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ABD’DE polis cinayeti sonrası başlayan gös-
terilerin  Gezi protestoları ile benzerlikleri 
dikkat çekiyor. Tıpkı Gezi’de olduğu gibi 
ABD’de de iş makinaları devreye girdi. 
Tıpkı Gezi’deki gibi çevreye zarar verenler 
protestocular tarafından ikaz edildi. Ve 
tıpkı Gezi’deki gibi cinayete isyan edenler 
Trump tarafından terörist ilan edildi. 7’de

HABERGLOBAL’DE Erdoğan 
konuştuğu için sözleri ke-
silen CHP’li Muharem İnce 
muhaliflere çağrı yaptı. İnce, 
“Canlı yayında bekletiliyorsanız stüdyo-
yu terk edin, herkes terk etsin” dedi. 3’te

AMERIKALI astronotlar Doug Hurley ve Bob 
Behnken’i taşıyan SpaceX’in uzay aracı Crew 
Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla ke-
netlendi. NASA, kapsülün Uluslararası Uzay 
İstasyonu ile kenetlenmesini sosyal medya 
hesaplarından canlı yayınladı. 8. sayfada

MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay, “MHP’ye düşmanlıkta 
sınır tanımayan CHP ve İP’in 
borazanı Habertürk TV şim-
di de PKK ve FETÖ yandaşı 
Özel’i konuk almış. Özel üze-
rinden PKK, FETÖ ve darbe 
destekçisi CHP’yi aklamaya, 
FETÖ ve PKK destekçisi 
Babacan ve Davutoğlu’nu 
parlatmaya çalışıyor” 
dedi. 6. sayfada

HABERTÜRK televizyonu CHP 
Grup Başkanvekili Özgür Özel’i 

konuk etti. MHP hem Öz-
gür Özel’in sözlerine 

hem de Özgür Özel’i 
konuk ettiği ve 
gazetecilerin soru-
larına yanıt verme 

fırsatı tanıdığı 
için Habertürk 
televizyonu-
na tepki gös-
terdi. 

‘PKK VE FETÖ YANDAŞI’ DEDİ 

ÖZEL’İ DE KANALI DA SUÇLADI

MHP hem Habertürk’ü hem de mu-
halefeti suçlu ilan etti. Erkan Akçay 
Habertürk’ü muhalefetin borazanı 
olmakla, CHP, IYI Parti, Gelecek ve 
Deva partilerini ise terör örgütle-
riyle yan yana olmakla suçladı. 

NEREDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 
NEREDE SIYASI NEZAKET

TARTIŞILAN İKİ FOTOĞRAF

ERDOĞAN: KENDİNİ BİLMEZLER İSTANBUL’UN FETHİNİ İŞGAL BİLİYOR 4’te

EKRANDA Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 
dua eden Turizm Bakanı ve bir imam. Fetih 
suresinin okunduğu sırasında çekilen bu kare 
günün en çok konuşulan fotoğrafıydı. 2’de

FETIH yıldönümünden bu kare ise İBB Başkanı 
İmamoğlu’ndan. Hilal Kaplan bu kareyi “Eşcin-
sel evliliğe onay versin diye mi dua ediyor” yo-
rumuyla paylaştı ve tepkilerin hedefi oldu. 2’de  

BREZİLYA’DA  
GÜNLÜK REKOR

BOLSONARO’NUN önlem almayı reddetmesi sonrası salgının 
yeni merkezi haline gelen Brezilya’dan son 24 saatte 33.274 
yeni vaka bildirdi, toplam vaka 500 bine yaklaştı. 8’de

BILIM Kurulu Üyesi Prof. 
Alpay Azap, “Sokağa 
çıkma yasağı hareket-
liliği azaltıyor, ama öncesi ve 
sonrası artırıyor” dedi. 5’te

ÖLÜM taç giydirir… ‘De ki işte’ 
adlı şiirinde böyle diyordu ya-
zar, şair ve felsefeci Oruç Aru-
oba. O tacı giyip dünyaya veda 
etti. Türk okurları Wittgens-
tein’la, Haiku’larla tanıştıran 
Aruoba’nın ardından Türkiye, 
üzüntüsünü sosyal medya 
üzerinden dile getirdi. 13’te

YASAKLAR IYI AMA 
 ÖNCESI SORUN

RUSYA VAKADA 
REKORA ULAŞTI

İNCE’DEN ÇOK 
KRİTİK ÇAĞRI

HEDEFE KİLİTLENDİLER 
UZAYA YERLEŞTİLER

ORUÇ ARUOBA 
HAYATINI KAYBETTI

HAKKÂRI’NIN Çukurca il-
çesinde iki asker, Diyar-
bakır’da da bir polis PKK 
tarafından düzenlenen 
saldırıda şehit edildi. Di-
yarbakır şehidinin faili 
yakalandı. 

HAKKÂRİ VE 
DİYARBAKIR 
ŞEHİTLERİ 

UĞURLANDI

GİTGİDE GEZİ’YE BENZİYOR

SERHAT GÜVENÇ
yazdı  4’te



GÜNDEM2    www.gazetepencere.com 1 Haziran 2020 Pazartesi

KEREM
KIRÇUVAL

Bursa’da, inşaat halinde-
ki binanın 9’uncu katında 
intihar girişiminde  bulunan 
Ogün G. (27), yoldan geçen 
iş insanı 500 lira verince 
intihardan vazgeçti. Ancak 
Ogün. G.’ye polis, sokağa çık-
ma yasağını ihlal ettiği için 3 
bin 150 lira ceza kesti.

Olay Nilüfer ilçesi Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı’nda 
yaşandı. 15 katlı inşaat ha-
lindeki bir binanın 9’uncu 
katında intihar girişiminde 
bulunan Ogün G., iskele 

demirlerinden sarkarak atla-
yacağını söyledi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, Ogün. 
G’yi intihardan vazgeçirmek 
için çalışmalara başladı. Olay 
esnasında yoldan geçen bir 
iş insanı durumu öğrenince, 
Ogün G.’ye 500 lira vere-
ceğini söyledi. Para yukarı 
gönderildikten sonra Ogün 
G. İntihardan vazgeçip aşağı-
ya indi. Ancak polis ekipleri, 
Ogün G.’ye sokağa çıkma ya-
sağına uymadığı gerekçesiyle 
3 bin 150 liralık ceza kesti.

Hrant Dink Vakfı’na tehdit 
içerikli e-posta gönderilme-
siyle ilgili olarak Konya’da 
yakalanıp İstanbul’a getirilen 
H.A’nın ifadesi ortaya çıktı. 
H.A, İl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekiplerince Selçuk 
ilçesindeki evinde gözaltına 
alınırken, ‘kasten yaralama, 
tehdit ve hakaret’ suçların-
dan kaydı olduğu, lise eğiti-
mini tamamlamadığı öğrenil-
di. 

H.A’nın ilk ifadesinde Azer-
baycan uyruklu kız arkada-
şının Dağlık Karabağ’da Er-
menilerin yaptıklarıyla ilgili 
anlattıklarından etkilendiği-
ni, bu yüzden tehdit mesajı 
attığını öne sürdü. 
İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruştur-
ma kapsamında gözaltına 
alınan H.A’nın İstanbul Gü-
venlik Şube Müdürlüğü’n-
deki işlemleri tamamlandı. 
Bayrampaşa Devlet Hastane-

si’nde sağlık kontrolünden 
geçirilen şüpheli H.A. Çağla-
yan Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada savcılık tarafın-
dan ifadesi alınan H.A. (25) 
“Zincirleme şekilde kişinin 
kendisini bir hale koyması 
suretiyle imzasız mektupla 
veya özel işaretlerle tehdit” 
suçundan tutuklanması 
talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Hakim karşısına çıkan 
H.A. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Cumhuriyet gazetesine Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun’la ilgili yaptığı 
haberler nedeniyle birinci say-
fadan üç ayrı “tekzip” yayınla-
ma cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesine Cum-
hurbaşkanı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun’un Kuzgun-
cuk’ta vakıflardan 258 liraya 
kiraladığı araziye yaptırdığı 
şömine ve çardağın İBB ekip-
lerince yıkılmasına dair yapı-
lan haberler nedeniyle birinci 
sayfadan üç ayrı ‘tekzip’ yayın-
lama cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesi 16 Ni-
san’daki “Suçüstü yakalandı-
lar”, “İşine gelmeyince terör”;  
17 Nisan’da “Cumhuriyet, 
Altun ile Vakıflar arasında ya-
pılan kira sözleşmesine ulaştı” 
ve “Olayların ardındaki gerçek 
/ Hukuk önünde herkes eşit-
tir” başlıklı haberleri için dün 

tekzip yayımladı.
Daha önce de üç gazeteci 

Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay 
Büyüktaş ve İpek Özbey hak-
kında ‘terör soruşturması’ baş-
latılmış, Basın İlan Kurumu da 
35 günlük ‘ilan kesme’ cezası 
vermişti.

Konuya ilişkin açıklama 
yapan CHP lideri Kılıçdaroğ-
lu, tekziplerin yargının güze 
eğdiğinin fotoğrafı olduğunu 

ifade etti. “Cumhuriyet gazete-
si, Saray iktidarının baskıları 
karşısında geri adım atmadan, 
tarihine yakışır şekilde, halkın 
haber alma hürriyetine sahip 
çıkmaktadır. Şimdinin mukte-
diri olan zat ve ondan aldıkları 
güç ile yasa, hukuk tanımaz 
hale gelenler bugünlerden 
utanacaktır. Ancak Cumhuriyet 
gelecek kuşaklara, onurlu bir 
miras bırakacaktır” dedi.

Hrant Dink Vakfı’na 
tehdit mesajı atan 

şüpheli tutuklandı
 Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli mail atan H.A.’nın ilk ifadesi or-

taya çıktı. Azerbaycan uyruklu kız arkadaşının anlattıklarından etki-
lendiğini öne süren zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAPLAN TEPKİ 
TOPLADI 

ERSOY ‘TUHAF’ 
KARŞILANDI

Cumhuriyet’e 3 ayrı 
‘Fahrettin Altun’ tekzibi

Diyarbakır’da polis memuru Ata-
kan Arslan’ın şehit olduğu saldırı-
nın faili teslim oldu. Diyarbakır’ın 
Bağlar ilçesinde durumundan şüp-
helendiği kişilere kimlik kontrolü 
yapmak istediği sırada, şahıslardan 
birinin açtığı ateşle şehit olan sal-
dırının faili polis karakoluna gele-
rek  teslim oldu. Olaya ilişkin açık-
lama yapan Diyarbakır Emniyet 
Müdürllüğü, “Saldırıyı gerçekleş-
tiren M.A. ve F.A. olayla aynı gün 
yakalandı. Olaya karışan ve ateşli 
silahı kullanan M.E.C. (20) Bağlar 
Polis Merkezi Amirliğimize gelerek 
teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 
polisi şehit 
eden zanlı 
teslim oldu

500 liraya 
intihardan 
vazgeçti  
3 bin 150 lira 
ceza yedi

Siz bu satırları okuduğunuzda biz 
virüsün cenaze namazından dönüyor 
olacağız. Çoktan okuduk son Fatiha’sı-
nı, gömdük gitti Evelallah…

Dünya uğraşadursun, virüsü, kanun 
hükmünde kararnamelerle, tüzükler-
le, ulusa seslenişlerle, CEHAPE zihni-
yetini aziz milletimize anlata anlata 
yendik.

İtalya’sı, İspanya’sı, ABD’si, Alman’ı, 
Rus’u, uçuşları açmamızı bekliyor. Uz-
man göndereceklermiş, bu mucizenin 
hikmetini öğrenmek için. Tabii payla-
şacağız, biz insanı yaradandan ötürü 
severiz. Bakın Bay Kemal bilmez, 
Ekrem bilmez bunu. Tüm tecrübeleri-
mizi, kendini medeni sanan bu devlet-
lere anlatacağız, yorulmayacağız.

Maskesiz yendik virüsü. Dağıtaca-
ğız dedik, virüsü korkutmak için, işe 

yaradı. Maske dağıtmadan da geçti. 
Maskenin tamamen psikolojik olduğu-
nu cemi cümleyle gösterdik.

Gecemizi gündüzümüze kattık, uyu-
madık, sörvayvıra reklam verdik, “He-
pinizin yanındayız” dedik, bu da virüse 
karşı psikolojik bir savaştı, hamdolsun 
onu da başardık.

Yardım meselesi. Utanmadan, 
belediye imkanlarını seferber ede-
rek, milletin virüsle mücadelesini aziz 
mübarek günlerde sabote edenler 
çıktı mı? Çıktı. Ama memleketin polisi 
var, jandarması, bağımsız yargısı var, 
defterlerini dürdü. Virüs çaresiz kaldı.

Camilerden, parklardan, sahillerden 
önce AVM’leri açmamızı anlamayanlar 
çıktı. Yahu okumamış, bilimden, bilim 
kurulundan uzak tipler bunlar, gezici 
bir kafa bunlar. Anlamadılar. Halbuki 

bu bir tatbikattı.
Virüsün en çok bulaştığı yerler-

de hala varlığını sürdürüyor mu? Bi 
baktık, ama çok şükür dermanı kalma-
mıştı. AVM’den kaçıp başka alanlara 
saklanmış olabilir. Şimdi ne yapıyoruz, 
hepsini kontrollü açıyoruz. Nerden 
bilecek bunları Bay Kemal?

ÇAV BELLA SON 
DARBEYDI

Uçak biletlerinin fiyatlarını indir-
memizle dalga geçtiler. Benim milleti-
min ev almasını kolaylaştıracak, buna 
yatırım yapan eş dost müteahhitlere 
kolaylık sağladık, buna da laf ettiler. 
Bunlar yatırım düşmanı. Bunların aklı 
fikri maskeymiş, tentürdiyotmuş, sıvı 
sabunmuş… Maske dediğin nedir ya, 

nedir? 25 kuruş maske dediğin.
Aziz milletimiz virüsle mücade-

lede, devletinin, millet ittifakının, 
millet bahçelerinin, külliyenin, kanal 
İstanbul’un yanında iken birileri çıkıp 
camilerden Çav bella çaldı. Bunu 
alkışlayanlar çıktı utanmadan. Gere-
ği hemen yapıldı. Derdest edilenler 
edildi, çalanlar, çaldıranlar aranıyor. 
Bulunmaz ama aranıyor. Aranması 
önemli, tek parti döneminde bu bile 
yapılmıyordu. 

Şu iyi bilinmelidir ki Çav bella bu 
ülkeye karşı yapılan son darbe giri-
şimiydi. Hamdolsun milletimiz ge-
reken cevabı, Diyanet İşleri Başkanı 
ile birlikte verdi. Bay Kemal olanları 
bilgisayar ekranından izledi. Yahu 
virüsle mücadele bilgisayar ekranın-
dan, vatandaşı kandırarak yapılır mı? 

CEHAPE bu işte. 
Şimdi bugün itibariyle bu ülkenin 

her bireyi buna Bay Kemal de dahil, 
artık özgürce sokağa çıkabilecek, 
otobüse, minibüse, kendi arabasına 
binecek. Yayan dolaşmak isteyenler 
için kaldırımlar, acıkanlar için büfeler 
açık olacak.

Dünyanın korona virüs karşısında 
halini gördükçe içimiz parçalanıyor 
ama bizim tecrübelerimizden bir an 
önce istifade etmelerinde fayda var. 

Virüs meselesini psikolojik harp 
vasıtasıyla alt ettik. Açık söylemeliyiz; 
bundan nemalanmaya çalışanlar çık-
tı, çıkacaktır ama benim milletin her 
şeyi görür, görüyor.

Virüse benim memleketimde yer 
yok. Barınamayacaktır burada barına-
mayacak.

VİRÜSÜ YENDİK HAMDOLSUN

Sabah yazarı 
Hilal Kaplan, 
Istanbul Büyük-
şehir Belediyesi 
Başkanı Ekrem 
Imamoğlu’nun, 
koronavirüs 
tedbirleri kap-
samında kapa-
tılan camilerin 
açılmasından 
sonra kıldığı 
ilk Cuma na-
mazında çeki-
len fotoğrafını 
Twitter’dan 
paylaşarak “Toplum, eş-
cinsel evliliğe onay versin 
diye mi dua ediyor acaba" 
ifadesini kullandı. Sosyal 
medya kullanıcıları yoru-
mundan dolayı Kaplan’a 
büyük tepki gösterdi.

