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ILK VUKUATI DEĞILMIŞ

Koronavirüs salgınında belirti göstermeden 
hastalığı geçirenlerin oranı merak ediliyor, 
kitle bağışıklığı oluşup oluşmadığı sorgulanı-
yordu. Koca başlatılan tarama testlerinin ilk 
sonuçlarına göre toplumsal bağışıklığın binde 
8.1 olduğunu açıkladı. Semptom gösterme-
yen taşıyıcıların oranı ise daha düşük çıktı, 
binde 2.8. Koca'ya göre rakamlar Türkiye’nin 
toplumsal bağışıklıktan çok uzak olduğunu 
gösteriyor.  Toplumsal bağışıklık için yüzde 
60-65 gibi bir oran, bunun için de şu anki sal-
gının 45 misliyle yaşanması gerekiyor. 2’de

YAKLAŞIK üç aydır cezaevinde bulunan 6 gazeteci 
mahkemeye çıktı ve savunmalarını yaptı. Libya’da 
şehit olan MİT personeliyle ilgili ilk açıklamayı 
Cumhurbaşkanı’nın yaptığını hatırlattılar, sosyal 
medyada aleniyet kazanan bilgiyi haber haline ge-
tirdiklerini söylediler. Ancak mahkeme altı gazete-
ciden sadece üçünün tahliye talebini kabul etti. Üç 
gazeteci Silivri’ye geri döndü. Bir sonraki duruşma 
için ikibuçuk ay sonraya, Eylül’e gün verildi. 6’da

BARO başkanlarının tansiyonu yüksek protesto-
sunun ardından AK Parti çoklu baro öngören 
teklifini çantadan çıkardı muhalefete götürdü. 
Teklif hem yeterli sayıda avukatın bir araya 
gelmesi ile aynı ilde ikinci bir baro kurulmasını 
hem de Barolar Birliği seçimlerine gönderilecek 
delege sayısında değişikliği öngörüyor. Muha-
lefet teklife tepki gösterdi, zamanı değil dedi. 
Barolarsa yeniden eylem hazırlığında. 7’de

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ÇOK UZAK

GAZETECILER HABERI SAVUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu 
toplantısından sonra tarama testlerine iliş-
kin ilk sonuçları açıkladı. Yapılan 118 bin 

teste göre toplumda taşıyıcıların ve bağışık-
lık kazananları oranı yüzde birin altında.

Libya’da şehit olan MİT 
personelinin ismini deşifre 

ettikleri için yargılanan altı 
gazeteci için ara karar veril-
di. Mahkeme gazetecilerden 
üçünü adli kontrolle serbest 
bıraktı. Barış Pehlivan, Hül-

ya Kılıç ve Murat Ağırel’in 
tahliye istekleri reddedildi.

AYŞE BAYKAL
yazdı  4’te

ADNAN GERGER
yazdı  6’da

NECDET SARAÇ
yazdı  5’te

“KENAN 
EVREN  
AYAĞA 
KALKSA…”

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
MACERAM

SİYASİ 
DAVALAR 
CANLI 
YAYINLANMALI

YÜZDE ELLI ADALET
HAKIM KARŞISINA ÇIKAN 6 GAZETECIDEN 3’Ü TAHLIYE EDILDI

EYLEM BITTI 

AK PARTI MUHALEFETIN NABZINI TUTTU

GELECEK Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cum-
hurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'nu 
dokunulmazlığını kaldırmakla 
tehdit ettiğini hatırlattı, CHP liderinin hak-
kındaki fezlekelere dikkat çekti ve 'Kemal 
Kılıçdaroğlu tutuklanabilir" dedi. 7’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hüküme-
tin yerel yönetimlere yaklaşımını değerlendirdi, 
"Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağla-
yarak çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Yargı 
eliyle belediyelerimize kumpas kuruyorlar; 
amaçları rantı almak" dedi. 7’de

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kont-
rol ve Önleme Merkezleri'nin 
direktörü Dr. Robert Redfield, 
Washington'ta Kongre'ye ifade 
verdi. Dr. Redfield, "Corona vi-
rüsüne karşı elimizden geleni 
yaptık ama bu virüs ulusa diz 
çöktürdü" dedi. 3’te

