zorlu dönemi daha
zor hala getirmemek oluyor. İlk işaretler bu yönde olsa da son beş yıldır
yaşadıklarımızı düşündüğümüzde bu
konuda da ciddi endişelerin piyasada
ve ülkede hakim olduğunu söylersek
yanlış olmaz.
Yani şöyle kabaca bakıldığında her
iki olasılıkta da çok zor bir dönemle
karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde
öncelikli tercih maalesef kısa vadede
daha yüksek işsizliği göze alarak, fiyat
istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak olacak gibi görünüyor. O noktada
ise ortaya çıkan acı reçetedeki ilaçları
maalesef yine hanehalkı içmek zorunda kalacak!
Hastalığı biz yaratmamış olsak da
maalesef ilacı bize içirecekler!

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan
‘yeni yol haritasını’ açıkladı
HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan büyüme sürecinin enflasyonla mücadeleyle çelişmeyeceğini belirterek, “Bu yıl büyümenin
%0,3 olmasını bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Elvan, yol haritasını
genel çerçevesini makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve
fiyat istikrarı olarak tanımladı.
Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Lütfi
Elvan büyüme sürecinin enflasyonla mücadeleyle çelişmeyeceğini ifade etti.
Bakan Elvan, “Salgına yönelik
alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi.
Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi
önlemler neticesinde ihracat ve
turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın
ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde
9,9 oranında daraldı. İç talepteki
toparlanma ve dış talebin normal
seviyelere yansıması ve ihracatı
destekleyen büyüme tercihimiz
ile 2022 ve 2023 yıllarında istik-

rarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının
yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi
tahmin edilmektedir” dedi.

cağız” açıklamasında bulundu.

‘MERKEZ BANKASI
BAĞIMSIZDIR’

2021 yılı toplam bütçe teklifiBÜTÇE TEKLİFİ 570,2
nin 570,2 milyar lira olduğunu
MİLYAR LİRA
söyleyen Elvan, “Faiz hariç tuYatırım ortamının gelişmesi için tulduğunda bütçe teklifi 390,6
reformlar yapacaklarını belirten
milyar lira olmaktadır. Faiz
Elvan, “Refah artıracak tedbirleri harcamaları için ayrılan kayhayata geçireceğiz. Hazine garan- nak tutarı ise 179,5 milyar liratili kredilerden üstlenim oranı
dır” dedi. “Reform niteliğinde
yüzde 3.1’e geriledi. İstikrarlı poli- olan her konuda gerekli adımtikalarla ülke risk primini azalta- ları atacağız” diyen Elvan şöyle

devam etti:
Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK’ler ve iş
dünyamızla bir araya geleceğiz,
dinleyeceğiz. İstişareye sonuna
kadar açık olacağız. Türkiye,
yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Başkanlarımıza ‘kanun ne diyorsa,
neyi emrediyorsa onu yapacaksınız’ dedim. Merkez Bankası
Kanun’u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok”

DOLARA TALEP BİTMEDİ

Bloomberg:
Türkler yükselişe
yanlış tarafta
yakalandı
IMF’den

kriz uyarısı

Borç yapılandırma
yürürlüğe girdi
Vergi ve prim borçlarının taksitlendirilmesi düzenlemesi
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Vergi, SGK alacakları, oda aidatları ve öğrenim
kredileri ile trafik ve idari para
cezaları taksitlendirilebilecek.
Düzenlemeyle, 500 milyar liralık
bir kamu alacağı yapılandırılmış
olacak. Yapılandırmada ödemeler
2021 Ocak ayında başlayacak.

Yasa, borç yapılandırmanın
yanı sıra istihdama yönelik düzenlemeleri de kapsıyor. Buna
göre Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan
sigortalıların normal çalışma
sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan karşılanan
prim desteği süresini 30 Haziran
2021’e kadar uzatabilecek.

Türk Lirası, geçen hafta dolar karşısında
2001 yılı sonrasındaki en iyi haftasını geçirdi ve kur 8,57’den 7,60’a kadar geriledi
ancak böyle bir haftada bile vatandaşlar ve
şirketler TL yerine doları tercih etti. Uluslararası haber ajansı Bloomberg de, yabancı para mevduatların geçen haftaki artışına
dair bir haber yayımladı. “Tarihi yükselişin ardından Türkler, Lira işlemlerin yanlış
tarafında yakalandı” başlıklı haberde, “TL
için neredeyse son 20 yılın en iyi haftası, birçok Türk arasında para birimlerine
güvenin yeniden tesisi için çok az katkıda
bulunmuş olabilir” ifadeleri kullanıldı.

CITIBANK: DOLAR YÜZDE
20 DEĞER KAYBEDEBILIR LPG’de 18
ABD merkezli Citibank, Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların yaygın
dağıtımı ve devam etmekte olan gevşek
para politikası nedeniyle doların gelecek
yıl yüzde 20 kadar değer kaybedebileceği
tahmininde bulundu. Citibank’ın araştırma raporunda, “Uygun ve yaygın olarak
dağıtılacak aşılar piyasaya çıktığında, bu-

nun dolardaki aşağı yönlü yapısal trendde
bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açacağına inanıyoruz” denildi.
Raporda, “Böyle bakıldığında, dolardaki
değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ve doların 2021’de yüzde
20 kadar düşme potansiyeli bulunuyor”
ifadesine yer verildi.

kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün itibariyle geçerli olmak üzere LPG
otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini
açıkladı. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden
pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF),
“Benzersiz Bir Yıl” başlığıyla yayımladığı 2020 yılı raporunda, dünya
ekonomisinin pandemi nedeniyle
derin bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yıllık raporda yer
alan mesajında, dünya genelinde
hükümetlerin pandeminin olumsuz
etkilerine karşı yaklaşık 12 trilyon
dolarlık mali, 7,5 trilyon dolarlık da
parasal paket açıkladıkları bilgisini
paylaştı. IMF’nin pandemi döneminde üye ülkelere finansman desteklerinin 100 milyar doları aştığını
aktaran Georgieva, düşük gelirli üye
ülkelere de çok ihtiyaç duyduklarını
borç ötelemeyi yaptıklarını belirtti.
Raporda, IMF’nin 83 ülkeye 165
milyar dolar finansman desteği
sağladığı, 29 ülkenin borçlarının da
ötelendiği yazıldı.
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ALAADDİN
DİNÇER
Eğitimci

DİB’IN 5 YILLIK STRATEJIK PLANINDA

DIKKAT ÇEKEN HEDEFLER!
Ali Taştan/Eğitim Uzmanı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2023 yılları
arasını kapsayan 5 yıllık
stratejik planında yer alan
bazı hedefler yoruma açık
hedefler olarak dikkat çekmektedir. Eğer bu hedefler
tam olarak gerçekleşirse
2023 yılının sonunda örgün
ve açıköğretimde okuyan
öğrencilerin hemen hemen
tamamı Başkanlığın verdiği yaygın din eğitiminden
geçmiş olacak. 2023 yılı
sonunda din eğitiminde
ulaşılması hedeflenen sayı
21 milyon 220 bin. 2019
İdari Faaliyet Raporunda
yer alan bilgilere göre 2019
yılı sonunda konulmuş
hedeflerde yüzde yüzü aşan
oranlarda tutturulma söz
konusu. Örneğin; yaygın
din eğitimi sunulan öğrenci
sayısı hedefi 2019 yılı için 7
milyon 960 bin konulmuş,
yıl sonunda bu sayı 368 bin
fazla katılımla aşılarak 8
milyon 328 bine ulaşmıştır.
Aynı şekilde Kur’an kurslarına katılan 4-6 yaş arası
yaş gurubu öğrenci sayısı
hedef olarak 301 bin 026
olarak belirlenmiş olmasına
karşın gerçekleşme sayısı
391 bin 539 olmuştur.
Yaz döneminde Kur’an
kurslarına katılım yıl sonu
hedefi 5 milyon 421 bin
olarak konulmuş gerçekleşme ise 5 milyon 699
bin 364 olmuştur. Böylece
Cumhurbaşkanının ifade
ettiği “eğitim ve kültürde
istediğimiz noktada değiliz”
açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığının Stratejik
Planında 2023 için koyduğu hedefler bakımından
büyük oranda gerçekleşmiş
olacaktır. Hedefler arasında dikkat çeken önemli
bir ayrıntı da, yaz Kur’an
kurslarına katılım sayısının
2020 ile 2021 arasındaki
farkta görülmektedir. 2020
ile 2021 arasındakki artış
farkı hedefi 50 bin olarak
konulmuş olmasına karşın,
son iki yılda sağlanması
hedeflenen büyük artışlarla sayının önce 2022’de 11
milyon 171 bine, ardından
seçim yılı olan 2023’te ise
14 milyon 200 bine çıkarılması hedefidir. Stratejik
Plan 31.12.2018 tarihinde
hazırlanmış,güncellenmiş
versiyonu ise 2020 yılında
yayınlanmıştır.

Dikkat Çeken Seçilmiş
Hedefler;
Başkanlığın yıllık bütçesi,
2019/10 milyar 445 milyon 979 bin lira---2020/11
milyar 992 milyon 056
bin lira---2021/13 milyar
148 milyon 337 bin lira--2022/14 milyar 463 milyon
170 bin 700 lira---2023/15
milyar 909 milyon 487 bin
770 lira.
Yaygın din eğitimi sunulan toplam öğrenci sayısı,
Başlangıç yılı 2018-3
milyon 961 bin 612 öğrenci/2019 yılında 7 milyon

yer verilmiş. Kaynak,DİB
2019-23 Stratefik Plan.PG42.1PG4-2.4/PG4-2.5
Değerler eğitimi verilen
öğrenci sayısı,
Farklı bölgelerden değerler eğitimi programlarına
katılım için getirilen öğrenci sayısı 2018 yılında
800 iken,bu sayının 2023
yılında 5 bin 800’e,yurt
dışından ülkemize getirilerek eğitim verilen çeşitli
öğrenim seviyelerindeki öğrenci/kursiyer sayısı 2018
yılında bin 655 iken,sayının 2023 yılında 8 bin 10’a
çıkarılması hedefleniyor

960 bin/2020 yılında 12
milyon/2021 yılında 12
milyon 890 bin/2022 yılında 17 milyon 30 bin/2023
yılında 21 milyon 220 bin.
Kur’an kursları 4-6 yaş
gurubu öğrenci sayısı,
Başlangıç yılı 2018 yılında 131 bin 026/2019 yılında 391 bin 026/2020 yılında 461 bin/2021 yılında
681 bin/2022 yılında 921
bin/2023 yılında 1 milyon
170 bin.Bu hedeflerin gerçekleşmesi halinde 2023
yılına gelindiğinde 4-6 yaş
okul öncesi eğitim gurubunda olan her üç çocuktan
biri DİB’e bağlı kurumlarda
okul öncesi eğitime başlamış olacaktır.
Yaz dönemi Kur’an
kursları öğrenci sayısı,
Başlangıç yılı 2018-2
milyon 671 bin/2019 ylında 5 milyon 421 bin/2020
yılında 8 milyon 221 bin/
2021yılında 8 milyon 271
bin/2022 yılında 11 milyon 171 bin/2023 yılında
ise 14 milyon 200 bin.Yaz
dönemi Kur’an kurslarına
katılan öğrenci sayılarının
ülke nüfusuna oranla istenilen düzeyde olmadığı
bilgisine Stratejik Planda