FETIH SURESI 
FOTOĞRAFI

Bir gün önce de Kültür 
ve Turizm Bakanı Nuri 
Ersoy’un paylaştığı fo-
toğraf sosyal medyada 
tartışma konusu olmuş-
tu. Ersoy, Istanbul’un 
fethinin 567. Yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında 
Ayasofya’da Fetih suresi 
okunurken çekilen fotoğ-

rafını Twitter hesabın-
dan paylaştı. Erdoğan’ın 
görüntüsünün yansıtıldı-
ğı ekranın önünde elleri-
ni bağlayarak duaya eşlik 
eden Bakan Ersoy payla-
şımında, “Bu muhteşem 
buluşmaya öncülük eden 
Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan’a teşekkür 
ediyorum” ifadelerini 
kullanmıştı. Gazeteci 
Çağlar Cilara da sosyal 
medya hesabından, o 
fotoğraflara dair “Kültür 
ve Turizm Bakanı Er-
soy kendi sosyal medya 
hesabından paylaştı bu 
fotoğrafları. Biraz tuhaf 
geldi bana” diye yorum 
yapmıştı.
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Mayıs ayı içinde olağanüstü 
toplanan İBB Meclisinde, akıllara 
durgunluk verecek gelişme yaşandı. 
AK Parti ve MHP grupları, salgın ve 
deprem gibi olağanüstü dönemler-
de sosyal yardımlarda “vatandaş 
beyanının yeterli görülmesi”ne 
“HAYIR” dedi. Yani vatandaş, için-
de bulunduğumuz özel durumda 
belediyeden yardım talep ettiğin-
de evine sosyal inceleme görevlisi 
gidecek, rapor tutacak ve bu sürecin 
sonunda karar verilirse yardım ala-
cak.  Küçük bir değişiklik gibi görün-
se de İstanbul gibi bir büyükşehirde 
yaşayan ve zor durumda olanlar 

için  büyük bir değişiklik maalesef. 
Milyonlarca başvurunun olduğu bir 
zaman diliminde bu uygulamadan 
mağdur olacakların sayısı tahmin 
edileceği üzere elbette fazla olacak-
tır. 

Yaklaşık yedi aydır İBB Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı bünyesinde 
çalışıyorum. Bulunduğum başkanlık 
bünyesinde; burs, sosyal yardımlar, 
engelli hizmetleri, halkla ilişkiler, 
göç gibi vatandaşın direkt temas 
ettiği birimler mevcut.

Siyaset, sevdiğim ve ilgiyle takip 
ettiğim bir mecra. Sosyal hizmetler 
ise her zaman ilgilendiğim bir alan 

olmuştur. Engelli hizmetleri de keza 
öyle. Bir taraftan siyasi gelişmeleri 
yakinen takip ediyorum, diğer taraf-
tan işimi yapıyorum…

 İkisi de insan hayatına dokunabil-
diğiniz, umut olabildiğiniz alanlar. 

Tebessümü de, hüznü de sık ya-
şarsınız. 

İBB Meclisindeki kararın ardından 
heyecanla ve büyük özveriyle işle-
rini yapan arkadaşların ruh hâlini 
tahmin etmeye çalışın. 

Düşünün; işinizin en iyisini yap-
maya çalışıyorsunuz. Şehrinizin 
güzel insanları için projeler, planlar 
yapıyorsunuz. Her şeyi ince detayı-

na kadar hesaplıyor, kimseye haksız-
lık yapmamak adına ince eleyip sık 
dokuyorsunuz. 

Virüs tehdidine rağmen kapı kapı 
dolaşıp koli dağıtmaktan, çocukların 
yüzü gülsün diye sütü evlerine tes-
lim etmekten vazgeçmiyorsunuz. 

Zor günler geçiren vatandaşımıza 
umut olmak için  tüm şartlarınızı 
zorluyorsunuz.

Ve bir sabah kalkıp bakıyorsunuz 
ki İBB Meclisindeki muhalefet par-
tileri yardım yapılmasına küçük bir 
engel (!) koymuş. 

Bu durumda haksızlık canını 
dişine takarak çalışanlara ve geçim 

derdine düşmüş vatandaşa yapılmış 
olmuyor mu?

İnsanların emekleri, gayretleri 
siyasetin hamasetine kurban edil-
memeli. 

Gerçekten yazıktır, günahtır ve en 
önemlisi zaman israfıdır. 

Kendinden başka kimseye güven-
meme anlayışının karşılığı demokra-
side yoktur. Yapmayın, etmeyin…

Bu tarz engellemeler, yapana 
hiçbir şey kazandırmaz. Geçmişte 
bu filmi seyrettiğim için sonunun 
nasıl biteceğini tahmin ediyorum. 
Ve bunun için diyorum ki:

Lütfen…

AYŞE 
BAYKAL

Kendinden başka kimseye güvenmeme 
anlayışının karşılığı demokraside yoktur

Taksim’deki Gezi Parkı’nda 
ağaçların kesilmesiyle başla-
yan ve tüm Türkiye’ye yayılan 
Gezi olaylarının üzerinden tam 
7 yıl geçti. Toplumun ötekileş-
tirilen kesimlerinin taleplerini 
meydanlara taşıdığı Gezi ey-
lemleri Cumhuriyet tarihinin 
en uzun ve kitlesel eylemi oldu.

Olaylarda yaşamını yitiren-
lenlerin ailelerinin adalet ara-
yışından sonuç alınamazken, 
failler tutuksuz yargılandı, 
birçok dava “güvenlik” gerekçe-
siyle başka şehirlerde görüldü. 
Bazı failler beraat etti, bazıları-
na ise çok ufak cezalar verildi. 
İşte 7. yılında gezinin kronolo-
jisi:

27 Mayıs’ta akşam 10 suların-
da iş makineleri Topçu Kışlası 
için Gezi Parkı’na geldi. Bir du-
var yıkılırken 5 ağaç söküldü. 

Olayı duyan Taksim Platformu 
üyelerinden 50 kişi park etra-
fında toplanıp çadırda nöbet 
tuttu.

Bir gün sonra haberi duyup 
parka gelen vatandaşlara po-
lis biber gazi ile müdahale 
ederken, meşhur “Kırmızılı 
kadın” karesi o gün çekildi. 
Dönemin Başbakanı Erdoğan, 
““Ne yaparsanız yapın bu ağaç-

ları dikeceğiz” sözleriyle tepki 
gösterdi. 2 Haziran’da Erdo-
ğan ilk kez o gün eylemcilere 
“çapulcu” dedi. Bir gün sonra 
borsa son 10 yılda en büyük 
düşüşünü yaşadı ve günün so-
nunda % 10.47 değer kaybetti. 
Erdoğan tencere tava eylemleri 
için, ““Tencere tava hep aynı 
hava” dedi. CHP Genel Başka-
nı Kılıçdaroğlu da parka gelip 

eylemcilere destek verirken, 
park polisin 15 Haziran’daki 
sert müdahalesiyle boşaltıldı. 
İçişleri Bakanlığı eylemlere 2,5 
milyon kişinin katıldığını açık-
larken, olaylarda 11 kişi hayatı-
nı kaybetti. 11 yaşındaki Berkin 
Elvan, Hasan Ferit Gedik, Meh-
met Ayvalıtaş İstanbul’da, Ali 
İsmail Korkmaz Eskişehir’de, 
Ethem Sarısülük Ankara’da, 
Abdullah Cömert ve Ahmet Ata-
kan Antakya’da, Medeni Yıldı-
rım yaşamını yitirdi. Eylemlere 
katılan hakkında onlarca dava 
açılırken, bugün Gezi eylemle-
rini finanse etmekle suçlanan 
Osman Kavala hala cezaevinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok 
kez Taksim’e Topçu Kışlası ya-
pılacağını söylemesine rağmen 
aradan geçen 7 yılda yapılma-
dı.

‘İNCE’ ÇAĞRI

AK Partili başkandan 
komutanlara arazi 
karşılığı konut

AK Parti’li Esenler Belediye Başkanı Tev-
fik Göksü’nun, belediyenin borcuna karşılık 
cami arsasını Hazine Bakanlığı’na devrettiği, 
aldığı arsa karşılığında Fenerbahçe Ordue-
vi’nde komutanlaa konut yaptığı ortaya çıktı. 
Konuya ilişkin açıklama yapan Göksu, camiyi 
değil arsasını bakanlığa devrettiklerini söy-
ledi. Göksu savunmasında, “Yapılan işlem, dini tesis alanında 
bulunan bir arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devle-
tin hazinesine devredilmesinden ibarettir” dedi.

Konunun Bakan Akar’la ilgili olmadığını savunan Göksu’nun 
açıklamalarına ilişkin CHP’li Mahmut Tanal soru önergesi 
verdi. Belediyeyle yapılan protokolü doğrulayan Akar önerge-
ye verdiği cevapta, “Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde eko-
nomik ömrünü tamamlamış olan 1969 yılı yapımı 14 daireli 
lojman bloğu Mart 2019 ayı içerisinde yıkılmış, yerine Esenler 
Belediye Başkanlığı ile imzalanan 29 Nisan 2015 tarihli pro-
tokol kapsamında 10 daireli konut yapımı planlanmıştır. İşin 
yapımına 16 Eylül 2019 başlanmıştır” dedi.

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesindeki bir mağarada 35-40 
civarı kafatası ve kemik parçaları bulunmasıyla iligili olarak 
açıklama yaptı. Mardin’in Dargeçit ilçesindeki bir mağarada 
onlarca insana ait kemik bulundu. Toplu mezarın 90’lı yıllar-
da faili meçhul cinayetlere kurban giden kişilere ait olduğu 
düşünülürken Mardin Valiliği yaptığı açıklamada kafatası ve 
kemiklerin tarihi dönemlere ait olabileceğinin değerlendirildi-
ğini söyledi. Açıklamada, “Yapılan keşif çalışmalarında, mağa-
ranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, 
mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin 
tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Sav-
cılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmekte-
dir” ifadelerine yer verildi.

Valilikten açıklama: 
Kemikler tarihi olabilir

GEZI 7 YAŞINDA
İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu, 
Gezi Parkı olay-
larının 7. Yılına 
ilişkin paylaşım 
yaptı. Olayda 
hayatını kaybe-
denleri anan İma-
moğlu, ““Şeyh Edebali’nin ‘Ey 
Oğul’ seslenişi yöneticiler için 
anlamlı bir kılavuzdur. Kıla-
vuzun şaştığı zamanlar oldu. 
Şehrin yeşiline ve demokra-
sisine saygı göstermeyenlere 
karşı milyonların derin bir 
nefes alışı oldu Gezi. Kaybetti-
ğimiz canları rahmetle anıyo-
rum” dedi.

Imamoğlu’ndan 
Gezi paylaşımı

Kılıçdaroğlu’ndan 
şiirli “Gezi” videosu

CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Twitter 
hesabından “Gezi 
ölümsüzdür” 
etiketli bir video 
paylaştı.

Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıl 
dönümünde ‘Gezi ölümsüz-
dür’ etiketli video paylaşan 
Kılıçdaroğlu, kendi sesinden 
Nazım Hikmet’in “Güneşin 
Sofrasında Söylenen Türkü” 
şiirinden bir bölüm okudu. 
Kılıçdaroğlu, yine Nazım Hik-
met’in bir şiirinde geçen “Me-
sele esir düşmekte değil. Tes-
lim olmamakta bütün mesele” 
dizesini seslendirdi.

Gezi olaylarının 7. yıl dönümünde de polis geniş güvenlik önlemi aldı.  
Parkın etrafına polis bariyerleri konuldu, parka giriş-çıkış kapatıldı.

Haber Global TV’de canlı ya-
yındaki konuşması kesilerek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İs-
tanbul’un Fethi programına bağ-
lanmasına tepki gösterip stüd-
yoyu terk eden CHP’li Muharrem 
İnce yeni bir açıklama yaptı. 
Medyanın yüzde 90’ını Erdo-
ğan’ın kontrol ettiğini söyleyen 
İnce, “Herkes korkuyor. Hâkim, 
savcı, medya, iş adamı korkuyor. 
Bu korku düzenine son vermemiz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

İnce, “Herkese sesleniyorum, 
eğer canlı yayında konuksanız 
ve bekletiliyorsanız yayını terk 
edin, herkes terk etsin” diyerek 

çağrıda bulundu. “Bana yapılan 
şuna benziyor. Seni akşam bize 
misafirliğe çağırıyorum, sonra 
da seni bırakıp karşı komşuya 
gidiyorum. Beni davet ediyorsan, 
beni bekletip Erdoğan’ı veremez-
sin. Zaten 35-40 kanalda Erdo-
ğan var. Madem beni davet ettin, 
bırak o kanalda da ben konuşa-
yım” diyen İnce, yaşanan olayın 
medya düzeninin bir sonucu 
olduğunu, bu düzenin Türkiye’yi 
yoksullaştıracağını, tutsaklaştıra-
cağını belirtti.

Sözcü’de yer alan habere göre, 
çağrıda bulunan İnce, “. Herkese 
sesleniyorum, eğer canlı yayında 

konuksanız ve bekletiliyorsanız 
yayını terk edin, herkes terk et-
sin” dedi.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
“Programda kalsaydım özellik-

le şunu anlatacaktım: Almanya 
ekonomisi bizim beş katımız ve 
pandemi sürecinde 750 milyar 
Euro’luk paket açıkladı. Bizim de 
1 trilyon liralık bir paket açıkla-
mamız gerekirdi. Ama açıklanan 
250 milyar lira. Paketin çoğun-
luğu da ertelemeden ibaret, yüz-
de 96’sı kredi zaten… Fakat göz 
boyama yapılıyor. Göz boyama ve 
kandırmaca da yalaka ve yandaş 
medya tarafından yapılıyor.”

Haber Global TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş-
tuğu için sözlerinin kesilmesine sinirlenip stüdyoyu terk eden Muharrem 
Ince’den çağrı geldi. Ince, ““Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında ko-

nuksanız ve bekletiliyorsanız  yayını terk edin, herkes terk etsin” dedi.

Gezi Parkı’nın 
çevresi polis 
bariyerleriyle 

kapatıldı
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HALDUN
SOLMAZTÜRK

Yassıada yargılamaları Türk siyasi 
tarihinde kara bir lekedir. 

Yargıç cüppeli birileri ‘talimatla’ 
siyasi cellatlık yapmış, Adnan Men-
deres, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü 
Zorlu’yu siyaseten katletmişlerdir. 

Başka kurbanlar da vardır. Sadece 
asılan üç kişinin öne çıkartılması da, 
demokrasiye en küçük bir katkıla-
rı yokken ‘demokrasi şehidi’ olarak 
sunulmaları da siyasi tercihtir. Siyasi 
yasakların kalkmasına—Evren ister-
ken—karşı çıkan Özal’ın bile ‘demokra-
si kahramanı’ yapılması gibi..

İbret, kötü bir olaydan alınması 
gereken ‘ders’, uyarıcı sonuç, ‘çirkin’ 
anlamlarındadır. 

‘İbret’ müzesi projesi 2011’de 
gündeme geldi. Dönemin Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay.. Hani 
“16/9 kuleleri İstanbul’un iki bin yıllık 
siluetini bozacak, yapmayalım” dedi-
ğinde başbakanın “Sen de tarih tarih 
diye her şeye karşı çıkıyorsun” diyerek 
payladığı bakan..

O kuleleri yapan başbakanın 
imam-hatipten arkadaşı.. Önce küsü-
yorlar, ama sonra bir şekilde (!) sulh 
oluyorlar. O başbakan—şimdi cumhur-

başkanı—geçen gün ‘Adanın’ açılışını 
yaptı.

Adaya varışta ilk dikkat çeken ‘Öz-
gürlük ve Demokrasi Adası’ levhası.. 
Ama herkesin ağzında Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası.. Ciddiyetsizlik bura-
dan başlıyor. 

Biri—koalisyonun küçük ortağı, 
“Üzücü hatıraları tamir ve telafi et-
mekten”, “Alacakaranlık bir devirden’, 
hak ve hukuk ihlallerinden, hatta “Hu-
kuka deli gömleğinden” dem vuruyor.. 
Bunları Twitter’da yazsanız, hafazanal-
lah, ‘darbeci’ diye anında tutuklanır, 
derdinizi bile anlatamazsınız. 

Geçmişin kötü anılarını, cepheleş-
meyi, çatışmayı, çekişmeyi anlatıyor; 
milli birlik ve dayanışma için “Kucak-
laşmaya, hoşgörüye, mutabakata 
ihtiyacımız var” diyor.

Ama “Geleceğin muhteşem gün-
lerine Cumhur İttifakı’yla” ulaşıla-
cak-mış..! 

Beriki, “Gönülleri tamir etmek üzere 
bir aradayız” diyor, geçmişte iktidar 
gücünün ‘hesapsız ve sorumsuz bir şe-
kilde’ kullanıldığından söz ediyor..! Çok 
şükür artık böyle şeyler hiç yok!.. 

Sonrası malum: “Tankları alkışlayan, 

televizyon başında sonucu bekle-
yen-ler”, ezandan, İstiklal Marşı’ndan, 
bayraktan, birliğimizden ‘rahatsız’ 
olanlar, ‘darbeden’ medet umanlar 
vb..!

“Menderes’e, rahmetli Özal’a, şimdi 
de Cumhur ittifakına aynı nefretle” 
saldırıyorlarmış.. 

Gönülleri böyle tamir edecek zahir..! 
(Zahir, ‘görünen’, anlaşılan demek..)   