CUMHURBAŞKANI 
Erdoğan 6 üniver-
siteye rektör atadı. 
Atamalardan bi-
risi dikkat çekici. 
Selçuk Üniversi-
tesi rektörlüğüne 
getirilen Prof. Dr. Metin Aksoy, 
2015 yılındaki seçimlerden önce    
Yozgat'ta Ak Parti'den milletve-
kili aday adayı olmuştu. 5’te

EVİNİ basan sel suların-
da mahsur kalan ve 
çevredekilerin hortum 
uzatmasıyla hayata 
tutunan vatandaş o 
anı anlattı. Kendisine 
hortum uzatan kişiye 
canını borçlu olduğunu söyleyen 
vatandaş, "Çok zor, ölümü tat-
tım diyebilirim" dedi. 4’te

SELÇUK ÖZDAĞ: 
KILIÇDAROĞLU 

TUTUKLANABILIR

ABD: VIRÜS BIZE DIZ ÇÖKTÜRDÜ BELEDIYELERIMIZE 
KUMPAS KURUYORLAR

ÜNIVERSITEYE 
AK PARTILI 

REKTÖR ATANDI

TEKLIF ORTAYA ÇIKTI

WUSHU Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün 2013 
yılının sonunda da kızının dünya şampiyonluğu ile ilgili 
tartışmalara konu olduğu ortaya çıktı. O dönemde teftiş 
kuruluna verilen şikayet dilekçesinde Akyüz'ün kızının 
şampiyonluğu için hakemlere ve uluslararası federasyon 
yöneticilerine saat ve para verdiği iddia edilmişti. 5’te

SERBEST

TUTUKLU TUTUKLU TUTUKLU

SERBEST SERBEST

BAHÇE HORTUMU 
HAYAT KURTARDI

S&P KREDILER 
IÇIN UYARDI

BELEDIYELERE YARDIM IÇIN 
DANIŞTAYDAN DA VIZE ÇIKMADI 7

9
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BİLİM Kurulu toplantısının ardından 
açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, 65 yaş üstü  için uygulanan kısıt-
lamaların süreceğini ve yeni bir tedbir 
almayı düşünmediklerini söyledi. Hafta 
sonu düzenlenecek YKS’ye ilişkin de ko-
nuşan Koca, “Sınavı ertelememizle risk 
daha büyük olabilirdi. DSÖ’nün eylül için 
küresel risk öngörüsünde bulunduğunu 
belirtmiştim” açıklamasında bulundu. 
Koca ayrıca, “Maske kullanmamak kişisel 
hukukun ihlalidir” dedi.

İKİNCİ DALGA YAŞANMIYOR
Gelinen noktada vefat edenlerin yaş 

ortalamasının giderek yükseldiğini ak-
taran Koca, “16 Mart’ta 71 iken, şu anda 
74’e kadar çıktı. Vaka sayılarında ise daha 
önce ortalama yaş 41 iken, şu an 32’ye ka-
dar düşmüş oldu” dedi. Türkiye’de şu an 
ikinci dalga yaşanmadığını belirten Koca, 
vaka artışı için “Birinci dalganın etkilerini 
görüyoruz” dedi. Toplumdaki bulaşıcılık 
ve taşıyıcılık oranını ölçmek için yapılan 
PCR ve antikor testlerine ilişkin de bilgi 

veren Bakan Koca, 153 bin kişi üzerinde 
gerçekleşecek çalışmanın 118 bin kişi üze-
rinde tamamlandığını belirtti. 