STRATEJIK PLANIN
İÇ VE DIŞ RISKLER
BAŞLIĞINDA
YER ALAN BAZI
BULGULAR

�İç kaynaklı risklerde,çalışanların kurumsal aidiyet
(ait olma,ilişkinlik) bilincinin gelişimi konusunda
yeterince mesafe kat edilmemiş olması. *Gençliğe
yönelik hizmetlerde arzu
edilen
seviyeye ulaşılamamıştır..
�DİB’in insan kaynağı
olan imam-hatip lisesi ve
ilahiyat mezunlarının mesleki birikimlerinin istenilen düzeyde olmaması ve
mesleğe kabul edildikten
sonra uzun süreli hizmet içi
eğitimlere tabi tutulmasına
ihtiyaç duyulması.
�Cami ve Kur’an kurslarıyla ilgilenen dernek ve
vakıfların yürüttüğü iş ve
işlemlerin denetiminde
Başkanlığın yetkilerinin
kısıtlı olması.
Değerlendirme, dernek
ve vakıfların faaliyetleri denetlenemiyor,bu durumdan
rahatsızlık duyuluyor..Denetlemek bir yana müdahale bile edilemiyor.Aslında

Cami ve Kur’an kurslarına
Başkanlıktan çok rahatsızlık duyulan bu dernek ve
vakıfların hakim olduğu
anlatılmak isteniyor.Bir anlamda DİB malumu kabullenmiş ve ilan etmiş oluyor.
Bu belirlemeye göre,DİB’te
çalışanların kuruma olan
bağlılıklarının zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Yurtlara
rehber görevlendirilmesi
bu düşüncenin bir sonucu
olabilir.Bunun bile yeterli
olmadığı anlaşılmaktadır
DİB’te imam-hatip liseleri
ile ilahiyat fakültelerindeki
özellikle mesleki eğitimin
yetersiz olmasını risk olarak değerlendiriyor. Bu
eksikliğin mesleğe kabulden sonra yapılan hizmetiçi
eğitimler yoluyla da uzun
süre giderilemediğine vurgu yapılıyor. Faaliyet alanı
olarak yüz yüze eğitimlerin
yanında online eğitimler ve
yazılı/görsel materyallerinde yoğun olarak okullara
dağıtımının yapıldığı ilgili
faaliyet raporlarında ifade
edilmektedir.Ancak 2020
yılının mart ayında başlayan ve 2022 yılı başına
kadar sürme olasılığının
yüksek olduğu bilim insanları tarafından ifade edilen
salgın nedeniyle stratejik
planda yer alan sayısal
hedeflerde sapma olması,bu hedeflerin tutmaması
mümkündür.
Son yıllarda DİB’in faaliyet alanları olarak kendisine bağlı ibadet kurumları
dışına çıkarak özellikle
MEB ile yapılan protokoller
kapsamında eğitim öğretim
alanına yönelimve politikalara doğrudan müdahil
olma hareketliliği içinde
olduğunu görmekteyiz.
Bu yönelimin bir tezahürü
olarak,DİB’in en çok sevdiği
ve işbirliği yaptığı “paydaş”
kurumun MEB olduğunu
görmekteyiz. Diğer kurum
ve kuruluşlarla iki konuda
“paydaşlık” yapılırken MEB
ile, a-hizmet alan,b-tedarikçi,c-stratejik ortak olma
“paydaşlığı” protokole bağlanmış durumda. DİB’in
eğitim öğretim alanına
yönelimlerini bu denli yoğunlaştırması ve her geçen
yıl etkinliklerini artırması
pedagoji bilimi ile pozitif
bilimlerin evrensel ilkelerinin geri plana itilmesine

dair hissedilen kaygıları
güçlendirmektedir.
Geçmişte görev ve sorumluluk alanları anayasal ve
yasal sınırlarla çerçevelenmiş olan DİB, kurulmaya
çalışılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
temel sütunlarından olma
misyonu ile görev sınırlarını zorlayarak aşan bir rol
üstlenmektedir.İmam hatip
liseleri için MEB’le,ilahiyat
fakülteleri ve İslam Enstitüleri için YÖK’le kurs,staj,diğer etkinlikler gibi ortak
faaliyetlerin yürütülmesini,
işbirliği protokolleri imzalanmasını anlamak mümkündür. Ancak yaygın din
eğitimi benzeri eğitimleri
camilerin ve Kur’an kurslarının dışına çıkararak okulların tamamını kapsama
alanı içine alması Anayasanın başlangıcında yer alan
“demokratik,laik,sosyal bir
hukuk devleti” olma ilkesi
ile çelişen,en hafif tabiri ile
söyleyecek olursak bu ilkeyi baypas eden bir tutum
olmaktadır.
Sonuç olarak,DİB’in MEB
ile son yıllarda yoğunlaşan
işbirlikleri kurumların stratejik plan hedefleri arasında kendisine geniş yer bulurken,yeni proje ve planlar
kapsamında stratejik ortaklıklar çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da artarak
sürecek bir süreç yaşanacak
gibi görünmektedir. Bu
işbirliklerinin değişik adlar
altında gerçekleştirilecek ve
kamuoyunun tepkisini çekmeyecek bir incelik/mühendislik projelerine,eğitimlere
ve kurslara dönüştürülerek
sürdürüleceğini söylemek
olanaklıdır.İktidarın en
yüksek perdeden destek
verdiği bu ilişki ve işbirliklerinin geçmişte göreceli de
olsa özerk olduğu var sayılan DİB’in tamamen iktidarın politikaları doğrultusunda hareket eden bir kuruma
dönüştüğünü de ortaya
koymaktadır.Toplumun
tamamını bir inancın homojenliği içine hapsetmeye
yönelik politikaları eğitim
üzerinden şekillendirmeye
zorlayan düzenlemelerden
en çok zarar görecek kurum
olmaktan kurtulmak aynı
zamanda ülkede demokratik iklimin oluşmasına da
katkı sağlayacaktır.
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Pompeo kısa ziyaretinin
ardından İstanbul’dan ayrıldı
MACRON’LA
TÜRKİYE’NİN
SALDIRGAN
TAVRINI
GÖRÜŞTÜK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
Avrupa ve Orta Doğu turu kapsamında
Türkiye’ye gitti. Ancak Pompeo’nun
Türkiye programında diğer ülkelerin
aksine yetkililerle görüşmeler yoktu.
Ankara’ya uğramayan Pompeo, İstanbul’da Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etti.
Pompeo, St. George Kilisesi’nde Fener
Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Pompeo Bartholomeos ile görüşmesinin
ardından gittiği Rüstem Paşa Camii’nde, gazetecilerin Türkiye ziyaretinin
nedenine dair sorularını yanıtsız bıraktı. Pompeo akşam saatlerinde uçağına
binerek Gürcistan’a doğru yola çıktı.
İstanbul’dan önceki durağı olan Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüşen
Pompeo, Tiflis’te de devlet başkanı ve
bakanlarla bir araya gelecek.