Eser (!) Türkiye Odalar Borsalar Bir-
liği’nin.. TOBB temsilcisi, “Adayı ziya-
retçilerin Türkiye’nin demokratikleşme 
mücadelesine tanıklık edecekleri dev 
bir esere dönüştürdüklerini” anlatıyor. 
Yassıada’yı dönüştürdüklerine (!) şüp-
he yok AMA ortada tanık olunacak bir 
demokrasi de yok..!

Türkiye siyasi haklar ve özgürlük-
lerde, 2018’den beri ‘Özgür olmayan’ 
bir ülke.. Yani 32/100 puanla Uganda, 
Vietnam, Tacikistan, Myanmar, Sudan, 
Suudi Arabistan, Ruanda ile aynı ligde..

Hukukun üstünlüğünde dünyada 
128 ülke arasında 107’inci sırada, 
basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 
154’üncü.. Avrupa Konseyi Parlamen-
terler Meclisi, ‘demokratik kurumların 
işleyişinde ciddi bozulmalar olduğu’ 

için, Türkiye’yi 2017’de tekrar ‘dene-
tim’ sürecine aldı. Tek ülke..!

Bu mu demokratikleşme..?    
Bu metinleri yazanlar mecnun mu..? 

Yoksa alemi sersem mi sanıyorlar?
Bunları okuyanlar ağızlarından çıka-

nın farkında değiller mi?
Onları alkışlayanların kendi ülkele-

rinden ve dünyadan hiç mi haberleri 
yok..?

OLMAYAN demokrasinin, OLMAYAN 
özgürlüğün ‘simgesi’ nasıl VAR olur..?

Adadan İstanbul’a bakınca 
Ayasofya, Sultan Ahmet, Bayezit 
Kulesi, Süleymaniye, Fatih camileri 
seçilebiliyor, ama 16/9 kuleleri öne 
çıkıyor. Müteahhiti davetliyse, uzaktan 
gururla eserine bakıyordur. Ama hiç 
bir muhalefet partisi yok—Demokrat 
Parti bile.. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı bile davet edilmemiş..   

Bu milli birlik ve dayanışma, 
‘kucaklaşma’ ise, bölünme, ayrışma, 
ayrıştırma nasıl oluyor ki..?

Sözde, Yassıada’da tutuklu 
kalanların “Bir bölümünün çocukları 
ve torunları” da oradaymış. Kimlerdir; 
konuşan veya görünen yok.. Ama 

üniformaları içinde böyle bir söylemi 
heyecanla alkışlayan Genelkurmay 
Başkanı, kuvvet komutanları—ve 
Diyanet İşleri Başkanı—görünüyor. 

Hiç olmazsa, Yassıada’da Refik 
Koraltan’ı ve 18 DP milletvekilini 
savunan Hüsamettin Cindoruk 
çağrılamaz mıydı—onur konuğu 
olarak..?

Elbette davet etmeye yüzünüz 
varsa..! 

Asıl traji-komik olan şu: Menderes, 
Polatkan ve Zorlu’nun 60 yıl önceki 
idamlarını siyasi söylemlerinin 
ortasına oturtanlar bugün “Biz 
bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık” 
diyen veya elinde urganla seçim 
meydanlarında dolaşanlar.. 

İbretlik..!
Yassıada hep Yassıada olarak 

kalacaktır. Ama şimdiden sonra 
‘ibretlik’ olarak anılacaktır.  

Yapılana gelince, ne yazık ki bu 
çapta bir tahribatı—16/9 gibi—geri 
çevirmek artık imkansız. 

O da bir sonraki yazıya..
“Biliyorsunuz meşhur bir Camp 

David adası [a.b.] vardır” diyor ya.. 
Oradan başlarız.. 

Sen, ben, bir de bizim oğlan: Biz bize ‘milli’ birlik.! 

Karşılaştırmalı veri analizi yaparak 
Türkiye’de salgının biteceği tarihe 
ilişkin sonuçlar aldıklarını söyleyen 
Prof. Dr. Fatih Tank, değerlendirme-
lerde bulundu.

Tüm ülkelerin koronavirüs verile-
rini analiz edip bu verileri Türkiye’y-
le karşılaştırdıklarını belirten Ankara 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, elle-
rindeki verilerle simülasyon yaptık-
larını buna göre salgının Türkiye’de 
başladığı tarih olan 11 Mart’tan 
180 gün sonra yok olmasını bekle-
diklerini dile getirdi. Türkiye’nin pik 
noktasını gördüğünü, uçağın piste 
inmek için alçaldığı sürece benzer 
bir şekilde salgının da aşağı yönlü 
hareket ettiğini ifade eden Tank, 
“Azalma büyüme faktörleri dikkate 

alınarak sayıları iterasyon yöntem-
leriyle incelediğimizde 180 gün 
sonra bitebileceği gözüküyor; ama 
bu mevcut koşullarda. Mevcut ko-
şullar derken bu kısıtlama anlamın-
da değil, ölüm oranlarımız, ölüm 
sayılarımız, büyüme faktörümüz 
bunları dikkate aldığımızda 180 gün 
gibi gözüküyor. Bunlar tabii ki birer 
gösterge. Biz önlemlerimizden ne 

kadar uzaklaşırsak bu öteye atacak-
tır. Son vakalarımıza baktığımızda, 
simülasyon çalışmalarını yaptığı-
mızda 1 Ağustos itibarıyla 56 tane 
vaka tespit edilmesini bekliyoruz. 
Ama tabii ki bunlar bir simülasyon 
sonucu, eğer biz kendi kişisel ön-
lemlerimizi değiştirirsek bu tabii ki 
rakamlara yansıyacaktır ve rakam-
larda değişiklik olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş Hastanesi’nin 
açılış töreninde açıklama-
larda bulundu. İktidarları 
döneminde toplam 120 eseri 
restore ettiklerini söyleyen 
Erdoğan, “İstanbul’da ken-
di haline terk edilmiş pek 
çok eseri Cumhurbaşkanlığı 
bünyesine katarak hem res-
tore ettik hem de aktif olarak 
kullanılır hale getirdik. İn-
şallah bu eser hem ecdadın 
hatırasını yaşatarak hem de 
bölge halkına şifa dağıtarak 
asırlar boyunca ayakta kal-

mayı sürdürecektir” dedi.
“Son günlerde bazı kendi-

ni bilmezler çıkıp fethi işgal 
olarak tanımlamaya çalışı-
yorlar” ifadelerini kullanan 
Erdoğan, “Ecdadımız fethi 
sadece toprakların ele geçi-
rilmesi değil asıl gönüllerin 
kazanılması olarak görürdü. 
Fetih açmaktır, fetih gönül-
leri özellikle kazanmaktır 
ama bunlar bunu bilmezler. 
Ayasofya dini bir husumetle 
yerle yeksan edilmek yerine 
daha da güzelleştirilerek fetih 
hakkı olarak Müslümanların 
hizmetine sunulmuştur” şek-

linde konuştu.  Erdoğan’ın 
bu sözleri, katıldığı bir tele-
vizyon programında ““Fatih 
Sultan Mehmet İstanbul’u 
işgal ettikten sonra...” ifadesi-
ni kullanan, hemen ardından 
“fetih” diye düzelten Kültür 
Bakanı Nuri Ersoy’a atıfta bu-
lunmak için söyleyip söyle-
mediği tartışılmaya başlandı.

Öte yandan Bakan Ersoy, 
“fetih” yerine “işgal” keli-
mesini kullanmasına ilişkin 
olarak yaptığı açıklamada, 
durumun tamamen dil sürç-
mesinden kaynaklandığını 
söylemişti.

‘Kendini 
bilmezler 
fethe işgal 

diyor’
Istanbul’da Hadımköy Dr. Ismail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin açılış 

töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son günlerde bazı 
kendini bilmezler çıkıp, fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar” 

şeklindeki sözlerinin Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’a atıfta 
bulunmak için söyleyip söylemediği tartışılmaya başlandı.

Türkiye’de son 24 saatte koro-
navirüsten 25 kişi daha hayatını 
kaybetti, toplam hayatını kaybe-
denlerin sayısı 4 bin 540’a yük-
seldi.Toplam vaka sayısı 163 bin 
942’ye ulaşırken, bin 989 kişinin 
daha iyileşmesiyle tedavisi ta-
mamların sayısı 127 bin 973’e 
ulaştı. Toplam test sayısı 2 milyon 
39 bin 194’e yükselirken, toplam 
yoğun bakımdaki hasta sayısı 
648, solunum cihazına bağlı has-
ta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 
127 bin 973 oldu. Sağlık Bakanı 
Koca Twitter’dan yaptığı payla-

şımda, “Vaka sayısı öngörülen se-
viyede seyrediyor. Solunum des-
teğine ihtiyaç duyan hasta sayısı 
azalmaya devam ediyor. Gelecek 
günler, el hijyenine özene; maske 
ve sosyal mesafe kuralının her 
ikisine birlikte uymamıza bağlı. 
Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuç-
tur” dedi.

SON 24 SAATTE 25 KİŞİ 
DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle evde 
kalan insanlarda ciddi kilo artışı-
nın yaşandığını söyleyen Uzman 
Diyetisyen Banu Süzen, korona-
virüse yakalanan obezite hasta-
larının süreci daha geçirdiklerini 
belirtti. Kilo artış oranının 3 
aylık süre içerisinde yüzde 3 ile 
5 arasında olduğunu ifade eden 
Süzen, normalleşme sürecine 
geçerken fazla kilolardan kurtul-
ması gerektiğini vurguladı.

Yapılan klinik gözlemlerde 
obezite hastalarınınkoronavirü-
sü daha sancılı geçirdiklerini, 
obezite ile kronik hastalıkların 
birbiri ile paralel gittiğini kay-

deden Süzen, “Özellikle kronik 
hastalığı ve obezitesi olan has-
talarda koronavirüs süreci çok 
daha ağır geçiyor. Kronik hasta-
lık zemininde eğer kilo almaya 
devam edersek, bir de ‘Covid-19’ 
enfeksiyonuna yakalanırsak, bu 
hastalığı çok daha ağır geçirme-
sine neden olacaktır. Normal 
kilosu olan bireylere göre aşırı 
obez bireylerde ‘Covid-19’ ile 
ilgili bildirilen vakalarda ölüm 
oranının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Bir tek ölüm oranı 
değil, hastanede yatış süresinin 
de çok daha uzun olduğu görül-
dü” dedi.

‘Obezite  
hastaları 
koronavirüsü 
daha ağır 
geçiriyor’

KOCA:  
DILEK 

HEMŞIRE  
VEFAT ETTI

PROF. TANK: SALGIN TÜRKİYE’DE  
180 GÜN SONRA BİTEBİLİR

İstanbul Mehmet Akif Ersoy 
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’n-
de görev yapan Dilek Akçabelen, 
yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı 
şikâyeti ile 11 Nisan gecesi has-
taneye kaldırılmış, bebeğin kalp 
atışları zayıflayınca üç gün sonra 
ameliyata alınmıştı. Dilek hem-
şire, 2.5 kilo ağırlığında dünyaya 
getirdiği oğlunu birkaç saniyeli-
ğine uzaktan görebilmişti. Daha 
sonra eşi, kardeşi, anne ve baba-
sıyla görüntülü konuşma yapan, 
bebeğinin videosunu izleyen 
Dilek hemşire, durumu ağırlaşın-
ca yoğun bakıma kaldırılmıştı. 
Daha önce Dilek hemşirenin 
yaşamını yitirdiğine ilişkin ha-
berler yayınlanınca Bakan Fah-
rettin Koca dün öğle saatlerinde, 
“DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınla-
rının üzüntüsü dün biraz daha 

arttı. COVID-19’a karşı yaşam 
mücadelesini 11 Nisandan bu 
yana sürdüren Dilek Akçabelen 
hakkında maalesef, teyit edil-
memiş, yanlış bir haber yayıldı. 
Durumu öncekinden ciddi, ama 
KALBİ HAYATLA BAĞINI HER 
ŞEYE RAĞMEN KORUYOR” açık-
laması yapmıştı. 

Koca, saatler gece yarısını 
geçtiğinde sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada, Dilek 
hemşirenin yaşamını yitirdiğini 
şu ifadelerle duyurdu: “Dilek 
hemşire aramızdan ayrıldı. Has-
talığa, izinli olduğu günlerde 
yakalanmış, 11 Nisan’da hastane-
ye kaldırılmıştı. Uzun bir müca-
dele verdi. Maalesef, Covid-19’a 
yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu 
daha çok zamanlar görebilseydi. 
Allah rahmet etsin. Sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.”
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Türkiye’de 2002 ile 2017 
yılları arasında sıkça görülen 
10 bin 562 Kırım Kongo Ka-
namalı Ateşi hastalığı (KKKA) 
vakalarında 501 kişi hayatını 
kaybetmişti. Son olarak ge-
çen hafta sonu Bitlis’in Hizan 
ilçesinde 12 yaşındaki bir 
çocuk kene ısırması sonucu 
hayatını kaybetti. 

Prof. İlhan Çetin, bu yıl 
kene popülasyonunun art-

masında koronavirüsle mü-
cadele günlerinde tarımsal 
ve hayvansal ilaçlamanın 
azalmasının etkili olduğunu 
belirtti. Bu yıl vakaların daha 
erken görülmeye başladı-
ğını ifade eden Prof. Çetin, 
“KKKA vakalarını nisan sonu 
veya mayıs başı gibi görme-
ye alışkınız. Ancak bu sene 
maalesef 1.5 ay önce bir sü-
rede KKKA vakaları gelmeye 

başladı. Bizim geçen yıl bu 
dönemde vaka sayılarımız 
7 ila 8 iken şu anda 40’ları 
bulan vakalarımız var. Bu 
zamana kadar 1 can kaybımız 
oldu. Geçen yıl 122 vakamız 
vardı ve 5 kişi hayatını kay-
betmişti. Bu yıl şu ana kadar 
vakamız 40’ı buldu. Tedbir 
alınmazsa kene vakalarının 
çok fazla sayıda göreceğimizi 
ön görüyoruz” diye konuştu.

İBB BİLİMSEL DANIŞMA KURULU DA UYARDI:

Anadolu’da vaka
sayıları artıyor

IBB Bilimsel Danışma Kurulu, kentten gidenler 
nedeniyle Anadolu’da vaka sayılarının arttığını, 
Eylül ve Ekim ayında ise tatil bölgelerinde ciddi 
sıkıntı yaşanması beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Bilimsel Danışma Kurulu, 
Kovid-19 salgınıyla ilgili nor-
malleşme sürecinin açıklanma-
sının ardından bir toplantı daha 
gerçekleştirdi. Online olarak 
yapılan toplantıda, normalleş-
me sürecinin, özellikle İstan-
bul’da maske ve fiziksel mesafe 
kural ihlallerini de beraberinde 
getirebileceğine vurgu yapıldı. 
Kurul, toplu ulaşım araçlarında 
oluşabilecek riskler konusunda 
da uyarılarda bulundu.

BELTUR, KAFE VE 
TESISLER

Danışma Kurulu’nun değer-
lendirmesinin ardından İBB, 
park bahçeleri, oyun alanlarını, 
tuvaletleri, İSPARK’ları, yüzde 
elli kuralına uyulması şartıyla 
kütüphaneleri, açık alanları 
açacak. BELTUR, sosyal tesis, 
kafe ve lokantalar ise ikinci aşa-
mada değerlendirilecek.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, 
normalleşme sürecinin açıklan-
masının ardından 30 Mayıs’ta 
yapılan toplantıda ayrıca, şu 
tespit ve önerilerde bulundu:

DÜŞÜŞ YAVAŞLADI
• Salgın nedeniyle gerçekle-

şen ölüm oranlarında azalma 
olduğu gözükmekte. Ancak vaka 
sayılarındaki düşüş, bir süredir 
yavaşlamış durumda.

• İstanbul dışındaki birçok 
ilde kontrol edilebilir bir vaka 
sayıları mevcuttu; ancak İs-
tanbul’dan gidenler nedeniyle 
hasta sayılarında kısmi artış 
oldu. Eylül, Ekim ayında ise ta-
til bölgeleri için ciddi bir sıkıntı 
yaşanması bekleniyor.

• Yoğun bakım ünitelerinde 
yatan hastaların sayısı azalmış 
durumda. Ancak vaka sayıları 
devam ediyor. 

• Son dönemde artan bir sos-
yalleşme var. Artan sosyalleş-
me ve kural ihlalleri nedeniyle 
şuana kadar iyi giden durum 
tersine dönebilir.

• Normalleşme sürecine hızlı 
girildi, salgın bitiyor gibi gözük-
se de diğer yandan Pandemi 
hastaneleri ve yoğun bakım ya-
taklarının kapasiteleri artırılıyor.

• Normalleşme sürecinde 
çelişkili kararlar bulunuyor. 
AVM’ler açılırken; park, bahçe-

ler açılmıyor. Kreşler açılıyor; 
ama 18 yaş altının sokağa çık-
ması halen yasak.