Bakan Koca, Kovid-19 tarama testleri 
kapsamında toplam 153 bin kişinin tara-
nacağını anımsatarak, şu değerlendirme-

de bulundu: “Şu an taranan kişi sayısı 118 
bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile 
pozitif bulduğumuz oran binde 2,8, son 
derece düşük. Yine aynı zamanda antikor 
testi yapıyoruz. Antikor testi ise şu an 
dediğim sayıların içindeki oranı binde 8,1 
yani toplumun bağışıklığı yüzde 1’in altın-
da. Birçok kimsenin özellikle toplum ba-
ğışıklığı anlamında yüksek oranlar bekle-
diği ve bağışıklığın giderek arttırılmasının 
anlamlı olduğunu düşündüğü noktada 
bu çalışmayla toplum bağışıklığının öyle 
kolay gelişmediğini görüyoruz. Zannedi-
yorum 153 bin testin tamamı bir hafta, 10 
gün içerisinde bitmiş olur”

BAKAN KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU

‘Toplum bağışıklığı 
yüzde 1’in altında’ 
Yeni tedbir almayı 
düşünmediklerini 
açıklayan Fahrettin 
Koca, “Maske 
kullanmamak 
kişisel hukukun 
ihlalidir” dedi. 
Bakan Koca 
ayrıca, Türkiye’de 
toplumsal 
bağışıklığın 
yüzde 1’in altında 
olduğunu ve 
bağışıklığın kolay 
gelişmediğini 
söyledi.

24 kişi daha 
vefat etti  

Türkiye’nin günlük verilerini de 
paylaşan Koca, son 24 saatte bin 

492 kişiye tanı konulduğunu ve 24 
kişinin vefat ettiğini söyledi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde korona-
virüslü bir öğrencinin LGS sınavına girdi-
ği ortaya çıktı. Öğrencinin velisi korona 
tanısını gizledi. Milli Eğitim Bakanlığı bu 
bilgiyi okulla paylaşmadı ve şimdi koro-
navirüslü öğrenci ile sınava giren 20 öğ-
renci ve 2 gözetmen karantinaya alındı. 
Karantinaya giren 20 öğrencinin aileleri, 
koronavirüs tanılı öğrencinin velisinden, 
bilgiyi sakladığı için şikayetçi olacak.

Olay üzerine bir açıklama yayınlayan 
Eğitim- Sen İstanbul 1 No’lu şubesi, 
LGS’de yaşanan sıkıntıların YKS’de de 
yaşanmaması için gererkli önlemlerin 
alınması yönünde çağrı yaptı. Basın açık-
lamasında, “Her ne kadar Milli Eğitim 
Bakanı, LGS’nin huzur ve güven içinde ta-
mamlandığına dair açıklamalar yapsa da, 
alanda yaşanan gerçekliğin farklı olduğu-
nu ifade etmek durumundayız” denildi. 

LGS’de ihmaller zinciri

Manisa’da 
da koronavirüs 

tanılı öğrenci sınava 
girmiş ve onunla aynı 
sınıfta olan 20 öğrenci 

ve 2 gözetmen ka-
rantinaya alın-

mıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 
hafta sonu yapılacak Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin, 

“Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve 
sosyal mesafeyi korumak için sınava 
en fazla bir yakınınızla geliniz” ifadesi-
ni kullandı.

ÖSYM’den YKS’ye gireceklere: 

BİR YAKININIZLA GELİN, 
SOSYAL MESAFEYE UYUN

Önceki gün bir video yayınla-
yarak, koronavirüse yakalandı-
ğını ve karantinaya alındığını 
duyuran Tunceli Belediye Baş-
kanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile 
temasta bulunan CHP’li 4 ilçe 
belediye başkanı da aileleriyle 

birlikte evlerinde 
karantinaya alın-

dı. Karantinaya 
alınan 4 başka-
nın, Maçoğlu ile 
Munzur Özgür 
Aksın Meclisi 

Toplantısı’na 
katıl-

dıkları ve herhangi bir korona 
belirtisi göstermedikleri öğre-
nildi. Ovacık Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye 
Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Bele-
diye Başkanı Ruhan Alan’ın bir 
hafta, Pülümür Belediye Başkanı 
Müslüm Tosun’un 14 gün karan-
tinada kalacağı bildirildi. 

Koronaya yakalanan 
Maçoğlu’yla temaslı  
4 başkan karantinada

Fatih Maçoğlu’nun tedavi için 
kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi 
Başhekimliği’ndan sağlık durumuy-
la ilgili yapılan açıklamada, Maçoğ-
lu’nun sağlık durumunun iyi olduğu 
ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulma-
dığı belirtildi.