Pompeo, Türkiye’yi de kapsayan veda turuna Fransa’dan
başladı. Pompeo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Paris’te yaptığı görüşmede, ‘Türkiye’nin saldırgan
eylemlerini konuştuklarını’
söyledi; “Avrupa ve ABD, ‘Erdoğan’ı, bu tür eylemleriyle
halkının çıkarına iyi hizmet
etmediğine’ ikna etmek için
birlikte çalışmalı” dedi.

Biden’dan Trump’a:
İşbirliği yapmazsan,
can kayıpları artacak
NYT: Trump geçen
hafta İran’ın nükleer
tesisini vurmaktan
danışmanlarının
tavsiyesi üzerine vazgeçti
Amerikan New York Times
gazetesi dört Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald
Trump’ın geçen hafta Beyaz
Saray’daki bir toplantıda
İran’ın Natanz’daki nükleer tesisini vurma teklifinde
bulunduğunu ancak bundan
vazgeçirildiğini yazdı. İran
Hükümet Sözcüsü Ali Rebii,
kendilerine ya da bölgedeki
müttefiklerine yönelik bir
herhangi bir saldırıya “ezici”
bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
New York Times’ın haberi-

ne göre, Birleşmiş Milletler’e
(BM) bağlı Uluslararası Atom
Enerjisi Kurumu Çarşamba
günü yayımladığı bir raporda
İran’ın nükleer malzeme stokunun arttığını ve Tahran’ın
BM denetçilerine daha önce
nükleer faaliyet tespit edilen
bir tesise girme izni vermediğini açıkladı. Gazeteye göre
ertesi gün Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda bu rapor
ele alındı. Toplantıya ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yanı sıra Savunma
Bakanı vekili ve Genelkurmay
Başkanı katıldı.

Yeni Zelanda Parlamentosu’nun
yarısı kadınlardan, yüzde 11’i
LGBTI+’den oluşuyor
Yeni Zelanda’da 17 Ekim’de kadınların liderliğindeki iki büyük
partinin yarıştığı ve Başbakan
Jacinda Ardern’in zaferiyle sonuçlanan genel seçimlerden sonra
dünyanın en kapsayıcı parlamentolarından biri oluştu.
Yeni parlamentonun yaklaşık
yarısı kadınlardan oluşuyor. Par-

lamentoda LGBTI+’ların oranı
yüzde 11. Yerli Maori ve Pasifika
halklarının parlamentodaki temsil oranı, nüfusa oranlarından
daha fazla. Yaklaşık 4,9 milyon
nüfuslu ülkede Ardern’in 20 üyeli
bakanlar kurulunun sekiz üyesi
kadın. Kabinede Maorilerden beş
bakan var.

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden,
Başkan Donald Trump’ın geçiş süreci
için işbirliği yapmayı reddetmesi durumunda ülkede koronavirüs kaynaklı can
kayıplarının artacağı uyarısında bulundu.
Koronavirüs salgınının durdurulması
için işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Biden, Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybettiğini kabul etmemesi için
“bütünüyle sorumsuzluk” dedi.

Ülke genelindeki aşı dağıtımını “devasa bir iş” olarak tanımlayan Biden, eğer
kendi ekibi başkanlığın devredileceği 20
Ocak’a kadar beklemek zorunda kalırsa,
aşı dağıtım programında “1,5 ay gecikme yaşanabileceğini” savundu.
Eyalet yönetimlerini önlemleri sıkılaştırmaya teşvik edip etmeyeceği hakkındaki soruya net bir yanıt vermekten
kaçınan Biden, bunun yerine “maske
takma” çağrısı yaptı.

Jeremy Corbyn’in askıya alınan
parti üyeliği iade edildi
İngiltere’deki İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy
Corbyn’in anti-Semitizm
suçlamaları sebebiyle askıya
alınan üyeliği 19 gün sonra
iade edildi.
Ulusal İcra Komitesi’nden
beş üye, Corbyn’e yönelik
anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplandı. Toplantının sonucunda kurul, askıya alınan Corbyn’in
üyeliğini iade etti. 1983’ten beri milletvekili olan Corbyn’in, kurulun bugünkü toplantısının ardından başka
yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise henüz belli değil.
Corbyn, bugün Facebook sayfasında
yaptığı yazılı açıklamada, meselenin
bir an önce açıklığa kavuşması dileğinde bulunarak, “Söylediğim hiçbir

şeyde niyetim böyle değildi. Bu sorunun Yahudi
cemaatine verdiği acıdan
pişmanlık duyuyorum ve
o acıyı şiddetlendirecek
veya uzatacak hiçbir şey
yapmak istemiyorum. Açık
olmak gerekirse, antisemitizmle ilgili endişeler ne abartılıyor
ne de büyütülüyor. Vurgulamak istediğim nokta, İşçi Partisi üyelerinin
büyük çoğunluğunun antisemitizme
derinden karşı çıkan ırkçılık karşıtı
olduğu ve bağlı kalmasıydı” dedi.
Kurulun alacağı karara saygı duyacağını belirten Corbyn açıklamasında, “Ömür boyu sürecek inançlarıma
uygun olarak partinin ilerlemesine
yardımcı olmak için elimden geleni
yapacağım” ifadelerini kullandı.