• Sağlık çalışanları yoruldu. 
Palyatif (geçici) açılımlarla 
nerede durulacağını, ne kadar 
ilerleneceğini düşünmek gere-
kir. İstanbul’un buna hazır olup 
olmadığı meselesini değerlen-
dirmek gerekir.

• İstanbul’da bir rahatlama 
söz konusu. Fiziksel mesafeye 
uyulmuyor. İkinci dalga Ekim 
ayı gibi gelebilir. Şuan en zorlu 
süreç başladı.

• Evden çalışma sisteminin 
bir süre daha devam etmesi 
gerekiyor.

• Vatandaşların sosyal mesa-
fe ve maske konusunda bilinç-
lenmesi konusunda güçlü me-
sajlar verilmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından 
sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok dikkat çeken 
bir paylaşım yaptı. Azap, paylaşımında “Sokağa 
çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da 
öncesi/sonrası artırmış” ifadelerini kullandı.

Prof. Alpay Azap, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği 
azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan 
sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek 
hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla 
ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı 
kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya 
çalışacağız” dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü, Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs 
tedavisinde kullanılan ‘hidroksiklorokin’ 
ilacının hastalarda kalp rahatsızlığına neden 
olduğu gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin de 
değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Demircan, 
“Hidroksiklorokinin kalp şeridinde gördüğümüz 
bir mesafeyi uzatması, onun da kalpte bir 
ritim bozukluğu yapması, onun da daha sonra 
zararlarının olabilme ihtimalleri vardı. Buna bir 
de antibiyotik eklenince bunun potansiyel etkisi 
biraz daha artabilir diye önceden biliyorduk. 
İkisini birlikte verdiğimiz hastaların önce 
EKG’lerini (Elektrokardiyografi) çektik, bunları 
ölçtük. Türkiye’de bu yapıldı ki bunu garantiye 
alalım, sıkıntı olmasın. Sıkıntı olan olursa, 
zaman zaman olabiliyor, o tip durumlarda ilacın 
ya dozunu azalttık ya da kesip başka ilaçlarla 
değiştirdik” diye konuştu.

MASKE YASAĞI 
VE TOPLU 
TAŞIMA

İBB normalleşme süre-
cine geçilmiş olmasına 

rağmen, Valiliğin bu genel-
gesinde herhangi bir deği-
şiklik olmadığı için yüzde 
50 doluluk uygulamasını 
sürdürecek; bununla ilgili 

tüm tedbirleri alacak. Toplu 
ulaşım araçlarında maske 
kullanma zorunluluğu da 

devam edecek.

PROF. AZAP:  
YASAK ÖNCESİ VE 

SONRASI 
HAREKETLİLİK ARTTI

‘HİDROKSİKLOROKİN 
KARARINI  

BİLİM KURULU 
YAYINLAYACAK’

Kene vakaları 7 kat arttı, bir çocuk öldü

Türkiye’de koronavirüs 
salgını tedbirleri kapsa-
mında karantinaya alınan 
ilk ilçe Artvin Borçka’da, 
kent dışından cenaze için 
gelen aile ve yakınlarında 
koronavirüs tespit edildi. 

Artvin Valiliği Il Hıfzıs-
sıhha Kurulu tarafından 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında, Borçka ilçesi 
ve Aralık köyü, 2 Nisan’da, 
15 gün süreyle karantina-
ya alınmıştı. 15 günlük ka-
rantina süresi 17 Nisan’da 
gece itibariyle sona erdi. 
Ekipler, demir bariyerlerin 
bir kısmını kaldırırken, il-

çeye giriş çıkışlar ise kon-
törlü sağlanmaya başladı.

YINE VAKA GÖRÜLDÜ
Borçka ilçesinde, ka-

rantinanın kalkmasıyla 
mayıs ayında pozitif va-
kalar yeniden görülmeye 
başladı. Yaklaşık 1 ay önce 
Bursa’dan Borçka’ya cena-
ze getiren 3 kişide korona-
virüs tespit edildi. Yakın 
temasta bulunan 2 kişinin 
daha test sonuçlarının 
pozitif çıkması üzerine fil-
yasyon taraması başlatan 
sağlık ekiplerince, 60 kişi 
karantina altına alındı.

Borçka’da yeni vaka görüldü: 60 karantina
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ERHAN
KARADAĞ

İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Hapishaneler Komisyonu’nun 
ağır hasta mahpuslar listesin-
de yer alan Vefa Kartal, tu-
tuklu bulunduğu Edirne F Tipi 
Kapalı Cezaevi’nde vefat etti. 
Kartal’ın ailesi, cenazeyi, Trak-
ya Üniversitesi Hastanesi’nden 
aldıktan sonra İstanbul’a doğ-
ru yola çıktı. İstanbul’dan da 
ambulans ile Manisa’ya doğru 
yola çıkacaklarını belirten Kar-
tal ailesi, cenazeyi Manisa’da 
son yolculuğuna uğurlayacak.

Gazete Duvar’da yer alan 
habere göne ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası verilen 
Kartal 26 yıldır cezaevindeydi. 
Kartal’ın kalbinde ritim bozuk-
luğu, beyninde sürekli büyü-
yen 3 kitle, Hepatit B, mide 
fıtığı, yüksek tansiyon, bağır-
sak spazmı, göğsünün sol bölümünde 
yağlanma, kist, hemoroit, ülser, reflü, 
bronşit, böbrek ve idrar yolları hastalık-

ları bulunuyordu. İHD’nin bu hastalıkları 
dolayısıyla Kartal’ın tahliyesi yönünde 
yaptığı tüm tahliye başvuruları sonuç-
suz kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB) ataması yapılacak 
sözleşmeli öğretmen kadro-
su için başvurular 1 Haziran 
Pazartesi günü başlayacak.

Başvurular elektronik 
ortamda “https://ilkatama.
meb.gov.tr” adresinden 
alınacak. Bakanlık, 60 
alanda öğretmen ataması 
gerçekleştirecek. Atama için 
başvurularda taban puan 
50 olacak.

Bu kapsamda en fazla 

atama yapılacak 10 branş 
arasında sınıf öğretmenliği 
ilk sırada yer aldı. Sınıf öğ-
retmenliğinden 2 bin 831 
atama gerçekleştirilecek. Din 
kültürü ve ahlak bilgisi ala-
nından 1801, İngilizceden 
1739, ilköğretim matematik 
alanından 1701, okul önce-
si öğretmenliğinden 1518, 
rehberlik alanından 1373, 
Türkçeden 1300, özel eğitim 
branşından 1118, fen bilim-
lerinden 1026 öğretmenin 

ataması gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 19 bin 910 söz-

leşmeli öğretmen kadrosu 
için ön başvuru ve sözlü 
sınav merkezi tercihlerini 
yarından itibaren 12 Hazi-
ran’a kadar alacak. Adayla-
rın sözlü sınava alınacakları 
sınav merkezleri 22 Hazi-
ran’da ilan edilecek. Sözlü 
sınavlar, 6-25 Temmuz’da 
yapılacak. Sözlü sınav so-
nuçları ise 28 Temmuz’da 
ilan edilecek.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki 
grup arasında henüz bilinmeyen ne-
denle çıkan tartışma büyüyüp kavga-
ya dönüştü. Tarafların birbirine ateş 
etmesiyle çok sayıda kişinin yaralan-
dığı çatışma sırasında, çevredeki bi-
nalardan bazılarının camları kırıldı. 
Olaya müdahale eden güvenlik güç-

lerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü’nde görevli polis 
memuru Erman Özcan da silahla ya-
ralandı. Kavgaya karışan çok sayıda 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
olayın ardından Twitter hesabından 
açıklama yaptı: “Bursa’da bir kavgayı 

ayırmak için çaba sarf eden bir poli-
simiz daha şehit oldu. En başarılı dö-
nemini geçiren polisimizi bir haftadır 
hedef gösterenler, mutlu musunuz? 
Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu 
güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya 
devam edilecektir. Başımız sağ ol-
sun.”

CHP’Yİ ÖZEL’DEN CANLI YAYINDA ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Dünden razıyız 
bugünden hazırız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk’te yayınlanan Gerçek 
Fikri Ne? isimli programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

CHP’li Özel’i eleştiren MHP’li Er-
kan Akçay Twitter hesabından ağır 
eleştrilerde bulundu. Akçay paylaşı-
mında şu ifadeleri kullandı: “MHP’ye 
düşmanlıkta sınır tanımayan CHP ve 
İP’nin borazanı Habertürk televiz-
yonu şimdi de PKK ve FETÖ yandaşı 
CHP’nin sözcüsü Özgür Özel’i konuk 
almış. Özel üzerinden PKK, FETÖ ve 
darbe destekçisi CHP’yi aklamaya, 
FETÖ ve PKK destekçisi Babacan ve 
Davutoğlu’nu parlatmaya çalışıyor.”

MHP’LI AKÇAY 
FETÖ VE PKK 
YANDAŞI ÖZEL

ERKEN seçim istemesine 
ilişkin sorulan soruya cevap 
veren Özel, ‘’Rejime kast eden 
anayasa değişikliğinde artık 
güvenoyu diye bir mekaniz-
ma yok. Eskiden erken seçim 
kararını nitelikli çoğunlukla 
alabiliyorduk, bugün talep 
edemiyoruz.’’ ifadelerini kul-
landı.

İşte özel’in açıklamaların-
dan satır başları:

360 OLMADAN OLMAZ
‘’CHP erken seçim istiyor 

mu? CHP olarak erken seçi-
me dünden razıyız bugünden 
hazırız. Anayasada artık gen 
soru vermek yok. Eskiden hü-
kümetler seçilirdi, bir millet-
vekiline hükümeti kurma yet-

kisi verilirdi. Güvenoyu alan 
bir milletvekili hükümet prog-
ramını okurdu. Rejime kast 
eden anayasa değişikliğinde 
güvenoyu diye bir mekanizma 
yok. Eskiden erken seçim ba-
sit çoğunlukla alınabilirken 
şimdi 360 nitelikli çoğunlukla 
alınabiliyor. Bugün iktidar ve 
iktidarı destekleyen MHP’yi 
destekleyen partilerin dışında 
250 tane milletvekili var. 360 
olmadan erken seçim talep 
edemezsin.’’

ORTAĞI DERSE…
‘’Erken seçim için, iktidar 

kanadı böyle bir teklifle gelir-
se dünden razıyız. Türkiye’de 
bir kişi var Recep Tayyip 
Erdoğan... Elbette ittifak or-

tağıyla birlikte karar verir-
ler. Ama ittifak ortağı derse 
ki ‘erken seçim gerekiyor’ 
mecburiyete dönülebilir bu. 
Onun dışında 360 milletveki-
li lazım... Erken seçimin bir 
teknik sorunu olur bir de si-
yasi zorunluluğu olur. Erken 
seçime gidecek kişi ülkeye bir 
siyasi gereklilik söyler. Eski 
sistemde şöyleydi; yeni bir 
parti kurulur o partinin ku-
rulacağı bellidir. O partinin 
teveccühünün Meclis’e yansı-
ması gerekir. Engel olmazsın 
veya o partiyle birlikte koalis-
yon ortağı olacaksındır. Mev-
cut ortağı değiştireceksindir. 
Ortağın ayağına prangadır sen 
yükseliştesindir. Tek başına 
iktidara yükseleceksindir.’’

19 bin 910 sözleşmeli
öğretmen alınacak

SOYLU: HEDEF GÖSTERENLER MUTLU MUSUNUZ?

Bir polis şiddeti haberi de Eyüp’te
İstanbul’un Eyüp ilçesinde 

oturduğu sitenin önüne çıkan 
genç polis tarafından darp 
edilmesinin ardından gözaltı-
na alındı.

T24’te yer alan habere göre 
koronavirüs salgınında tedbir 
amaçlı karantina günlerinde 
artan polis ve bekçi şiddeti 
görüntülerine bir yenisi de 
İstanbul Eyüp’ten eklendi. Ya-
şadığı sitenin kapısının önüne 
çıkan gencin, polis tarafından 
darp edilerek gözaltına alın-
ması dikkat çekti. 

Kısa sürede sosyal medyada 
da yayılan görüntüler tepki 
çekti. Görüntüleri sosyal med-
yada paylaşan Eyüp Dayanış-
ma Ağı, görüntülere “Eyüp 
/ Göktürk Mahallesi’nde 
Cumhuriyet Caddesi’nde bir 
yurttaş oturduğu sitenin kapı-
sına çıktığı için sivil polisler 
tarafından yere yatırılıp üstü-
ne basılarak gözaltına alındı. 
Sokağa çıkma yasakları evinin 
önündeki insanlara yönelik 
polis şiddetini meşrulaştır-
maz!” notunu düştü.

HASTA TUTUKLU 
CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Haberlerden 2 dakika önce başlar, 
iki dakika sürer, sen iki saniye ilgile-
nirsin. Hava durumudur nihayetinde. 
Öyle de olur böyle de.  Ankara’da 
hava açık-kapalı, Çanakkale yağışlı, 
artık neredeysen o kadar ilgini çe-
ker. Ya da nereye gideceksen. Mayıs 
ayında yağmurluk ya da şemsiye ile 
dert olmaktan çıkar kara bulutlar. Size 
dert olmaktan çıkar bir şapkayla. Ama 
şapka kazak gömlek kurtarmaz kimile-
rini, aynı hava falaketi olur, iflası olur 
kimilerinin de.

Kentlerde marketlerde veya mahal-
le manavında  en tazesini, en doğalını 
ararken biraz üşürsen üstüne bir şal 
bir hırka alırsın geçer gider. Akşam 
hafif serin geçer ama köy yerinde o 
soğuk koca bir bahçeyi, tarlayı, bir 
yılın mahsulünü yakar o gece. Ke-
limenin tam anlamıyla yakar. Hem 
o mahsül yanar hem de çiftçi. Kiraz 
tomurcuklarıyla, çiçek açmış kaysı 
dallarıyla, bahar festivali uçsuz bucak-
sız meyve bahçeleri hazana döner yaz 
gelmeden. Bir ailenin birikimi, emeği, 

geçen yılı, gelecek yılı bir gecede yok 
olur.

İki hafta önce yurt genelinde hava 
30 dereceyi aştı. Mayıs’ın ortasında 
Ağustos’u yaşadık. Ağaçların çiçekleri 
meyveye döndü, tarlalar yeşerdi, seb-
ze fideleri boylandı. Sonra bir soğudu 
ki, aman allahım; afet oldu iki gecede. 
Soğuktan yandı yeşil yapraklar. Sebze 
bahçeleri karardı, rengi değişti.

Sağlık, neşe, umut, saymakla bit-
mez doğanın verdikleri ama acıması 
da yok. “İstersem hepsini geri alırım” 

diyor düzenini bozduğumuz dünya; 
alır da. İklim değişikliğiyle yavaş yavaş 
kuyusunu kazıyor zaten, alacak hepi-
mizi, ağa paşa seçmeyecek. Doğaya 
saygılı olmaktan, toprağı, suyu, ağacı 
korumaktan  başka çare yok. Tüketir-
ken, yapıp yıkarken, harcarken havayı 
suyu iyi hesabetmeli. Konuşurken, 
dinlerken iki kere düşünmeli, kıymet 
bilmeli.  

Haberlerin hava durumu kadar de-
ğeri yok ama o biter bitmez de haber-
ler başlıyor saat başı.  Siyasetin çenesi 

düşmüş, ağzı bozulmuş. Yandık, yine 
erken seçim konuşuluyor. Çok sıcakta 
ya da soğukta yanan dallar fidanlar 
gibi her türlü yanıyoruz. 

Kabalık, hoyratlık, bencillik diz 
boyu. Yalandan talandan geçilmiyor. 
Doğadan, çevreden, topraktan bahse-
den yok, havaya, suya, adalete kıymet 
veren yok.  Ne vaadedeceksiniz, hangi 
yüzle ne isteyeceksiniz?  Kendi dünya-
sında doğa olmayanlar, kendi dünya-
sında incelik, neşe olmayanlar neyi 
güzelleştirebilir ki.

Hava Durumu



OK, YAY VE PALAYLA 
GÖSTERCİLERE SALDIRDI
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ABD’de polisin siyahi vatandaşı öldürmesiyle başlayan ve aradan altı gün geçmesine rağmen şiddetlenerek artan protestolarda göstericilerin 
buldozeri ele geçirmesi gibi pek çok sahne, yedinci yılında Gezi olaylarında yaşananları anımsattı. Polisin adalet talebiyle sokağa dökülen 

göstericilerin üzerine araç sürmesi, ırkçı bir adamın ok, yay ve palayla göstericilere saldırması dünün infial yaratan görüntüleri oldu. Önceki 
gün Beyaz Saray’ın kapılarını zorlayan göstericileri ANTIFA ilan eden Trump dün de ANTIFA’yı terörist ilan etti. Ülkede 25 kentte sokağa 

çıkmak yasaklandı, 17 kentte gözaltılar 2000’i aştı. Anonymous Emniyet’in web sitelerini çökertti. Protestolar ülke sınırını aştı.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Polisin afroamerikan vatandaş Ge-

orge Floyd’u öldürmesiyle Minnea-
polis’te başlayan gösterilerin altıncı 
gününde öfkenin dozu arttı. Yağma, 
yangına polisin orantısız müdahalesi 
de eklenince  can kaybı ve yaralanma-
lar yaşandı. Indianapolis’te bir kişi 
öldü. Gösterilerde  “siyahların hayatı 
değerlidir”, “beni vurma” ve “nefes 
alamıyorum” sloganları atan gösterici-
ler, “adalet yoksa huzur yok” slogan-
ları atılıyor.