MAÇOĞLU’NUN 
DURUMU İYİ

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ted-
birlerinden maske kullanımı zorunlu-
luğuna ilişkin geçen hafta valiliklere 
bir talimat göndermişti. Buna göre, 
Pazartesi günü itibariyle 900 lira 
para cezası uygulaması başladı. Bu 
kapsamda ülke genelinde pazartesi 
ve salı günü gerçekleştirilen denetim-
lerde maske kullanma zorunluluğuna 
aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari 
işlem uygulandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinden 
günlerdir gelen vaka artış ha-
berlerinin ardından İlçe Devlet 
Hastanesi’nde hastalar için yer 
kalmadığı ve hastaların İdil ve 
Silopi’deki hastanelere yönlen-
dirildiği bildirildi. Mezopotam-
ya Ajansı’nın haberine göre, 
yoğunluğun olduğu İlçe Devlet 
Hastanesi’nde personel sıkıntısı-
nın yaşandığı öğrenildi. İddiaya 
göre, yeterli personel bulun-
mamasından kaynaklı sadece 
bir hemşire tedaviye gelen has-
talarla ilgileniyor. Testi pozitif 
çıkan hastalar ile yakınlarının 

hastanede aynı koridorda bek-
letildiği de iddialar arasında. 
Konuya ilişkin konuşan Cizre 
Devlet Hastanesi Başhekimliği 
ise iddiaları yalanlayarak, Sağlık 
Bakanlığı talimatına göre bilgi 
veremeyeceğini kaydetti.

PTT KAPANDI
Öte yandan, her gün yüzlerce 

kişinin uğrak yeri olan Nusaybin 
Caddesi üzerindeki PTT Şubesi 
kapatıldı. Söz konusu durumun, 
postanede 4 memurun test so-
nucunun pozitif çıkmasının 
ardından yaşandığı öğrenildi. 

CİZRE’DE VAKALAR PATLADI: 
HASTANELER DOLDU

İki günde 7 bin kişiye maske cezası

İçişleri Bakanlığı düğün törenlerine dair bir 
genelge yayınladı. Genelgeyle gelin ve damat 
hariç düğünlerde dans, halay ve gösteriler 
yasaklandı. 1 Temmuz’dan itibaren açılabile-
cek düğün mekânlarına maske takılarak giri-
lecek ve ateş ölçümü yapılacak. Takı merasi-
mi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir 
yerinde bulundurulacak sandık vb. bir topla-
ma kutusuna konulması şeklinde yapılacak. 
Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. 

Düğünlerde yeni dönem: Halay yasak
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Koronavirüs nedeniyle 
kapatılan sınırlarını 1 Tem-
muz’da açmayı planlayan 
Avrupa Birliği’nin (AB), 
turistler üzerinden yayı-
labilecek ikinci bir salgını 
engellemek için seyahat 
konusunda nasıl bir strateji 
izleyeceği merak konusu. 
Reuters ajansı, AB dönem 

başkanı Hırvatistan’ın bu 
konudaki taslak önerileri-
nin yer aldığı iddia edilen 
bir belge yayımladı.

Hırvatistan’ın diğer ül-
kelerle istişare sonrası ha-
zırladığı belirtilen tavsiye 
metnine dayandırılan habe-
re göre, epidemiyolojik kri-
terin ‘son 14 gün içinde her 

100 bin kişide ortalama 16-
20 yeni vaka’ olarak tanım-
landığı, bu tanım uyarınca 
ABD ve Rusya’nın yanı sıra 
Güney Amerika’nın büyük 
kısmı, Güney Afirka, İran, 
Suudi Arabistan ve Afganis-
tan’dan Avrupa’ya seyahate 
şu an için izin verilmeyebi-
leceği aktarıldı.

2.4 milyondan fazla vaka-
nın olduğu ABD’nin, en önem-
li sağlık kuruluşlarından Bu-
laşıcı Hastalıklar Kontrol ve 
Önleme Merkezleri’nin (CDC) 
direktörü Dr. Robert Redfield, 
Kongre’de ifade verdi.