ABD, IRAK VE AFGANISTAN’DAKI ASKER
SAYISINI DÜŞÜRME KARARI ALDI
ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller tarafından Pentagon’da
bugün yapılan basın toplantısında,
Irak ve Afganistan’daki ABD kuvvetlerinin sayısının 2 bin 500’e düşürüleceği duyuruldu.
Başkan Donald Trump tarafından alınan kararla Afganistan’daki
ABD kuvvetlerinin sayısını 4 bin
500’den 2 bin 500’e düşüreceğini
duyuran Miller, Irak’taki 3 bin kişilik kuvvettin sayısının da 2 bin 500
olacağını ifade etti.

Miller çekilmenin Ocak ayı ortasında gerçekleşeceğini sözlerine
ekledi.
Afganistan’da ise sene başından
bu yana Talibanl’la müzakereler
sürüyor. Bu kapsamda yine senenin
başından bu yana ülkedeki ABD
askerleri parça parça eve geri gönderiliyor. Ancak Pentagon’daki üst
düzey yetkili ve generaller, daha
önce de barış görüşmeleri yapıldığını fakat yürümediğini söyleyerek
uyarıda bulunuyor.

www.gazetepencere.com

8 KÜLTÜR

18 Kasım 2020 Çarşamba

Almanya’da milyarlık
müze soygununda 3 gözaltı

60 yıldır süren Çatalhöyük
kazısı başkanlığına ilk defa
Türk bilim insanı getirildi

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan
ve Avrupa’nın en büyük hazinelerinden
birine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe
müzesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen 1
milyar euroluk soygun olayıyla ilgili yeni
gelişme yaşandı. Dresden eyaletindeki
polis yetkilileri olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Polisin mücevher, dijital veri, kıyafet-

lerin de dahil olduğu diğer kanıtlar için
çoğunlukla Berlin’in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araçta arama
yaptığı ifade edildi. Toplam 1638 memurun görev aldığı operasyonda 3 Alman
vatandaşının, ‘hırsızlık’ ve ‘kundaklama’
şüphesiyle gözaltına alındığı ve bu kişilerin sorgu hakimi karşısına çıkarılacağı
belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ali Umut Türkcan, 9 bin yıllık
bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük’teki kazı ekibinin başkanlığına getirildi. Böylece
yaklaşık 60 yıldır süren kazıya başkanlık eden ilk Türk
bilim insanı oldu.
Üniversite öncülüğünde
Konya’nın Çumra ilçesinde
Anadolu kültür tarihinin
en önemli merkezlerinden
olan Çatalhöyük’te gerçek-

leştirilen kazılarda bugüne
kadar ilk duvar resimleri,
tekstil materyalleri ve ortaya çıktığı dönemde tapınak
olduğu düşünülen çeşitli
yapılar gibi birçok ilke ulaşıldı. Cumhurbaşkanlığı
genelgesiyle Haziran ayında
kazı başkanı olarak görevine
başlayan Türkcan, 14 yıldır
çeşitli kademelerinde çalıştığı Çatalhöyük kazısının
sorumluluğunu almaktan
dolayı gurur duyduğunu
söyledi.

Evde Tek Başına’nın
yönetmeninden yeni
uyarlamaya eleştiri
Macaulay Culkin’in başrolünü üstlendiği Home Alone
serisinin yeniden uyarlanacağı
Disney tarafından resmi olarak
açıklanmıştı.
Evde Tek Başına’nın yönetmeni Chris Columbus, yeniden
çekimin gereksiz olduğunu söyleyerek sert bir şekilde Disney’i

eleştirdi.
Columbus, Home Alone hakkında şöyle konuştu: “Kimse
filmle ilgili benimle iletişime
geçmedi. Ve endişelendiğim
kadar zaman kaybı olduğunu
düşünüyorum. İkinci kez büyük başarı yakalayamazsınız. O
zaman neden yapılsın?”

David Fincher’dan Joker’e eleştiri:

AKIL HASTALARINA IHANET
Fight Club’ın (Dövüş Kulübü) yönetmeni David
Fincher geçen yıla damga vuran Joker filmini
akıl hastalığını tasvir etme biçimi nedeniyle
eleştirdi.
Yedi, Dövüş Kulübü, Panik Odası, Zodiac ve
Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi gibi filmlerle tanınan yönetmen David Fincher, 2019’a
damgasını vuran Joker filmi hakkında konuştu.
Fincher, yönetmenliğini Todd Phillips’in yaptığı filmin akıl hastalığını tasvir etme biçiminin
problemli olduğunu belirtti.
Screen Rant’in haberine göre verdiği yeni röportajda David Fincher da Joker’in yönetmeni Phillips’in, Martin Scorsese’nin Taksi Şoförü’yle (Taxi
Driver) Komediler Kralı’nı (The King of Comedy)
birleştirdiğini söyledi ve sözlerine devam etti:
Kimsenin bu malzemeye bakıp şöyle düşüneceğini sanmıyorum: ‘Evet hadi (Taksi Şoförü’nün) Travis Bickle’ıyla (Komediler Kralı’nın)
Rupert Pupkin’ini alalım ve onları birleştirelim.
Sonra akıl hastalarına ihanet ederek onu oyuna
getirip milyar dolarlar kazanmak için yeniden
satışa sunalım.’