25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Ulusal Muhafızlar 2. Dünya Sa-
vaşı’ndan bu yana ilk kez sokağa çıktı. 
Perşembe gününden bu yana 17 kentte 
yaklaşık 2 bin kişiyi gözaltına alındı. 

LONDRA VE BERLIN AYAKTA
Ingiltere’nin başkenti Londra’da 

binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteride 
bir araya geldi. Sadece Londra’da de-
ğil, Almanya’nın başkenti Berlin’de de 
benzer bir gösteri vardı.

CHAUVIN BUGÜN MAHKEMEDE
Floyd’un boğazına diziyle basan polis Derek Chauvin’e taksirle 

insan öldürme suçlaması yöneltilmişti. Avukat Benjamin Crump, 
polisin neredeyse dokuz dakika boyunca Floyd’un boğazına bastı-
ğını, olayın kasıtlı bir cinayet olduğunu savundu. Chauvin bugün 
Minneapolis’te mahkeme karşısına çıkacak.

New York’ta polisin, bir barikatı aşarak eylemci-
lerin üzerine araba sürmesi ardından New York Be-
lediye Başkanı Bill de Blasio’nun polisin bu adımını 
savunması tepkiyi artırdı.

POLİS EYLEMCİLERİN 
ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Floyd’un kardeşi Philonise 
Floyd, Başkanı Donald 
Trump ile yaptığı telefon 
konuşmasının Başkanın iddia 
ettiğinin aksine kötü geçtiğini 
anlattı: Bana konuşma 

şansı bile vermedi. Zordu. 
Ben onunla konuşmaya 
çalışıyordum ama sanki 
‘Senin ne diyeceğini duymak 
istemiyorum’ der gibi 
sözümü kesip durdu.

TRUMP 
ANTIFA’YI 
TERÖRIST 
ILAN ETTI
Trump, Twitter he-

sabından yaptığı payla-
şımda, Ulusal Muhafız 
birliklerinin Minneapo-
lis’teki gösterilerde “ANTI-
FA anarşistlerinin eylem-
lerini” hızlı şekilde kontrol 
altına aldığını belirterek, 
tebrik etti. “Eğer Belediye 
Başkanı Ulusal Muhafız-
ları ilk akşamdan kullan-
saydı bu sorunlar olmaya-
caktı.” ifadesini kullanan 
Trump, ABD’nin ANTIFA’yı 

terör örgütü olarak tanı-
yacağını açıklayıp “dandik 
medya” olarak nitelediği 
ana akım medyayı da gös-
terilerde öfke ve anarşiyi 
köpürtmekle suçladı. 

Antifaşist hareketin kı-
saltması olan ANTIFA, si-
yasi hedeflerine doğru-
dan eylemler yaparak 
ulaşma yolunu seçenler 
olarak tanımlanıyor.

Beyaz Saray’ın etrafın-
da protestocular iki gün-

dür gösteri düzenliyor. 
Polis göstericileri göz ya-
şartıcı gazla geri püskür-
tüyor. Washington Be-
lediye Başkanı Muriel 
Bowser, Trump’ın Beyaz 
Saray önündeki protesto-
cular için söylediği, ‘’çit-
leri aşsalardı en saldırgan 
köpekler ve en uğursuz si-
lahlara karşılaşacaklardı’’ 
ifadesinin ardından onu 
siyahileri hedef almakla 
suçladı.

KARDEŞİ: TRUMP SÖZÜMÜ KESİP DURDU

ANONYMOUS POLİSİ ÇÖKERTTİ
Uluslararası hackti-

vist grubu Anonymous, 
Floyd protestolarına 
destek veren ve Minne-
apolis Polis Teşkilatına 
(MPD) savaş açtığını 
ilan etti. MPD ve so-
kağa çıkma yasağı ilan 
eden şehir belediyesinin 
web sitelerinin çökmesi 

sosyal medyada Anony-
mous’un eylemi olarak 
yorumlandı. Grup üç 
gün önce bir video ya-
yınlamış, “İşlediğiniz çok 
sayıda suçu dünyaya ifşa 
edeceğiz. Floyd cinayeti 
buzdağının sadece gö-
rünen kısmı” ifadelerini 
kullanmıştı. Bu açıkla-

manın üzerine dün gece 
sosyal medyada yapılan 
paylaşımlarda Anony-
mous’un, Trump ve iş 
insanı Jeffrey Epstein’ın 
13 yaşındaki bir çocuğa 
karşı çocuk istismarın-
dan yargılandığı davaya 
ilişkin resmi evrakları 
paylaştığı iddia edildi.

Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Bran-
don McCormick adında ırkçı bir adamın ok ve 
yayla göstericilere saldıracakken protestocuların 
üzerine atlayarak adamı etkisiz hale getirdiği 
görüntülerin olduğu video sosyal medyada infial 
yarattı. Kısa süreliğine gözaltına alınan adamın 
eylemcilere karşı arabasından bir palayla indiği 
bir görüntü de paylaşıldı. 

Oakland’daki gösterilerin yer aldığı bir video göstericilerin buldozeri ele geçir-
diği görüntülerin yansıdığı video sosyal medya kullanıcıları yedi yıl önce Gezi 
olaylarında Maçka’daki göstericilerin buldozeri ele geçirmesini hatırlattı. 

ÇARŞI 
PROTESTOLARDA

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 
ABD’de gerçekleşen protestolarda Beşiktaş’ın 
taraftar grubu Çarşı’ya ait bir pankart dikkat 
çekti. Çarşı eylemlerde bir kamyonetin arkasına 
asılan pankarttaki “Bir gün herkes Beşiktaşlı 
olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın” sloga-
nıyla yer aldı. 

GAZETECILERE GÖZALTI VE SALDIRI
Polis şiddetine maruz kalanlar arasında çok sayıda gazeteci de vardı. CNN ekibi-

nin canlı yayında gözaltına alınmasından bir gün sonra Los Angeles Times, Star Tri-
bune, MSNBC plastik mermiyle yaralandı. CBS kanalının fotomuhabiri, Huffington 
Post muhabiri ve CNN yorumcusu gözaltına alındı.

Buldozer Gezi'yi hatırlattı
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SERHAT
GÜVENÇ

DÜNYA çapında 6 milyon-
dan fazla insanı enfekte eden 
koronavirüse karşı birçok ülke 
normale dönme çabalarına hız 
verdi. Dünya Sağlık Örgütü de 
salgınla ilgili yeni bir rehber 
yayınladı. Öneri niteliğindeki 
rehberde, “Kalabalık grupların 
bir araya geleceği etkinlikler 
dışarıda yapılmalı ve oturma 
düzeni buna göre yeniden 
ayarlanmalı” ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, son 
günlerde normalleşme süreci-
ne giren ülkelere öneri niteliği 
taşıyan rehberde, çok sayıda 
insanın katılacağı etkinliklere 
girişte ve oturma düzeninde 
bazı değişiklikler yapılması 
gerektiğini duyurdu.

YAYILIM HIZLANABILIR
Rehberde, “Kovid-19 bağla-

mında bu tür etkinlikler virü-
sün yayılmasını hızlandırabi-
lir. Bu tür etkinliklerin siyasi, 

kültürel, sosyal ve ekonomik 
faydaları olabileceği için yet-
kililerin bazı önlemler alması 
gerekiyor. Bunlar arasında 
girişlerde oluşacak kuyruklar-
da mesafeye önem verilmesi, 
ulaşım aracı sayısının artırıl-
ması, mesafeli oturma düzeni 
yer alıyor” ifadesi yer aldı.

“AÇIK HAVADA 
DÜZENLENMELI”

Etkinliğin gerçekleştirilece-
ği alanın da Kovid-19’a göre 
yeniden düzenlenmesi gerek-
tiğinin altı çizilirken, “Eğer 
yapılabiliyorsa etkinlik sanal 
ortamda ya da açık alanda 
düzenlenmeli” denildi.

Etkinliklere katılanların da 
fiziksel olarak sosyal mesafe-
ye dikkat etmesi gerektiği ha-
tırlatılırken, öksürürken ağzın 
kapatılması ve ellerin de sık-
lıkla yıkanması ve temizlen-
mesi gerektiği vurgulandı.

Devlet Başkanı Jair 
Bolsonaro’nun önlem 
almayı reddetmesi son-
rası salgının yeni merkez 
üssü haline gelen Brezil-
ya’dan rekor sayıda yeni 
vaka bildirimi geldi. Bre-
zilya Sağlık Bakanlığı, 
son bir günde 33 bin 274 
yeni vaka bildirdi. Ülke-
deki toplam vaka sayısı 
498 bin 440’a yükseldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Brezilya’da son 24 sa-

atte 956 ölümün kayda 
geçtiği, toplam ölü sa-
yısının da 28 bin 834’e 
yükseldiği açıklandı. Bu 
veriyle Brezilya, en çok 
ölüm yaşanan ülkeler 
arasında Fransa’yı ge-
çerek, ABD, Ingiltere ve 
Italya’nın ardından dör-

düncü sıraya yerleşti.

MEKSIKA: 364 ÖLÜ
Latin Amerika’da Mek-

sika’da, bir günde 2 bin 
885 yeni vaka saptandı. 
Son bir günde korona-
dan ölenlerin sayısı ise 
364 olarak açıklandı. Bu 
verilerle, ülkedeki top-
lam vaka sayısı 87 bin 
512’ye, toplam ölü sayısı 
da 9 bin 779’a yükseldi.

400 BIN VAKA AŞILDI
Rusya’da ise vaka  

sayısı 400 bini aştı. 
Ülkede son 24 saatte 9 
bin 268 yeni vaka kay-
dedildi. Rusya’da ölü 
sayısı da, son 24 saatte 
138 ölümün kayıtlara 
geçmesiyle 4 bin 693’e 
yükseldi.

Peskov: Çilekle tavuğu 
ayırt edemiyordum

Koronavirüsü yenen Kremlin Sözcüsü Dmitriy 
Peskov Rossiya-24 televizyonunda pozitifken na-
sıl semptomlar gösterdiğini anlattı.

“Grip olmuşum gibi hissettirdi. Başında çok 
ciddi bir şeymiş gibi hissettirmiyor” diyen Peskov, 
şöyle devam etti: “Virüsle enfekte olduğumu dü-
şündüğümüz gün, spor salonunda bir buçuk saat 
antrenman yaptım. Yedi kilometre koştum, bede-
nime güç akın ettiğini hissediyordum ve bu bana 
kendimi iyi hissettirmişti.”

Ertesi gün ateşinin yükseldiğini söyleyen Pes-
kov, koku ve tat alma duyularını yitirdiğini söy-
ledi, “Çilek ile tavuğu birbirinden ayırt edemi-
yordum” dedi. Peskov’un yeni korona virüsüne 
yakalandığı 12 Mayıs’ta belli olmuştu. Bu haftanın 
başında tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 
Peskov, çalışmalarını halen evinde sürdürüyor.

DÜNYA NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN DSÖ YENİ REHBER YAYIMLADI:

Kalabalık etkinlilker
dışarıda yapılmalı
Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok 
ülke normalleşme için düğmeye bastı. Dünya 
Sağlık Örgütü de yeni rehber hazırladı, 
mesafeye, oturma düzenine dikkat çekti.

BASIT BIR GRIP 
DEMIŞTI 24 SAATTE  

33 BINI AŞTI

Yunanistan’dan 
sınıra 200 
km’lik bariyer

Çekirge 
kabusu bu  kez 
Hindistan ve 
Pakistan’da

Türkiye’den yeni bir sığın-
macı akınına karşı önlemlerini 
artıran Yunanistan hükümeti 
sınır hattı olan Meriç Nehri’nin 
Yunanistan tarafına toplam 
208 kilometrelik bir bariyer 
kurmaya hazırlanıyor.

 Yunanistan hükümeti, Türki-
ye-Yunanistan sınırını oluşturan 
Meriç Nehri’nin kendi tarafında-
ki bariyerleri genişletme kararı 
aldı. Yunanistan Dışişleri Baka-
nı Nikos Dendias, Ankara’dan 
gelen ‘binlerce göçmenin Av-
rupa’ya geçmeyi yeniden dene-
yebileceğine’ ilişkin ifadeleri 
hatırlatarak, “Egemenliğimizi 
korumak için gerekli olduğunu 
düşündüğümüz tüm önlemleri 
alıyoruz” diye konuştu.

Atina, Meriç Nehri’nin farklı 
noktalarında yaklaşık 26 kilo-
metrelik bir çit kuruyor. Yunan 
basınının konuyla ilgili haber-
lerinde, Atina’nın toplam 208 
kilometrelik bir bariyer oluş-
turmayı planladığı aktarılıyor. 

Florida’dan geçtiğimiz cumartesi günü içinde iki 
ABD’li astronotla fırlatılan Crew Dragon Kapsülü 19 
saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay 
Üssü’ne ulaştı.

İlk kez özel bir şirket aracılığıyla ABD’li astronotlar 
Uluslararası Uzay Üssü’ne gönderilmiş oldu. Elon 
Musk’ın sahibi olduğu şirketle NASA arasında daha 
önce varılan anlaşma uyarınca astronotlar Ulusla-
rarası Uzay Üssü’ne Musk’ın şirketinin üretimi olan 
SpaceX roketinin taşıdığı Crew Dragon ile ulaştı. İki 
astronotun Uluslararası Uzay Üssü’nde birkaç hafta 
kalması planlanıyor. İki astronot kapsülle dünyaya 
dönecek. Kapsül Atlas Okyanusu’na iniş yapacak.

VOA’da yer alan habere göre NASA’nın ve Musk’un 
amacı Mars’a gitmek. Ama önce ilk hedef Ay. Ay’a 
2024 yılında gidilmesi hedefleniyor, ardından  sıra-
nın Mars’a gelmesi bekleniyor. 

Tarihi yolculuk bitti 
astronotlar üsse indi

Dünya koronavirüs salgınıy-
la mücadele ederken, çekirge 
sürüleri istila ettikleri ülke-
lerde yeni bir tehdit oluştur-
maya başladı. Hindistan’da 
hükümet ilerleyişini sürdüren 
çekirgelere karşı koronavirüs 
nedeniyle yeterli önlem ala-
madıklarını belirtti. Ekiplerin, 
korona virüs nedeniyle alınan 
tedbirler kapsamında çekir-
gelerden etkilenen bölgelere 
ulaşımın zorlaştığı belirtildi.

ABD’deki Maryland Üniversi-
tesinde iklim bilimcisi Raghu 
Murtuggude, iklim değişik-
liği nedeniyle çekirgelerden 
düzensiz ve öngörülemez bir 
şekilde istilalara neden oldu-
ğunu açıkladı. Çiftçilerin, çe-
kirge sürülerinin ülkeye ulaş-
masından en az bir gün önce 
uyarılması gerektiği belirtildi.

Yarın tüm yurt sathında normal-
leşiyoruz. En azından resmi çevreler 
öyle olacağını hesaplıyor. Peki “Nor-
mal”den kasıt ne? Bülent Ortaçgil’in 
sevdiğim bir şarkısıdır “Normal”. Bir 
hayli politik bir şarkıdır. “Normal yur-
dum insanın” kayıtsızlığına, vurdum 
duymazlığına bir isyandır. O zaman 
normalleşme, eski kayıtsızlığımıza, 
vurdumduymazlığımıza geri dönüşü 
mü ifade etmektedir? Bu denli büyük 
bir badireden sonra dünyanın, ülke-
nin, kentin, mahallenin, sokağın eski 
haline dönmesini beklemek akılcı de-

ğil. Gerçi akılcılığın çoklukla duygulara 
yenik düştüğü bir hakikat sonra evre 
yaşadık. Salgın ile mücadele ulusal ve 
uluslararası kurumları, bilgi ve uzman-
lığı öne çıkardıkça hakikatı diledikleri 
gibi eğip bükme meraklıları bir hayli 
zora girdi. Daha da girecekler anlaşı-
lan. Çin’in Wuhan kentinde başlayan 
salgının dünya ölçeğinde dönüştürücü 
etkilere yol açacağını öngörebilmek 
için kahin olmak gerek yok.  

“Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak” 
duymaktan bıkkınlık geçirtecek kadar 
basmakalıp bir önerme artık. Bu ül-

kenin insanları 1999 Marmara dep-
reminden beri hiç bir şeyin eskisi gibi 
kalamamasindan muzdarip aslında. İki 
yıl sonra gelen 11 Eylül, eski dünyanın 
çivisini çıkardı. Normalleşme ya da 
yeni bir normalin ortaya çıkışı bir hayli 
zaman alacak. Buna karşın yakın va-
dede hiç bir şeyin aslında değişmediği 
yanılgısına düşmek de olası. Değişmek 
istemeyenler, salgının toplum, ekono-
mi ve siyaset üzerindeki dönüştürücü 
etkilerine bir süre daha direnecekler. 
ABD Başkanı Trump’ın ülkesinin Dünya 
Sağlık Örgütü ile tüm ilişkilerini kes-

mesi bunun bir örneği aslında. COVID 
19 küresel bir salgın. Ülkelerin tek 
başına mücadele etmeleri mümkün 
değil. Sınırları kapatmanın, insan 
hareketlerini tamamen engellemenin 
bile ülkeleri hastalıktan tamamen 
yalıtacağı şüpheli. Salgınla mücadele 
adına atılan adımlar küreselleşmenin 
nimetlerinin bir anda rafa kaldırıl-
masına neden oldu ama bu gecici bir 
duraklamadır.

 İçe kapanarak COVID19 sonrası 
dünyanın sınamaları ile baş edebile-
ceğini düşünenleri büyük bir hayal 

kırıklığı bekliyor. Gelecekte sınıraşan 
işbirliklerinin derinleşip yaygınlaştığı 
yeni bir dünya siyasi ve ekonomik 
düzeni bizi bekliyor. Bir türlü ad bu-
lamayıp, Soğuk Savaş sonrası olarak 
nitelediğimiz bu dönem nihayet ka-
pandı. COVID19 dünyasına adım attık. 
Dünyadaki ayak izimizin kısa süreliği-
ne küçülmesi bile yerküredeki diğer 
canlıların biraz rahat etmesine yol 
açtı. Umalım ki yeni dönemde dün-
yanın paydaşı olduğumuz düşüncesi, 
dünyaya hükmetme hırsımızın yerini 
alsın.

NORMALLEŞMENİN EŞİĞİNDE…
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SAĞLIKLI TURİZM SERTİFİKASI DÖNEMİ BAŞLADI

KORONAVIRÜS nedeniyle 
durma noktasına gelen turizmi 
canlandırmak amacıyla otel-
lerde ’Sağlıklı Turizm Sertifi-
kası’ dönemi başlıyor. Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜRO-
FED) Başkanı Sururi Çoraba-
tır, oteller ve restoranlar için 
yatak kapasitesi ve metrekare 
büyüklüklerine göre sertifika 
ücretlerini açıkladı, belgelerini 
almak isteyen otellere aylık 
olarak gerçekleştirilecek dene-
timlerin bir kısmının haberli, 
bir kısmının ise ‘gizli müşteri’ 
yöntemiyle habersiz yapılaca-
ğını belirtti.

Çorabatır, “Salgın boyunca 
kendimizi ve ailemizi koru-
mak için evlerimizde aldığımız 
önlemlerin çok daha fazlasını 
turistik tesislerimizde alaca-
ğız. Oteller evlerimizden bile 
temiz olacak. Ziyaretçilerimize 
sağlıklı bir tatil ortamı yarat-
mak için diğer ülkelerin çok 
ilerisinde önlemleri ivedilikle 
uygulamaya geçirdik. Bu çer-
çevede Bakanlık genelgesine 
ek olarak, konaklama sektörü 
olarak, ziyaretçilerimizin ve 

personelimizin güvenliği için, 
hijyen önlemlerinde hem bel-
geleme hem de sertifikasyon 
yöntemlerine karar verdik” 
ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ KORUMA KALKANI
Pek çok Avrupa ülkesi henüz 

alacağı önlemlere karar ver-
meye çalışırken, haftalardır 
yapılan çalışmalarla, üçlü bir 
koruma sistemi benimsendi-
ğini belirten Sururi Çorabatır, 
“Öncelikle istisnasız tüm te-
sisler Bakanlık genelgesindeki 
kuralları yerine getirecekler. 
Ardından turizm işletmeleri 
ziyaretçilere daha fazla güven 
vermek için hijyen ve açılış 
çalışması yapacak. Konaklama 
sektörüyle yıllardır çalışan 
yerli ve yabancı şirketler, kul-
lanılacak malzemelerden per-
sonelin eğitimine kadar pek 
çok konuyu içeren çalışmanın 
ardından, açılış şartlarının 
yerine getirilmesini sağlaya-
cak. Son olarak da uluslararası 
denetim firmaları, hak eden 
otellere tüm dünyada geçerlili-
ği olan ’Sağlıklı Turizm Sertifi-

kası’ verecek” diye konuştu.

ÜCRETLERI BELLI OLDU
Çorabatır, Aylık olarak gerçek-

leşecek denetimlerin bir kısmı 
haberli, bir kısmı ise habersiz 
olacak. Denetçiler zaman zaman 
gizli müşteri olarak tesislerde 
kalarak alınan önlemleri yerin-
de inceleyecekler” dedi. Konak-
lama ve yeme içme tesislerinin 
sertifikasyon fiyatları şöyle:

Resort otel 0-40 yatak 400 
TL, 41-999 yatak 1500 TL, 
1000 ve üzeri yatak 2 bin 600 
TL. Şehir oteli 0-40 yatak 400 
TL, 41-199 yatak 1200 TL, 
200-599 yatak 1400 TL, 600 
ve üzeri yatak 2 bin 200 TL. 
Müstakil yeme-içme tesislerin-
de 0-399 metrekare 400 TL, 
400-799 metrekare 750 TL, 
800 metrekare ve üzeri 1250 
TL.” Fiyatlara; belge ve etiket 
bedeli gibi denetiminden doğa-
bilecek her türlü masraflar ile 
ulaşım ve denetim için yapıla-
cak diğer masraflar dahil. Fi-
yatlar 2020 yılı sonuna kadar 
geçerli olarak aylık bazda KDV 
hariç uygulanacak.

Otelleri gizli
müşteriler

denetleyecek

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs nedeniyle duran 
sektörü canlandırmak için yoğun çalışmaların sürdüğünü belirterek, 

“Oteller evlerimizden temiz olacak. Her ay gizli müşteriler 
tarafından denetlenecek” dedi.

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve 
Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde 7 Ha-
ziranda başlayacak ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluk-
lar’ temalı meagençler, Covid-19 sonrası çok daha 
acil ve önemli hale 
gelen ‘Sağlıklı ve 
Kaliteli Yaşam’ me-
selesini gündeme 
alacak. Program 
kapsamında düzen-
lenecek hackathon 
ve fikir geliştirme 
atölyelerinin ardın-
dan yapılacak de-
ğerlendirme sonrası 
seçilecek takımlar, 
17 Haziran tarihin-
de Prototip ve Test 
Etme aşamalarıyla 
projelerini şekillen-
dirmeye başlayacak. 
28 Haziran’da gerçekleştirilecek finalin ardından 
seçilecek 3 takım, sosyal fayda odaklı fikirleri ile 
Covid-19 çözüm sürecinin bir parçası olurken aynı 
zamanda birbirinden değerli birçok ödül kazanma 
fırsatını yakalayacak. 

Bugün seferlerine başlayacak olan Türk Hava Yol-
ları ikram konusunda yeni bir düzenlemeye gitti. 
Koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamala-
rının kaldırılmasıyla THY, ikramları kutu içerisinde 
yolculara sunacak. Verilen aranın ardından ilk uçu-
şunu bugün İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya 
yapacak olan THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirle-
riyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti. 
Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu 
içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek 
kullanımlık olacak. Uçaklarda, çay ve kahve servisi 
yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmaz-
ken menü kartları da dağıtılmayacak. Uçaklarda 
görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir 
aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca 
temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 
terminal işletmecisi İSG, yarın başlayacak iç hat 
uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı alınmayaca-
ğını hatırlattı. İSG, yarın başlayacak iç hat uçuşları 
öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle il-
gili hatırlatmalarda bulundu. Şirketin sosyal medya 
hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine 
kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajları-
nın check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi ge-
rekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için 
online check-in yapılası öneriliyor. Havalimanına 
her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, 
kişisel hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesa-
fenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıy-
la getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurtiçi ve 
yurtdışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafir-
lerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli se-
yahati için gerekli tüm tedbirleri alarak bugün iç hat 
uçuşlarına kademeli olarak başlıyor.

Havayolu şirketi iç hat uçuşları çerçevesinde ana 
merkezi Antalya’dan Adana’ya haftada 5, Diyarbakır’a 
haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van’a haftada 2, 
Samsun ve Kayseri’ye haftada 1 kez uçuş sunacak. 

Gençler sağlıklı ve kaliteli 
yaşam için mesai yapacak

THY’DE KUTULU 
İKRAM DÖNEMİ

SUNEXPRESS DE 
UÇUŞA BAŞLADI

SABİHA GÖKÇEN’DE KABİN BAGAJI YASAĞI

İlla para basılınca enflasyon olmu-
yor. Bazı şartları var çünkü. Ancak Tür-
kiye’de enflasyonu oluşturan sebepler 
değişmiyor. Bunu görmemek imkansız.

Korona’dan önce arz sınırlı ve talep 
fazlayken fiyatlar sürekli yükseliyordu. 
İşletmecilerin fiyatları düşürmeden 
arzı artırmak için muazzam manevra-
lar yaptıklarını ve firmaları, tesisleri, 
fabrikaları bir saniye bile boş bırakma-
dan çalıştırdıklarını görüyorduk. 

Ancak şimdi hem hijyen sebepleri 
hem de alınan önlemler çerçevesinde 
mal/hizmet arzında kısıtlama olduğu-
nu ve talep miktarının bu derecede 

düşmemesi sebebiyle de fiyatların do-
ğal olarak yükseleceğini öngörebiliyo-
rum. Elbette tesislerin sosyal mesafe 
yaratmak için ek maliyetler üstlenmesi 
ve eksik kapasitede çalışmaları fiyat 
artışlarını kaçınılmaz hale getirecek. 

Bu arada hala birçok özel okul 2020-
2021 ödemeleri konusunda net bir 
bilgi veremiyor. Birçok Üniversitenin 
yaz okulları kapandı ve ücretler iade 
ediliyor. Özetle, 2020 için beklenen 
gelirlerin gerçekleşmemesi 2021 için 
fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiri-
yor diyebilirim. 

“Vergiler de artacak... maalesef”

Benzer bir durum vergi gelirleri için 
de geçerli. Bu yılın bütçesinde kabaca 
şu gelir kalemleri bulunuyordu:

- 176 Milyar TL ÖTV
- 158 Milyar İthalde alınan KDV
- 58 Milyar TL KDV
- 30 Milyar TL Harçlar
- 18 Milyar TL Motorlu Taşıt Vergisi
- 25 Milyar TL BSMV
- 22 Milyar TL Damga Vergisi
Özetle 2020 ‘de toplam 487 Milyar 

TL civarında bir dolaylı vergi topla-
nacak diye planlanmıştı. Bir de 182 
Milyar TL Gelir Vergisi, 89 Milyar TL de 
Kurumlar Vergisi hedefi bulunuyordu. 

Bu rakamların gerçekleşmesi bugünkü 
şartlar altında mümkün gözükmüyor. 
Ekonomiyi en acil şekilde açsak bile 
Mart-Nisan-Mayıs ayları gibi ekono-
minin ivmelenmesi aylarda en az % 
30 düşük randımanla çalıştığımız göz 
önüne alındığında hedeflenen vergi 
gelirinden çok ciddi sapmalar olacak 
diyebiliriz. Bu sebeple devlet yeni 
vergiler koyarak durumu telafi etmeye 
çalışıyor. Ancak bu adımlar vergi kaybı-
nı telafi edecek seviyede değil. 

Sonuç olarak hem devlet hem 
de özel sektör gelir elde etmek için 
vatandaşları oldukça zorlayacak gibi 

gözüküyor. Diğer taraftan kurumla-
ra gelebilecek ek vergilerin fiyatlara 
yansıyacağı durumları da unutmamak 
lazım. Elbette, bu gelişmeler 2021 enf-
lasyonu için iyi bir haber vermiyor. 

Benim öngörüm şöyle: 2020 tama-
men kayıp yıl olacak, yani 2019 gibi 
kötü bir yılla aynı seviyede ya da biraz 
altında kapanacak. Bir sonraki yıl yani 
2021 toparlanma yılı olacak ve nihaye-
tinde bu yıl başındaki olumlu beklen-
tiler ancak ve ancak 2022’de gerçek-
leşebilecek. O zamana kadar iç ve dış 
siyasette ne gibi gelişmeler olacağını 
şimdiden kestirmek zor. 

“Fiyatlar artmaya başlayacak... Maalesef...”
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TÜRKİYE’de Ko-
luman Motorlu 
Araçlar Ticaret ve 
Sanayi tarafından 
temsil edilen Fran-
sız lüks otomobil 
markası DS’in 
yükselişi sürüyor. 
2018 yılında ilk 
showroomunu 
İstanbul’da açan 
DS, Türkiye’deki 
ikinci showroo-
munu Ankara’da 
açarak pandemi 
döneminde de 
yatırımlarına ara 
vermedi. Çan-
kaya’da hizmete 
giren 350 metre-

karelik tekonolojik 
lüks showroomu, 
yılın son çeyre-
ğinde İstanbul 
Anadolu yakasının 
en prestijli bölge-
sinde açılacak yeni 
showroom izleye-
cek.

750 SATIŞ 
HEDEFI

Koluman, DS 
yatırımlarına 2021 
ve 2022 yıllarında 
farklı şehirlerde de 
devam edecek. Ko-
luman A.Ş. iştiraki 
Monde Motorlu 
Araçlar A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkan 
Vekili Altuğ Erciş, 
DS olarak 2019 
yılını 300 adetlik 
satışla kapattıkla-
rını belirterek

“Pandemi döne-
mi de dahil olmak 
üzere bu yılın ilk 4 
ayında 183 adetlik 
satış yaptık. An-
kara’da açılan ve 
kasım ayında İs-
tanbul’da açılacak 
ikinci Showroo-
mumuz ile birlikte 
DS olarak yılı 750 
bandında bir satış-
la kapatmak Hede-
findeyiz” dedi. 

EMRE 
ÖZPEYNIRCI

Otomotiv tedarik 
sanayi şirketleri 

yıl sonu için 
işten çıkartma 
sinyali verdi 28 BIN KIŞI 

ISSIZ KALABILIR
Pandemi sürecinin 

yarattığı etkiyle 
birlikte otomotiv 

tedarik sanayinde 
çalışan 200 bin 
kişinin yaklaşık 

28 bininin yıl 
sonuna kadar işten 

çıkartılabileceği 
belirtildi.

200 binin üzerinde kişiye 
istihdam sağlayan 460 şirketi 
temsil eden çatı örgütü Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), üyeleri 
arasında yaptığı ankette oto-
motiv endüstrisinin üretime 
yeniden dönüşü, yıl sonu 
beklentileri ve karşılaşılması 
muhtemel problemlerle ilgili 
önemli verileri ortaya koy-
du. Covid-19 salgını, tedarik 
sanayisinin ciro kaybı ve 
karlılık oranlarını da önemli 
oranda etkiledi. Anket sonuç-
larına göre, her iki TAYSAD 
üyesinden birisi, Nisan ayın-
da yüzde 55’ten fazla ciro 
kaybı yaşadığını dile getirdi. 
Ankete katılan tedarik sa-
nayicilerinin yarısı yıl sonu 
itibariyle yüzde 25’in üzerin-
de ciro kaybı yaşayacaklarını 
öngördü. Öte yandan, katılım-
cılar, yıl sonunda vergi öncesi 
karlılıklarına ilişkin düşüş 
oranını yüzde 40 ve üzerinde 
hesaplarken; yüzde 11’i ise 
zarar edeceklerini belirtti.

ISTIHDAM KAYBI 
OLACAK

TAYSAD’ın düzenlemiş 
olduğu ankette, otomotiv 
tedarik sanayisinin aldığı ön-
lemler ve bu önlemlere bağlı 
olarak istihdam sayısında 
yaşanabilecek küçülmelerle 
ilgili önemli verilere de yer 
verildi. Ankete katılan teda-
rik sanayicilerinin yüzde 91’i 
Covid-19’un neden olduğu 
etkiler sebebiyle öncelikle ge-
nel giderleri azaltmaya odak-
landığını belirtti. Katılımcılar 
ayrıca bu dönemde alacak-

ları önlemleri, yatırımların 
azaltılması ya da tamamen 
durdurulması, personel gider-
lerinin düşürülmesi ve ilave 
borç alınması olarak sıraladı. 
Ankete katılan tedarik sana-
yicileri, pandeminin yarattığı 
iş kaybı nedeniyle çalışan 
sayısında azalmaya gidile-
bileceğini de dile getirerek, 
sene sonuna kadar mavi yaka 
çalışanlarında yaklaşık yüzde 
15; beyaz yaka çalışanlarında 
ise yüzde 9 azalma olabile-
ceğini belirtti. Tedarik sana-
yinde yaklaşık 170 bin mavi 

yaka, 30 bin ise beyaz  yaka 
bulunuyor. Bu da yıl sonun-
da yaklaşık 28 binin 
üzerinde kişinin işsiz 
kalabileceğini ortaya 
koyuyor. 