ABD sağlık sisteminin uzun 
bir süredir yeterli maddi 
destek alamadığına belirten 
Redfield, yatırım yapılması 
çağrısında bulunurken iti-
raf gibi bir açıklama yaptı. 
Redfield, resmi verilere göre 
123 binden fazla insanın ya-
şamını yitirdiği Kovid-19 ile 

ilgili, “Biz virüsü yenmek için 
elimizden geleni yaptık fakat 
gerçek şu ki bu virüs bizim 
ulusumuza diz çöktürdü” diye 
konuştu.

7 TRİLYON DOLAR 
HARCAMA

Redfield ayrıca, “ABD olarak 
elimizden geleni yaptık ve ka-
pasitemiz sınırları içerisinde 
salgınla mücadele ettik ama 
her zaman eleştiren birileri 
çıkacaktır. Muhtemelen bu 
ufak virüs için 7 trilyon dolar 
harcayacağız” dedi.

ABD’NİN YETKİLİ UZMANINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!

‘VIRÜS BIZE 
DIZ ÇÖKTÜRDÜ’

ABD, dünya genelinde koronavirüsten en ağır 
şekilde etkilenen ülke oldu. Ülkede 2 milyon 424 
bin 418 yeni tip koronavirüs vakası görüldü ve 
123 bin 475 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD Bulaşıcı 
Hastalıklar Kontrol ve 
Önleme Merkezleri’nin 
direktörü Dr. 
Robert Redfield, 
Washington’ta 
Kongre’ye verdiği 
ifadede “Koronavirüse 
karşı elimizden geleni 
yaptık ama bu virüs 
ulusa diz çöktürdü” 
ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarının hızla 
arttığı ve 185 binden fazla va-
kanın kaydedildiği Pakistan’da, 
tedavi yöntemlerinden biri olan 
kan plazması karaborsaya düş-
tü. Kovid-19 nedeniyle enfekte 
olduktan sonra iyileşen kişiler-
den alınan plazmanın fiyatı için 
karaborsada 800 bin rupi yani 
yaklaşık 72 bin liraya kadar para 

istendiği ortaya çıktı. 

İLAÇ VE OKSİJEN TÜPÜ DE 
KARABORSADA

Pakistan’ın başkenti İslama-
bad’da doktorlar, plazmanın 
‘aracılar’ lakaplı kişiler tarafın-
dan satıldığını söyledi. Plazma-
nın hastane dışında satıldığına 
tanık olduğunu söyleyen bir 

doktor, özel bir laboratuvarda 
‘bağış’ yapıldığını anlattı.

İslamabad’daki doktorlar plaz-
manın yanı sıra tedavide kulla-
nılan ilaçların da karaborsadan 
satıldığını ve bu yüzden hasta-
nede stok kalmadığını aktardı. 
Kovid-19 tedavisinde kullanılan 
deksametazonun ve oksijen tüp-
lerinin tükendiği aktarıldı. 

Bu da oldu: Pakistan’da kan 
plazması karaborsaya düştü

Pandemiden en çok etkilenen ikinci ülke konu-
mundaki Brezilya’da Federal Mahkeme, Devlet 
Başkanı Jair Bolsonaro’nun halka açık alanlarda 
maske kullanmasına, aksi takdirde cezalandırıl-
masına hükmetti.

Bolsonaro, korona salgınını başlangıçta “Küçük 
bir salgın” diyerek hafife almış ve sonrasında ya-
sak karşıtı eylemlere katılarak hem sosyal mesafe 
hem de maske zorunluluğuna uymamıştı. 

Salgınla mücadelede yeterli önlem almadığı 
gerekçesiyle de sıkça eleştiren Devlet Başkanı’na 
mahkeme tarafından  ülkedeki tüm korona ku-
rallarına uyma zorunluluğu getirildi. Maske kul-
lanmayı reddettiği belirtilen mahkeme kararında, 
“Google’da yapılacak basit bir sorgulama ile Bol-
sonaro’nun başkent bölgesinde maske kullanma-
dığı sayısız görüntüye erişmek yeterli” denildi.