Muhalif Takvimi

ANIL ÖZGÜÇ

Edirne’de 8 milyon yıllık
mamut fosilleri bulundu

Merkeze bağlı Büyükdöllük Köyü’ndeki
kum ocağında köylüler tarafından 2 hafta
önce kemik benzeri oluşumlar bulundu.
Kemiklerin bulunmasının büyük heyecan yarattığı köydeki durum muhtarlık aracılığıyla
yetkililere iletildi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden uzmanlar, köye giderek bulunan kemikler üzerinde
yaptığı incelemede, buluntuların mamutlara ait olabileceğini ifade etti. Daha sonra
yapılan incelemede kemiklerin 8 milyon yıl
önce, ‘Geç Miyosen’ döneminde yaşamış bir
mamuta ait fosiller olduğu ortaya çıktı.

PROF. DR. YARAŞ: DAHA
FAZLA KEMİK OLABİLİR

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Yaraş, söz konusu buluşun Trakya tarihi
açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Bölgede daha fazla kemik fosilinin olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaraş, “Şu anda

kesitte gördüğünüz defans dişinin dışında
büyük olasılık bu alanda kafatası, azı dişleri
olması gerekiyor. Bunlar da bulunduğu
takdirde müzenin sergi salonunda çok
güzel şekilde ayağa kaldırmak da mümkün
bulunabilirse. Burası yaklaşık 17-18 tane
alt miyosen dönemine ait kalıntıların olduğu yerlerden bir tanesi. Aslında burasının
bir laboratuvar olarak kullanılması mümkün. Bu tepede de alanda yaşamış değişik
büyük mamutların, fillerin kalıntılarını
görebilmek mümkün. Özellikle köylülerin
almış olduğu bu toprak kesitinde bunu
görebilmek mümkün” dedi.
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Rakip Macaristan...
BİZE GALİBİYET YAKIŞIR

CENK TOSUN
TARİH PEŞİNDE!

A Milli Futbol Takımı'nın golcüsü
Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekipte 1 gol daha
atarsa, A Milli Takım'da en çok golü
bulunan oyuncular sıralamasında Türk
futbolunun efsane isimlerinden Metin
Oktay ve Cemil Turan'ın yanı sıra Nihat
Kahveci'yi yakalayacak.
Ay-yıldızlı forma ile 18. golünü Rusya
maçında atan Cenk Tosun, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bıraktı.
Macaristan maçı aday kadrosundaki
futbolcular arasında en golcü ikinci
isim olan Cenk Tosun, attıkları 19'ar
golle A Milli Takım ile en çok gol atan
oyuncular sıralamasında 5. sırada yer
alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat
Kahveci ile arasındaki gol farkını da 1'e
indirdi.
Metin Oktay 36, Cemil Turan 44,
Nihat Kahveci ise 68 maçta 19 gole
ulaşmıştı. Son iki maçta iki gol atan 29
yaşındaki Cenk Tosun ise 44 maçta 18
kez gol sevinci yaşadı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA
Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı
takımın Rusya'yı mağlup etmesi,
Macaristan ile Sırbistan'ın da
berabere kalması grupta işleri
karıştırdı. Milli takımın lider çıkma ihtimali de var, küme düşme
ihtimali de...
Milli Takım, Kadıköy'de Rusya
karşısında 3-2'lik skorla tarihi bir
galibiyet elde etti. Rusya'yı 36 yıl
sonra yenen, Uluslar Ligi'nde ilk
galibiyetini alan, 2020’de ilk za-

ferini elde eden ay-yıldızlı takım
yeniden grupta iddialı hale geldi.
Türkiye'nin galibiyetinin yanı
sıra Macaristan ile Sırbistan'ın
berabere kalması grupta işleri
iyice karıştırdı. Milli takımımızın
Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma 'üç ihtimalli' bir maça dönüştü.
Milli takımın, Macaristan'ı
mağlup etmesi ve Rusya'nın da
Sırbistan deplasmanında puan
kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı
bulunuyor. Milli takımın ikili

MACARİSTAN’LA 14. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı,
UEFA Uluslar B Ligi
3. Grup'ta bugünkü
rakibi Macaristan ile
tarihinde 14. kez karşı
karşıya gelecek.
İki ülke A milli
takımları arasında
7'si resmi ve 6'sı
özel olmak üzere

oynanan 13 maçta,
Macaristan'ın galibiyet
sayısında üstünlüğü
bulunuyor. Geride
kalan 13 maçtan 4'ünü
Türkiye kazanırken,
Macaristan bu süre
içinde 7 kez sahadan
galip ayrıldı, 2 maç ise
berabere bitti.

"TRABZONSPOR
TARİHİNDE YER
ALMAK İSTİYORUM"
Trabzonspor'a gelmesinde
vesile olan Ahmet Ağaoğlu'na, kendisini daima des-

tekleyen ve cesaretlendiren
Ertuğrul Doğan ve Mehmet
Yiğit Alp'e, yönetim kuruluna
teşekkür eden Avcı, sözlerine
şöyle devam etti; "Bu futbol
şehrine Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Ali Kemal
Denizci'ye, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan,
Güngör Şahinkaya bunlar
hepsi benim dostum, beraber
çalıştığım meslektaşlarım,
ağabeylerim. Tabi ki Şenol
hocam. Hem hocalığımı yaptı
hem de iletişim halindeyiz.
Adını saymadıklarımdan özür
diliyorum. Ben de onlar gibi
Trabzonspor tarihinde güzel
yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum.
Trabzon'a gelirken, ‘çok zor
bir yere gidiyorsun, çok sert
medyası var’ diye hep ifade

ettiler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum, olumlu,
olumsuz duygusunu biliyorum, güzel yüzlü olduğunu
görüyorum. Ben de Karadeniz
çocuğuyum. Tekrar burada
olmaktan mutluluk duyuyorum.”
Trabzonspor'a gelmeden
önce birçok takımdan teklif
aldığını da kaydeden Avcı,
"Bugün Trabzonpor'un başarısı için varım. Dingin denize
değil, Karadeniz'in dalgalı
denizine çıktım. Buranın
başarısı için varım. Birçok
takımdan teklif aldım. Ama
Trabzonspor'dan teklif alınca
sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden
Karadeniz'in dalgalı denizini
seçtim." diyerek sözlerini
tamamladı.