DESTEK 
PLANLARI 
LAZIM

TAYSAD 
Başkanı 
Alper Kan-
ca, “Tür-
kiye’nin 
lokomotif 

sektörü olarak kabul ettiğimiz 
otomotiv sektörünün ekono-
mideki rolü çok önemli. Tıpkı 
Avrupa’da olduğu gibi otomo-
tivi destekleyecek planların 
hazırlanması ve bir an evvel 
hayata geçirilmesi gerektiği-
ne inanıyoruz. Bu kapsamda, 
iç pazarı hareketlendirecek 
vergi düzenlemelerinin bir 
an evvel yapılması ve kamu 
bankaları aracılığıyla yerli 
araç satışının desteklenme-
si gerektiğini düşünüyoruz. 
Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği 

sürecinin uzatılması da 
açıklanması gereken 
diğer destekler arasında 
yer alıyor. Aksi halde, 
ankette de görüldüğü 

gibi, hiç isteme-
diğimiz halde 
özellikle istih-
dam anlamında 
kayıplarla karşı 
karşıya kala-
biliriz” değer-
lendirmesin-
de bulundu.

AMERİKAN Jeep markası, Wrangler 
Rubicon’un yeni neslini Türkiye’de satı-
şa sundu. 2.0 litre hacmindeki 270 bey-
girlik benzinli motor ve 8 ileri otomatik 
şanzıman kombinasyonu, 4x4 yeteneği, 
kapsamlı güvenlik donanımları ve konfor 
özellikleriyle dikkatleri çeken yeni Wrang-
ler Rubicon, Türkiye’den toplam 5 adet si-
pariş aldı. Aslında yeni Wrangler Rubicon, 
Türkiye’de otomobillere yönelik yüksek 

vergilere çarpıcı bir örnek. Hali hazırda 
yüzde 110 ÖTV ve yüzde 18 KDV’ye sahip 
aracın ayrıca yüzde 60’lık ek ABD vergisi 
var. Hatırlarsınız Türkiye, çelik ve alümin-
yuma getirilen ek vergiye karşı misilleme 
olarak ABD menşeli otomobillere yüzde 
60 ek vergi koymuştu. Türkiye’de satışa 
sunulan aracın fiyatı bu yüzden 1 milyon 
75 bin TL oldu. Bir başka değişle aracın 
yüzde 75’i vergiden oluşuyor.

EK ABD VERGİSİYLE
FİYATI 1 MİLYONU GEÇTİ

FRANSIZ Renault Grubu’nun 1999 yılın-
da satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında 
ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin 
beğenisine sundu. Dacia, Türkiye’de paza-
ra sunulduğu 2004 yılından bugüne dek 
(Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 
adet satış gerçekleştirdi. Dacia, Türkiye 
marka sıralamasında 7 bin 175 satış adedi 
ve 4,8 pazar payı ile bugün 8. sırada yer 

alıyor. Türkiye’de Duster, lanse edildiği 
Nisan 2010’dan bugüne müşterilerin bü-
yük beğenisini kazandı. Duster 2013–2019 
yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini 
bırakmadı. B segmentinin başarılı oyuncu-
larından Sandero ise Türkiye’de 2008 yı-
lındaki lansmanından bugüne dek 104 
bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu 
yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi. 

Kısa sürede büyük sıçrama

YATIRIMLARA 
VIRÜS  
ARASI 

VERMEDI
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, Olağan İdari ve Mali Ge-
nel Kurul'un koronavirüs sebebiyle 
Ağustos ayına ertelenmesine rağ-
men, camiaya sesleniş konuşması 
yaparak kulübün içinde olduğu son 
durumu anlattı.

En büyük sorunun borç olduğu-
nu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şu 
anda 3.3 milyar TL olan borcun 
mevcut finansman yükü ve gele-
cek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 
milyar TL´yi bulacağını hatta aşa-
cağını açıkladı. Fikret Orman yöne-
timinin yapmış olduğu ağır sözleş-

melerden ve cezalardan bahseden 
başkan Çebi, kaynaklar yaratmaya 
çalıştıklarının altını çizdi. Pandemi 
sebebiyle ertelenen yardım kam-
panyasının yakın bir süreçte baş-
latılacağını belirten Başkan Çebi, 
yeni ve nostaljik sponsorun da 
müjdesini verdi.

Çebi şunları söyledi:
"Göreve geldiğimiz ana kadarki 

borcun 3.3. milyar TL olduğu Divan 
Kurulu toplantısında sizlere açık-
lanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu 
borç, mevcut finansman yükü ve 
gelecek olan faizlerle 2023 yılında 

4.1 milyar TL´yi bulacak belki de 
aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, 
bu rakama ulaşılmaması hatta daha 
da aşağı bir seviye çekilmesidir. 
Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon 
TL geliri vardır ancak giderimizin 
900 milyon TL olduğunu vurgula-
mak istiyorum. Yılda 300 milyon 
TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon 
TL açıkla Kulübümüzü yönetmeye 
çalışıyoruz. Bu durum, bugüne ka-
dar yapılan borçlanmanın verdiği 
faiz yükü ve yapılmış olan büyük 
kontratların dayanılmaz olan ağırlı-
ğından kaynaklanıyor."

ÇEBİ: BEŞİKTAŞ’IN BORCU  
4.1 MİLYAR LİRAYI BULACAK

İspanyol basını sezon 
sonunda Espanyol ile söz-
leşmesi biten Gomes Pereira 
Naldo'nun Fenerbahçe'den 
teklif aldığını iddia etti. 

31 yaşındaki stoper, Emre 
Belözoğlu’nun 25 yaş altı 
kriterlerini karşılamasa da 
maliyeti uygun, bonservisi 
elinde olduğu için iyi bir 
seçenek olarak duruyor.

ISLA ARJANTIN'E
Isla'yı ise eşi Gala Caldi-

rola, Tango’ya sürüklüyor. 
Arjantin TNT Spor Kanalı, 

Isla’nın eşinin dans yarışma-
sına katılmak ve televizyon 
kariyeri yapmak için koca-
sını Boca’ya gitmeye ikna 
ettiğini öne sürdü.

PEDRO SAVAŞI
Chelsea'de forma giyen 

Pedro için Fenerbahçe'nin 
transfer savaşına girdiği ya-
zıldı. transfery.info'da çıkan 
haber şöyle: 

"Pedro'nun Chelsea ile söz-
leşmesi bu yaz sona erecek. 
Birçok takımın dikkatini çe-
ken yıldız futbolcuya Roma 

ve Juventus da talip oldu. 32 
yaşındaki futbolcu kariyeri 
boyunca Dünya şampiyon-
luğu, Avrupa şampiyonluğu, 
3 Şampiyonlar Ligi, Avrupa 
Ligi şampiyonluğu, Avrupa 
Süper Kupası kazandı. Bu 
denli başarılı bir oyuncu 
için dünyanın birçok yerin-
den gelen teklifler şaşırtıcı 
gözükmüyor. Şimdiye kadar 
Fenerbahçe, Aston Villa ve 
MLS Ligi takımları, dünyaca 
ünlü İspanyol yıldızı kad-
rolarına katmak için resmi 
tekliflerini iletti."

FENERBAHÇE’YE 
BREZİLYALI STOPER

Fenerbahçeli futbolcu Tol-
gay Arslan, antrenmanlar 
ve yeniden başlayacak ligle 
alakalı olarak Alman basını-
na açıklamalarda bulundu. 

Alman basınında Bild'e 
konuşan Tolgay Arslan, ted-
birli olarak antrenmanlara 
devam ettiğini ve Türki-
ye'de tüm futbolseverlerin 

dört gözle Süper Lig'i bekle-
diğini söyledi. 

Şu anda tamamen izole 
edilmiş durumdayız. Örne-
ğin üç tercüman yerine şu 
anda bir tane. Her oyun-
cusunun bir odası var. He-
men hemen herkes makse 
takıyor. Ayrıca kulübümüz 
kendi aşçılarını getirdi. Açık 

büfe yok. Alakart yiyoruz. 
Şu anda tüm futbolsever-

ler Bundesliga'yı izliyor. 
Futbolun insanlar için ne 
kadar önemli olduğunu an-
layabilirsiniz. Sadece tele-
vizyondan izleyecek olsalar 
bile herkes dört gözle Süper 
Lig maçlarının başlamasını 
bekliyor.

AÇIK BÜFE 
YOK, ALAKART 

YIYORUZ

Fenerbahçeli Tolgay Arslan:

Danimarka'nın birinci futbol 
ligi Superliga'daki AGF Aarhus, 
seyirci desteğinden mahrum kal-
mamak için ilginç bir yola baş-
vurdu. Kulüp yönetimi, stada yer-
leştirdiği dev ekranlar sayesinde 
taraftarların, Randers ile oyna-
nan maçı seyretmesi sağlandı. 
Aynı anda 200 evin dev ekran-
lardan gösterildiği stadyumda, 
dönüşümlü olarak 10 bine yakın 
taraftara bağlanıldı. Gerçekleşen 
bu uygulamanın "dünyanın ilk 
sanal tribünü" olduğu belirtildi. 
Öte yandan AGF Aarhus-Randers 
arasında oynanan maç 1-1 bera-
bere sonuçlandı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 
İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleş-
mesi 1 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 
"2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin 
en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl 
daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara 
koç!" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'n-
de yılın antrenörü seçilmişti.

VICTOR LAPENA 
NIKÂH TAZELEDI

DANİMARKA’DA 
10 BİN KİŞİLİK  
SANAL TRİBÜN

İtalyan basını, 
Beşiktaşlı Domagoj 
Vida'ya Inter'in ta-
lip olduğunu yaz-
dı. 'İtalyan pazarı 
için Vida fırsatı' 
başlıklı haberde, 
"Bu evlilik müm-
kün" denildi.

Beşiktaş'ın sa-
vunmasındaki omurgasına 
İtalyanlar göz koydu. Tuttomer-
cato'da yer alan haber yorum-
da, 'İtalyan pazarı için Domagoj 
Vida fırsatı' başlığı kullanıldı. 
Haber başlığında, Beşiktaşlı 
oyuncunun, 'Inter'in not defte-
rinde' olduğu belirtildi.

Dünya Kupası 
dönüşünde Beşik-
taş'ın 10 milyon 
Euro'ya satmadığı 
Vida için, "Birçok 
kişinin dikkatini 
çeken düşük ma-
liyetli bir fırsat" 
ifadesi kullanıldı. 
Haberde, "Bu sefer 

evlilik mümkün. Türkiye’de-
ki söylentiler yaz aylarında 
Vida'nın ayrılabileceğini gös-
teriyor. 2022'ye kadar sözleş-
mesi olan oyuncuya İtalya'dan 
birçok takım ilgi gösterecektir. 
Inter de dahil" değerlendirmesi 
yapıldı.

DOMAGOJ VIDA  
INTER’E GİDİYOR

Yeni Malatyaspor’da daha önce açıklanan 5 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka-
nın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. 
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, 29 ve 30 Mayıs'ta yapılan 
Kovid-19 testinde pozitif çıkanlar dahil tüm 
futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına 
bir kez daha test yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vakalarımızın iki testi 
üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar 
negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif so-
nuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci 
devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız 
gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlaya-
caktır." ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE’DE TAVIZ YOK
Göztepe iç transferde taviz ver-

meyecek.
Sözleşmeleri sona erecek kaleci 

Beto, Napoleoni, Titi ve Castro’dan 
ücretlerinde indirim isteyip olum-
suz yanıt alan Başkan Mehmet 
Sepil’in kararından dönmeyi dü-
şünmediği ve fedakarlık yapacak 

isimlerle yeni sezonda yola devam 
edeceği öğrenildi. Koronavirüs 
salgını yüzünden tüm kulüplerde 
olduğu gibi ciddi gelir kaybı yaşa-
yan yönetimin, bu 4 futbolcuyla 
bir kez daha masaya oturacağı ve 
deneyimli isimleri ikna etmeye 
çalışacağı vurgulandı.

Yukatel Denizlispor iç transfer-
de hamlelerini sürdürüyor.

Geçen hafta, lig bitiminde 
sözleşmesi sona erecek stoper 
Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına 
prensipte el sıkışan yönetimin, 
Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve 
Olcay Şahan'la da anlaşma 
aşamasına geldiği açıklandı. 
Sezon bitiminde mukaveleleri 
sona erecek 3 oyuncuyla masaya 
oturan başkan Ali Çetin'in bir 
aksilik yaşanmazsa oyuncularla 
yeni bir sözleşme imzalayacağı 
kaydedildi. 

Yerli futbolcularla ilgili bir so-

run yaşamayan yeşil-siyahlıların 
sözleşmeleri bitecek yabancıları 
Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve 
Kibong Mbamba'yla da görüşe-
ceği ifade edildi. Teknik direktör 
Bülent Uygun'un takımın iskelet 
kadrosunun korunmasını iste-
diği ve başkan Çetin'in takımı 
dağıtmayacağı vurgulandı.

Ali Çetin, "Ligimiz haziranda 
başlayıp temmuzda sona erecek. 
Sonra kısa bir aranın ardından 
2020-2021 sezonuna geçeceğiz. 
Bu süreçte iç transferi tamamen 
bitirmek istiyoruz. Dış transferde 
de çalışmalarımızı olacak" dedi.

DENIZLISPOR 
TRANSFERDE 
DOLUDIZGIN

MALATYASPOR 
NEGATİF ÇIKTI
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İspanyol AS gazetesi, Galatasaray'ın Atleti-
co Madrid'de bu sezon sadece 7 maçta forma 
giyen Santiago Arias'la ilgilendiğini, 28 yaşın-
daki Kolombiyalı'yı kiralık olarak kadrosuna 
katacağını yazmıştı. Ayrıca Santiago Arias 
transferi için Kolombiyalı golcü Radamel Fal-
cao'nun devreye gireceği ve oyuncuyu ikna 
etmeye çalışacağı belirtilmişti. Güney Ameri-
ka basını ise bu transfer gelişmesini bir adım 
daha öteye götürdü.

futebolatino.com.br sitesi yaptığı haberde, 
"Falcao, arkadaşı Santiago Arias'ı Galatasa-
ray'a götürmek istiyor. Kolombiya basını Atle-
tico Madrid'de mutsuz olan Arias'ın, Galatasa-
ray'a gideceği iddialarını yineledi. Falcao'nun 
bu transfere aracılık ettiği de belirtildi. Falcao, 

Arias'la telefonda görüştü ve Atletico Mad-
rid'de mutsuz olduğunu öğrendi. Onu Türki-
ye'ye gelmek için ikna etti" satırlarına imza 
attı.

SAĞ VE SOL TARAF KIRALIK
28 yaşındaki oyuncunun Atletico Madrid’le 

mukavelesi sürüyor. Galatasaray Yönetimi; 
Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi son-
rası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi 
kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Ame-
rika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi 
de futbolcunun kiralık olarak ayrılığına onay 
verecek. Cim-Bom’da sol bek Saracchi sonrası 
sağ bek Santiago Arias da kiralık olarak Sa-
rı-Kırmızılı formayı giyecek.

İspanyol medyasının ardından Güney Amerika basını da yazdı
‘FALCAO, ARIAS’I GALATASARAY’A GETIRIYOR’

Fatih Terim yönetiminde yeni 
bir proje hazırlığında olan Galata-
saray'ın ciddi bir hedefi var: Nuri 
Şahin...

Hasan Şaş'la başlayan teknik 
heyetteki değişimi sezon sonu hız-
landıracak olan sarı-kırmızılılar, 
Terim'in de onayıyla Nuri'ye sa-
rı-kırmızılı formayı giydirmek isti-
yor. Ancak gurbetçi yıldız, sadece 

futbolculuk yönüyle değil, idareci 
kimliğiyle de düşünülüyor.

TECRÜBESI YETERLI
HARVARD'DA spor, medya iş-

letmeciliğinden mezun olan Nuri 
üç yıl sonra Galatasaray'da idari 
kadroda yer alacak. 4 dil bilen, 
uluslararası tanınırlığı olan Nuri, 
sarı-kırmızılılara profesyonel 

anlamda ivme kazandıracak bu 
projenin ilk önemli meyvesi ola-
cak. Halen Werder Bremen forma-
sı giyen 31 yaşındaki orta sahanın, 
sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 
Bremen, Bundesliga'da küme 
düşme adaylarından biri. Nuri Şa-
hin, uzun vadeli bu planlamayla 
Galatasaray'da görev almaya sıcak 
bakıyor.