İlk vakayı 31 Ocak’ta tespit eden Rusya’da, 
vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde ted-
birlerin gevşetilmesiyle başlayan tartışma 
devam ediyor. Resmi verilere göre, son 24 sa-
atte 7 bin 176 yeni vakanın tespit edilmesiyle 

vaka sayısı 606 bin 881’e çıktı. Ülkede son 
bir günde ölü sayısı 154 artarak 8 bin 513’e, 
iyileşen sayısı da 12 bin 393 artarak 368 bin 
822’ye ulaştı. 229 bin 546 KOVID-19 hastasının 
tedavisinin sürdüğü Rusya’da vaka sayısında 

günlük artış oranı yüz-
de 1,2 olarak açıklandı. 
Yeni vakaların yüzde 
31,6’sında semptom 
görülmedi. Başkent 
Moskova’da ise son 24 
saatte vaka sayısı 811 
artarak 216 bin 906’ya, 
ölü sayısı 14 artışla 3 
bin 657’ye çıktı.

17 MİLYON TEST
Rusya İnsan Sağlığı 

ve Tüketici Haklarını 
Koruma Servisinden 
yapılan açıklamada, 
bugüne kadar yapılan 
test sayısının 17 mil-
yon 800 bini geçtiği 
bildirildi.

İran’da can kaybı  
10 bine yaklaştı

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ne-
deniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 
saatte 133 artarak 9 bin 996’ya yükseldi. Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saat 
verilerini açıkladı ve 2 bin 531 yeni vaka tespit 
edildiğini bildirdi. Lari, toplamda vaka sayısının 
da 212 bin 501’e çıktığını aktardı. Hastalardan 2 
bin 869’unun durumunun ağır olduğunu ifade 
eden Lari, tedavileri tamamlanan 172 bin 96 kişi-
nin ise taburcu edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı, 
ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 
1 milyon 502 bin 525 olduğu bilgisini paylaştı.

RUSYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR 

Bolsonaro artık maske  
takmazsa ceza ödeyecek 

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi olup nü-
fusu 211 milyonu aşan Brezilya’da, Kovid-19 
salgınında 52 bin 645 kişi vefat etti, vaka sayı-
sı ise 1 milyon 145 bin 906 olarak kayda geçti.

1 milyondan fazla vaka var

AB’NİN 1 TEMMUZ SONRASI 
PLANI SIZDIRILDI İDDİASI
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İstanbul Deprem Konseyi’nin ilk toplantısında konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin Türki-
ye’nin öncelikli konularından olduğuna dikkat çekerek, “Olası 
afete en ciddi şekliyle hazırlanmak zorundayız” dedi. 

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının açı-
lış konuşmasını yapan İmamoğlu, İstanbul depreminin tüm 
Türkiye için çok büyük bir tehdit olduğunu söyledi, seferber-
lik ilan ederek, en ciddi şekilde hazırlanmak, hızlı yol almak 
gerektiğini söyledi. Deprem sorununu ne hükümetin, ne de 
belediyenin tek başına çözemeyeceğini belirten İmamoğlu, 
siyaset üstü bir bakış açısıyla, seferberlik gerektiğini söyledi 

ve ekledi: “Yeni ekonomik destekli modellerle, kentsel yaşamı 
hırpalamadan, özellikle İstanbul’un yoğunluğunu artırmadan 
bir süreç tanımlayıp, bir yandan bu kentin yenilenmesini sağ-
lamak; ama bir yandan da olası afete en ciddi şekliyle hazır-
lanmak zorundayız. Bakanlığımızın, valiliğin, belediyemizin ve 
ilgili bütün kurumların; sadece kamu kurumu değil, bankacılık 
sektörünün, özellikle sigorta sektörünün, hatta müteahhitle-
rin, inşaat malzemecilerinin, üreticilerinin içinde olduğu büyük 
bir konsorsiyumla süreci yönetmek ve modeller oluşturmak 
zorundayız. Bizim elimizde bu tür modeller var. Muhtemelen 
bakanlığın da vardır.”