HAVUZUN KRALI EMRE ŞAKÇI
Milli yüzücü Emre Sakçı, International Swimming
League'de 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51'lik derecesiyle birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen
International Swimming Leagu’ deki son yarışına
çıkan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 100
metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51´lik
derecesiyle bir kez daha birinci olma başarısı gösterdi.
Sakçı, dün gerçekleştirilen 50 metre kurbağalama
kısa kulvar yarışında da 25.54´le birinci olmuştu.

Türkiye'nin toplam 15 maç yapıldı. Türk Milli
golüne, Macaristan 26 Takımı, Macaristan
karşısında elde ettiği
golle yanıt verdi.
4 galibiyeti de resmi
RESMİ MAÇLARDA
maçlarda elde etti.
TÜRKİYE
Resmi karşılaşmalarda
ÜSTÜNLÜĞÜ
rakibine 2 kez yenilen
ay-yıldızlı ekip, 1
Türkiye ile
maçta da sahadan
Macaristan arasında
şimdiye kadar 7 resmi beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE’YE
SAĞLAM İSKELET!

“KARADENİZ’İN
DALGALI DENİZİNİ
SEÇTİ̇M”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medical
Park Stadyumunda basın toplantısı düzenledi. Trabzon'da,
Trabzonspor'da olmaktan son
derece mutlu olduğunu belirten Avcı, "Trabzon şehrinin
futbola olan tutkusu, sevgisi,
aşkı, tarihi ve geçmişi beni
son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in
bir çocuğu olarak buraya olan
aidiyet duygumu daha da
güçlendiriyor. Bu benim için
çok önemli bir motivasyon
kaynağını oluşturuyor" dedi.

averajda Rusya'ya karşı üstünlüğü (1-1 ve 3-2) bulunuyor.
Macaristan'a yenilmemiz ve
Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi
durumunda Sırplarla 6 puanda
buluşacağız.
Sırbistan'la içeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler ikili averajı kaptırmış durumda. Bu senaryoda Türkiye grubu
son sırada bitirecek ve C Ligi'ne
düşecek.
Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk
edecek.

Yeni sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, milli araya 5 galibiyet 1
mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 17
puanla 2'nci sırada girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradan sonra kadronun
tam anlamıyla şekilleneceğini ve
daha iyi bir takım görüntüsü ile
taraftarları mutlu edeceklerini
açıklamıştı. Oluşturduğu ideal
kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek olan Erol
Bulut, sakatlık durumuna göre
planlama yapacak.

SAKATLAR CAN SIKTI
Sarı-lacivertli ekibin peşini sakatlıklar bırakmıyor. Kasık ağrısı
sebebiyle Konyaspor maçında
görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve
Samatta'nın sakatlanması teknik
heyetin canını sıktı. Ekvador Milli
Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun
Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü
haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan
geldi. Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde
sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu,
kadrodan çıkartıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki

kontrollerinde netleşecek. Samatta ve Sosa'nın oynayacak duruma
gelmesi teknik heyeti bir nebze de
olsa rahatlattı.

GÖKHAN-SANGARE
DEĞİŞİMİ
Fenerbahçe'de sezon başında
takıma dönen tecrübeli futbolcular Caner Erkin ile Gökhan Gönül
ekibin itici gücü olarak yer alıyor.
Teknik heyetin planlaması dahilinde mücadelelere ilk 11'de başlayan futbolcuların milli aradan
sonra durumları ise merak konusu. Caner Erkin'in yine 11'de başlaması planlanırken, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine ise
Nazım Sangare sahneye çıkacak.
Sangare, milli aranın ardından
sakatlık yaşamaması durumunda
formayı alacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Erol Bulut, kalede Altay Bayındır'a görev verecek. Savunma
dörtlüsünü Nazım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin ile oluşturmayı planlayan Erol
Bulut'un orta sahada Luiz Gustavo
ile Ozan Tufan'a, bu oyuncuların
önünde Sosa, Mert Hakan (Pelkas),Perotti'ye, gol silahı olarak
ise Samatta'ya görev vermesi
bekleniyor.
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KARTAL’DA İKİ KURTARICI
Süper Lig'e verilen milli
aranın ardından cumartesi
günü Başakşehir'i konuk
edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam
ediyor. Biri kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusunda
koronavirüs tespit edilen
siyah-beyazlılarda teknik
direktör Sergen Yalçın, elde
kalan isimlerle zorlu maçın kadrosunu oluşturmaya
çalışıyor. Siyah-beyazlıların
TFF'ye yaptığı "Karantina 10
güne indirilsin" başvurusu
reddedilirken karantinadaki
isimlerin Başakşehir karşısında forma giyme olasılığı
da kalmadı. Tüm bu gelişmelerin ardından teknik heyetin
gözü de bu sezon beklentile-

rin oldukça uzağında kalan
Adem Ljajic ile sakatlıktan
yeni kurtulan Kevin N'Koudou'ya çevrildi.