FATIH 
TERIM 
NURI 

ŞAHIN’I 
ISTIYOR

Ünlü Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek'te katıldığı 
bir partiyi basan polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun 
ardından serbest bırakılan Slavko Vincic'in katıldığı partinin, 
fuhuş ve uyuşturucu çetesi lideri Tijana Maksimovic tarafın-
dan düzenlendiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’nde maçlar yöneten FIFA kokartlı ünlü 
Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek’in Sırp kantonunda 
yer alan Bijeljina şehrinde düzenlenen bir operasyon sonra-
sı kendisini karakolda buldu. Slovenya’da yayınlanan Vecer 
gazetesinde yer alan habere göre fuhuş, uyuşturucu ve insan 
ticareti suçlarından uzun zamandır aranan Tijana Maksimo-
vic’in evinde düzenlediği partiyi basan polis, aralarında Slavko 
Vincic’in de bulunduğu 40’a yakın kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada birçok yasa dışı silah, kurşun geçir-
mez yelekler, yüklüce nakit ve yüksek miktarda uyuşturucu 
ele geçirildi. Slavko Vincic, polise verdiği ifadede çete ile ilgisi 
olmadığını, partide yanlışlıkla yer aldığını söyledi. Bir iş ye-
meğinin ardından kendisinin partiye davet edildiğini belirten 
Slavko Vincic, partiye gittiğinde neler olduğunu bilmediğini 
söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ HAKEM 
ALEMDE YAKALANDI

Boks dünyası, 'Pembe Panter' lakaplı 12 yaşın-
daki Ukraynalı boksör Kira Makogonenko'yu ko-
nuşuyor. Gözleri bağlı antrenmanlar yapan, hem 
erkekler hem de kızlara karşı yaptığı 38 maçın 
hepsini kazanan Kira'nın hedefinde dünyanın 
zirvesine çıkmak var.

Henüz 9 yaşında bir sosyal medya fenomenine 
dönüşen Kira, şu an 12 yaşında çıktığı 38 maçta 38 
galibiyeti bulunuyor. Aynı zamanda antrenörlü-
ğünü de yapan babası Artem Makogonenko küçük 
kızın kariyer yolculuğunu ve sosyal medya hesap-
larını kontrol ediyor.

Gözleri bağlı olsa da…
Kira’yı bir anda fenomene dönüştüren video ise 

9 yaşında gözleri bağlı bir şekilde yaptığı antren-
man oldu. Gözleri bağlı olmasına rağmen kusur-
suz bir şekilde yumruklarını isabet ettiren ve ken-
disine uzanan hamlelerden kaçmayı başaran Kira 
bu şekilde dünya basınının ilgisini çekti.

Milli atıcı Ömer Akgün, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını dolayısıyla 2021 yılına ertelenen 
Tokyo Olimpiyatları'nda kategorisinde madalya 
kazanan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Olimpiyatların pandemiden dolayı ertelenmesi-
nin daha iyi hazırlanmak için fırsat olduğunu belir-
ten Ömer Akgün, şunları söyledi:

"Bu iyi oldu. Daha iyi bir hazırlık süremiz olacak. 
Bir yıl daha fazla hazırlanabileceğiz. Atıcılık tari-
hinde Türkiye'den havalı tüfek erkekler kategori-
sinde olimpiyatlar için kota alan yoktu. Ben bir ilki 
başardım. İnşallah bir ilki de başararak olimpiyat-
larda madalya alacağım."

Yarışmalarda derece yaptığında Türk bayrağının 
İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesinden 
büyük gurur duyduğunu vurgulayan Akgün, "O 
duygu anlatılamaz. Tüylerim diken diken oluyor. 
Kelimelerle sığdıramam, o kadar güzel bir duygu." 
ifadelerini kullandı.

Akgün, silahına taktığı etiketleri de süs olarak 
görmediğini, her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu 
ve bunlara baktığında girdiği yarışmaların gözünde 
canlandığını sözlerine ekledi.

ÖMER AKGÜN 
TARİH YAZIYOR

BU KIZDAN KORKULUR!

Galatasaray'ın yıldız fut-
bolcusu Feghouli'yi isteyen 
Al Nassr ile sarı kırmızılı 
kulüp arasında yapılan gö-
rüşmelerin detayları ortaya 
çıktı. 

Al Nassr bir süredir talip 
olduğu Feghouli'nin bonser-
visi için Galatasaray kulü-
büyle görüşmelerini yü-
rütürken, Suudi Arabistan 
basınında AD Sport görüş-
melerin detaylarını yazdı. 

GALATASARAY 10 
MILYON EURO ISTEDI

Galatasaray kulübünün 

Feghouli'nin bonservisi 
için Al Nassr'dan 10 milyon 
euro bonservis talep ettiği 
öğrenildi. Al Nassr yetkili-
leri ise bonservis bedelini 
yüksek bulmasına rağmen 
düşünmek için süre istedi. 

Feghouli bu sezon Gala-
tasaray formasıyla ligde 
oynadığı 21 maçta 5 gol attı 
ve 3 asist yaptı. Cezayirli 
futbolcu tüm kulvarlarda 
30 maçta 6 gol, 5 asistlik 
performans sergiledi. Fe-
ghouli'nin 2022'ye kadar 
Galatasaray ile sözleşmesi 
devam ediyor.

FEGHOULI 
ARABISTAN 
YOLCUSU

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Bu-
caspor'un arası futbol okulu krizi yüzün-
den gerildi. Bir grup Bucaspor tarafta-
rının, Buca'daki Büyük Altay Akıncılar 
Futbol Okulu'nun hizmet verdiği halı 
saha tesisinin tellerine tırmanarak Altay 
tabelasına zarar vermesi siyah-beyazlıla-
rın tepkisine neden oldu.

Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun 
gidin. Buca'da başka takım istemiyoruz" 
sloganları atarken, 1928 Bucaspor Başka-
nı Cihan Aktaş'ın Buca ilçe sınırları içinde 
başka bir kulübün futbol okulu açması-
na izin vermeyeceklerini açıklaması iki 
kulübü karşı karşıya getirdi. Altay cephesi 
yaşananlara tepki gösterdi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 

"Adının içinde Buca geçmeyen takımlar 
Buca ilçesini terk edin. Sessiz sedasız 
giden rica olarak kabul etsin bunu. 'Yok 
ben gitmem' diyen ise zorbalık olarak 
kabul edebilir. Ancak herkes şunu bilsin ki 

bu işin sonunda adında Buca ismi geçme-
yen takım kalmayacak ilçemizde. Bedeli 
ne olursa olsun. Boşa macera yaşamaya-
lım" ifadelerine yer verdi.

AKTAŞ'TAN UTANIYORUZ
Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise 

yazılı açıklamayla Cihan Aktaş'ın mesaj-
larına tepki gösterdi. Açıklamada “Buca 
ilçesinde 18 yaş altı çocuklar aracı edile-
rek kulüp altyapı tesislerimize yapılan sal-
dırıyı kınıyoruz. Bizi asıl üzen ve hayrete 
düşüren ise bu saldırının bir kulüp başka-
nı tarafından azmettirilip, sahiplenilme-
sidir. Sözde spor adamı kimliği taşıyan bu 
şahsın tutumundan spor ve sportmenliğe 
değer veren insanlar olarak utanıyoruz" 
denildi.

İZMİR’DE ALTAY-BUCA KRİZİ

‘GUIDETTI İLE  
4 YIL DAHA 
ÇALIŞMAK 
İSTİYORUZ’

Türkiye Voleybol Federas-
yonu Milli Takımlardan ve 
Basından Sorumlu Yönetim 

Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın 
Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti ile 4 
yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Milli takımların durumuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık 
anlaşma vardı. 'Olimpiyat sonu' demiştik ama 
biz 4 yıl daha Giovanni ile çalışmak istiyoruz." 
dedi.

Guidetti'nin çok başarılı bir antrenör oldu-
ğunu belirten Mumcu, "Çok çalışkan bir insan. 
2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini 
çok iyi tanıyorum. Eczacıbaşı'nda menajerlik 
yaparken kendisiyle anlaşmıştık. Her şey bit-
mişti. Gelmesini çok istiyordum, kısmet olma-
dı. İnandığım bir antrenör. Başkanla beraber, 
milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak 
görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli 
takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok 
güveniyorum." diye konuştu.

BOBBY 
MORROW 
HAYATINI 
KAYBETTI

Olimpiyat tarihinin unutulmaz şampiyon-
larından Bobby Morrow hayatını kaybetti.

Dünya Atletizm Birliği’nden (WA) yapılan 
açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya 
rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Be-
nito kentinde bulunan evinde hayata gözleri-
ni yumdu. 1956 Melbourne Olimpiyatları’n-
da 3 altın madalya kazanan ABD’li sprinter 
ülkesinde bir efsane olarak biliniyor.
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CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu,  Aruoba’nın 
vefatına ilişkin üzüntüsünü onun dizeleriyle şöyle paylaştı: 
“Kalabildiğimiz tek yer, ötekilerin bellekleridir.” Yazar, şair ve 
felsefeci Oruç Aruoba’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. 
#OruçAruoba’ya Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı 
ve sabır diliyorum. Eserleriyle belleğimizde hep var olacaktır.

YAZAR AHMET ÜMİT: Sözcüklerle hayatı anlamlandırmaya 
çalışanlar, sözcüklerden oluşan, tamamlanmamış bir anıt bı-
rakırlar arkalarında. Kendilerinden sonra gelenler biraz daha 
tamamlasınlar diye. Sözün bittiği yer ölüm değil hayattır bazı 
insanlar için…

ŞARKICI SILA GENÇOĞLU: Oruç Aruoba. Çocukluğumuz… İlk 
gençliğimiz… Ne çok şey öğrendik sizden. Gidişinizi kelimeleri-
nize saracağız. Nur içinde uyuyun.

PSİKOLOG CEM MUMCU: Gitmek istemişsin. Ara ara bir kaç 
kelime gönderirim sana. Görüşmek üzere.

OYUNCU MEHMET ALİ ALABORA: Bir adamdan çok şey öğren-
dim. Bir adam düşünme biçimimi, bakış açımı çok değiştirdi. 
Hâlâ bazı meselelere ondan öğrendiğim yöntemlerle bakarım. O 
adam Oruç Aruoba ve artık yok. Bir parçam eksilmiş gibi oldu.

OYUNCU DENİZ ÇAKIR: Ne çok yolculuk. Ne çok sorgulama, 
tek bir kavram üstüne günlerce kafa yorma. Ne çok keşif. Ne 
çok ilk gençlik anısı. Ne çok altı çizilmiş cümle. Şimdi.. Bu sa-
bah kitaplarını indirdim raflarından. Seni, senin cümlelerinle 
uğurlamak için. Hoşçakal Oruç Aruoba. 

YAZAR, ŞAİR, FELSEFECİ ORUÇ ARUOBA VEFAT ETTİ

De ki işte  
Ölüm taç giydirir
De ki işte adlı şiirinde böyle diyordu şair kimliğiyle 
Oruç Aruoba. Kendinden sonra gelen pek çok 
dimağa fener tuttuğu dizeleri, kitapları, çevirileri 
geride bırakarak tacını takıp dünyaya veda etti.

TÜRKIYE’nin önemli düşü-
nürlerinden Oruç Aruoba 72 ya-
şında hayatını kaybetti. Şair ve 
yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu 
olan Aruoba akademisyen ola-
rak başladığı kariyerine yazar, 
şair ve felsefeci olarak devam 
etmişti. Aruoba’nın şiirlerinde 
kullandığı üslup ve noktalama 
işaretleri edebiyat kurallarının 
dışında olmasına rağmen bu 
durum akademik çevrelerce 
sanatçının üslubu olarak değer-
lendirilmişti.

WITTEGENSTEIN ÇEVIRDI
Aruoba; Hume, Nietzsche, 

Kant, Wittgenstein, Rainer Ma-
ria Rilke, Von Hentig, Paul Ce-
lan ve Matsuo Bashō gibi düşü-
nür, yazar ve şairlerin eserlerini 
Türkçeye kazandırmıştı. Witt-
genstein’ın eserlerini Türkçeye 
ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti. 

Aruoba, Japon edebiyatı köken-
li bir şiir türü olan haiku’nun, 
Türk edebiyatındaki temsilcile-
rindendi.

Oruç Aruoba, 1948 yılında 
Karamürsel’de doğdu. TED An-
kara Koleji’ni bitirdikten sonra 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 
lisans ve yüksek lisansını ta-
mamladı. Aynı üniversitede fel-
sefe bilim uzmanı oldu. Felsefe 
bölümünde doktorasını tamam-
ladı. Bu süreçte, Almanya’da 
Tübingen Üniversitesi’nde fel-
sefe semineri üyeliği ve 1981 yı-
lında Victoria Üniversitesi (Wel-
lington) (Yeni Zelanda) konuk 
öğretim üyeliğinde bulundu. 
Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın 
organlarında yayın yönetmen-
liği, danışmanlığı yaptı. Birçok 
dergide yazı ve çevirileri yayım-
landı. Geride 21 kitap bıraktı.

ARUOBA’NIN ARDINDAN PAYLAŞILAN MESAJLAR

Kalabildiğimiz tek yer
ötekilerin bellekleridir

Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 
gün sonra ziyarete açılacak. Koro-
navirüs salgınıyla mücadele ön-
lemleri kapsamında kapalı kalan 
Topkapı Sarayı bugün, Dolmabah-
çe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı ise 
yarından itibaren ziyaretçi kabul 
etmeye başlayacak. Alınan tedbirle-
re ilişkin Milli Saraylar’ın açıkladı 
bilgi şöyle: 

Müzelere “sosyal mesafeyi kontrol 

etiketi” yerleştirildi. Bilet gişesinden 
başlayarak bahçe alanlarının sonu-
na kadar yerleştirilen bu etiketlerle, 
sosyal mesafenin korunması zorun-
lu kılındı. Ziyaretçilerin ateşi ölçüle-
cek, maskesi yoksa maske verilecek. 
Değerleri normal olan ziyaretçi, 
X-Ray denetiminden sonra bilet 
gişesine geçebilecek. Sesli rehber ci-
hazları, ziyaretçilere tek kullanımlık 
kilitli poşet içerisinde verilecek.

The Walking Dead’in 10. sezon fi-
nali hakkında konuşan, dizide Daryl 
Dixon’ı canlandıran Norman Reedus 
bölümdeki aksiyonun ipuçlarını verip 
dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. 
Screen Rant’ta yer alan habere göre; 
Hayranların Beta’nın hamlesinin 

savaş anlamına geldiği konusundaki 
şüphelerini doğrulayan Reedus, EW’ya 
“Destansı bir savaş olacak” dedi. Hay-
ranlara destansılığın boyutlarıyla ilgili 
bir fikir vermek adına Reedus, “Game 
of Thrones tarzı süper bir savaş muha-
rebesi olacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Joel 
Souza yönetiminde, kendi fikirlerin-
den yola çıkılan bir senaryoyu hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Souza ve Bal-
dwin’in hikayesine dayanan bağımsız 
Western filminin adı Rust olacak. Bal-
dwin, hem yapımcı hem oyuncu olarak 
projede yer alacak. Baldwin, hafıza 
sorunları yaşayan meşhur kanun kaça-
ğı Harland Rust’u canlandıracak.

Rap müzik şarkıcısı Rota adını 
kullanan Bulut Alpman, dün sabah, 
Instagram hesabından, polisin kapı-
sını kırarak gözaltına alındığına iliş-
kin bir görüntü yayınladı. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı ise Alpman 
hakkında herhangi bir gözaltı kararı 
ya da uygulamasının söz konusu 
olmadığını, çıkan haberlerin ger-
çeği yansıtmadığını duyurdu. Bu 
gelişmenin üzerine Alpman, Ins-
tagram “Arkadaşlar şu an her şey 
yolunda, desteğiniz ve dostluğunuz 
için teşekkür ederim. Var olun” diye 
mesaj yayınlanarak gözaltı video-
sunu hesabından sildi. Avukatı Can 
Ünal’ın sosyal medya hesabından 
“Müvekkilim Bulut Sedat Alpman’ın 
özgürlüğüyle ilgili herhangi bir so-
run yoktur. Dileriz bu konuyla ilgili 

başkaca açıklama yapmak zorunda 
kalmayız. Dostluk, destek ve da-
yanışmanız için teşekkürler” diye 
yazınca hem rap dünyasında hem 
de sosyal medyada kafalar karıştı.  

Topkapı Sarayı 
bugün açılıyor

WALKING DEAD’İN FİNALİ GAME 
OF THRONES GİBİ OLACAK

SAVCILIK 
RAPÇI ROTA’YI 
YALANLADI

HAFIZA KAYBI 
OLAN SUÇLUYU 
OYNAYACAK

GEZI OLAYLARINDA ERDOĞAN’A 
AÇIK MEKTUP YAZMIŞTI

Aruoba 7 yıl önce Gezi Parkı olayları sırasında protestolara 
yönelik şiddetin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a “açık mektup” yazmıştı. O mektubun sonuna şöyle not 
düşmüştü:  “Şunu, hiçbir sandıkla ya da sandıkta, gömemez-
siniz: Her bir insan, özgür bir kişidir; her bir yurttaş da, eşit 
hak sahibi, geçerli söz sahibi, bir bireydir. Bunu -bunları- da, 
hiçbir istatistik değiştiremez.”