LJAJIC TOPARLANIYOR
Bu sezona oldukça kötü
başlayan ve son 3 maçta
kulübeden kurtulamayan
Adem Ljajic, son dönemde
isteksiz tavırları ve özel hayatıyla gündem olmuştu. Ancak
takımdaki koronavirüs vakalarının ardından Sırp yıldızın
Başakşehir karşısında ilk
11'de başlaması bekleniyor.
Milli arayı iyi değerlendiren
Ljajic'le teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özel olarak
ilgilendiği ve bu şansı iyi kullanması yönünde uyarıldığı

ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon sadece
PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında
görev alan ve sonrasındaki 9
resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kevin N'Kouodu
da Başakşehir maçında kadroda yer alacak. 2.5 ay süren
sakatlığını atlatan ve takımla
çalışmalara başlayan Fransız
futbolcu, Sergen Yalçın'ın
görev vermesi halinde forma
giyebilecek. Yalçın'ın sakatlıktan yeni kurtulan bir başka kanat oyuncusu Gökhan
Töre'nin yerine N'Koudou'ya
şans vermeye sıcak baktığı
kaydedildi. N'Koudou süre
alması halinde Süper Lig'de
bu sezon ilk kez ter dökecek.

ANLAŞMA
SAĞLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu´nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından,
TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve
beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile
Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN
SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini
paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür
eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim"
ifadelerini kullandı.

NAİM ANILIYOR

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli
halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü
yıl dönümünde bugün anılıyor.
Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi
gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. 28 Eylül 2017'de
hastaneye kaldırılan Naim Süleymanoğlu ile
yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 9 Ekim 2017'de hastanede efsane sporcuyu ziyaret etmişti.
19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde
kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif spor
yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan
Valerios Leonidis de katılmıştı. Süleymanoğlu,
Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmişti.

Vaka sayısı 42’yi buldu
SÜPER LİG TEHLİKEDE

Koronavirüs salgınında tüm dünyada vaka
sayıları artmaya devam
ederken futbol da bu durumundan nasibini aldı.
Liglerde vaka sayıları
gün geçtikçe yükselirken
Süper Lig'de durum benzer bir seyir gösteriyor.
Milli aranın ardından

başlayacak olan ligin 9.
haftası öncesi takımlarda 42 futbolcuda pozitif
vaka tespit edildi.
8 oyuncusunun testi
pozitif çıkan Beşiktaş, en
fazla vakaya sahip takım
olurken siyah-beyazlıları 5 vakayla Galatasaray
izliyor. Rakamların daha

da artmasından endişe
edilirken bu durum 40
maçlık zorlu periyotta
kulüpleri şimdiden kara
kara düşündürmeye
başladı. İşte son vaka
tablosu:
8 - Beşiktaş
5 - Galatasaray
4 - Antalyaspor

4 - Yeni Malatyaspor
3 - Konyaspor
3 - Rizespor
3 - Göztepe
3 - Gaziantep FK
3 - Sivasspor
2 - Kayserispor
2 - Gençlerbirliği
1 - Başakşehir
1 - Fenerbahçe

GALATASARAY’DA VAKA SAYISI 5’E YÜKSELDİ
Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif
çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan
açıklamada, milli takım arası
sonrası futbol takımı oyuncuları,
teknik heyet, performans, sağlık,
idari ve destek kadrolarındaki
çalışanlar için Medical Park ve

Liv Hospital’ın katkılarıyla dün
yapılan Kovid-19 PCR testlerinde
üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.
Oyuncuların tedavi protokolü
ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları
pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kır-

mızılı takımdaki vaka sayısı beşe
yükseld

ARDA DA YAKALANDI
Galatasaray'ın kaptanı Arda
Turan, Instagram'dan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Tecrübeli futbolcu, hastanede
izolasyon altında bulunduğunu
belirtti.

BABEL HOLLANDA’DA KALACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu
Ryan Babel, ülkesinin Polonya

ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi
maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Hollanda Milli Takımı'nın
internet sitesinden yapılan açık-

lamada, dün yapılan Kovid-19
testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı
ve Hollanda'da kalacağı belir-

tildi. Hollanda'nın UEFA Uluslar
A Ligi 1. Grup karşılaşması için
Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.

NURİ ŞAHİN DOBRA DOBRA
Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin, takımının antrenmanında verdiği röportajda, kariyerinden milli takıma,
Antalyaspor'dan eğitim hayatına
kadar birçok konuya değindi ve
kendisiyle ilgili bilinmeyenleri
anlattı. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'deki çocuklar nasıl Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oluyorsa ben de Borussia Dortmund
taraftarıyım" dedi.
Milli takım arasını Antalya Belek'te değerlendiren Fraport TAV
Antalyaspor'da yıldız futbolcu Nur
Şahin, sorularını yanıtladı.

Antalyaspor'un kendisine sunduğu projenin takıma katılmasında
büyük rol oynadığını söyleyen 32
yaşındaki futbolcu, "Antalyaspor
beni sunduğu projeyle ikna etti.
Özellikle gençlere yaptıkları yatırımlar ve benim burada nasıl bir
rol alacağıma dair yaptığımız konuşmada başkanımız beni çok etkiledi. Buraya gelmemdeki en büyük
etken de bu oldu. 32 yaşındayım
ve sadece bugünü ve kendi performansımı değil geleceği ve gençlere
nasıl yardımcı olabileceğimi de
düşünüyorum. Antalyaspor'un
bana uygun gördüğü rol beni de

heyecanlandırdığından buradayım.
Hiç pişman olmadım. Burada saha
içinde ve saha dışında elimden
geldiğince tecrübelerimi yansıtmak
istiyorum. Werder Bremen ile sözleşme bittiğinde birkaç alternatifim
vardı. Dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi liglerinde oynadım.
Bu aşamada dahil olacağım projenin beni heyecanlandıran, mutlu
eden, ilerleyen zamanları düşünüp
aldığım eğitimlere göre olması
gerekiyordu. Benim için en güzel
ve en doğru yer Antalyaspor'du ve
burayı seçtim" ifadelerini kullandı.