Istanbul’u fırtına, yağmur, 
dolu ve hortum vurdu  

İstanbul’da fırtına ve bazı 
bölgelerde ceviz büyük-

lüğünde doluya dönüşen 
şiddetli yağışlar, Esenyurt, 
Büyükçekmece, Küçükçek-

mece, Çatalca, Silivri ve Ar-
navutköy ilçelerinde su bas-
kınlarıyla, binalarda hasara 

yol açarken, bir kişi hayatını 
kaybetti,  

8 kişi tedavi altına alındı. 
Büyükçekmece’de  

çıkan hortum ise bir fabrika-
yı kullanılamaz hale getirdi.

SAĞANAĞA dışarıda ya-
kalananlar zor anlar yaşadı. 
Yollarda oluşan derin su 
birikintileri nedeniyle trafik 
kilitlendi. Esenyurt’ta dere 
taşması sonucu bir binayı 
su basınca  bodrumda mah-
sur kalan Suriye uyruklu üç 
çocuk kurtarıldı. İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, 32 ya-
şındaki Suriye uyruklu bir 
kişinin selde hayatını kay-

bettiği bilgisini verdi. Vali 
Yerlikaya’nın verdiği bilgiye 
göre, Esenyurt, Beylikdüzü 
ve Çatalca’da su baskınların-
da kurtarılan 4’ü Suriyeli 8 
kişinin hastanelerde tedavi 
altına alındı  

CHP’li Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt ve İl Emniyet Müdürü 
Zafer Aktaş’la sel bölgesinde 
incelemelerde bulunan Vali 

Yerlikaya, sel baskınının 
yaşandığı sokaktaki eğime 
dikkat çekerek, “Bu sokakta 
bodrum katında yaşamaya 
izin vermeyeceğiz, bugünden 
itibaren tedbirlerimizi alaca-
ğız” dedi. Fırtına ve şiddetli 
yağışların etkili olduğu Çatal-
ca ve Büyükçekmece’de çıkan 
2 hortumun bölgedeki hasarı 
büyüttüğünü açıklayan Vali 
Yerlikaya Büyükçekmece’de 

bir fabrikanın tamamının, 
kullanılamaz hale geldiğini 
söyledi. Sel bölgesinde ayrıca 
incelemelerde bulunan İs-
tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
özellikle Esenyurt ve çevre-
sinde 15-20 yıldır yaşanan alt 
yapı sorunlarının her yağışta 
hasara yol açtığını söyledi ve 
“Bu sorunu inşallah bu yaz 
halledeceğiz” dedi.

Bursa’da geçen pazar günü yaşanan sel felake-
tiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Bursa Valiliği, 
7’si ağır hasarlı olmak üzere 33 bina ile 30 bin 500 
dönüm tarım alanında zarar meydana geldiğini 
söyledi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Baş-
kanlığı tarafından 500 bin lira acil yardım ödeneği 
gönderildiğini duyuran Valilik, paranın vatandaş-
lara en kısa sürede dağıtılacağını bildirdi.

Bursa Valiliği, 4’ü aynı aileden 5 kişinin haya-
tını kaybedip 1 kişinin sele kapılarak kayboldu-
ğu felaketle ilgili açıklamasında, “17 ilçemizin 
12’sinde hasar ve can kaybı olmamıştır. Gürsu, 
Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerimiz-

de tarım arazileri, yol ve altyapıda hasarlar var” 
bilgisine yer verdi.

Görevli kurum ve kuruluşların bölgedeki çalış-
malarına devam ettiğini açıklayan Valilik, Kızı-
lay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve 
STK’lar tarafından bölgede yaşayanlara ve çalı-
şan personele 3 öğün yemek dağıtımı yapıldığını 
söyledi. Açıklamanın son bölümünde de, “Kestel 
Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı’nca bugün itibariyle Dudaklı Mahal-
lesi’ndeki sel felaketinde zarar gören 63 kişinin 
hesabına toplam 130 bin 500 TL nakdi yardım 
yatırılmıştır” ifadesi yer aldı.

33 bina ve 30 bin 500 dönüm 
arazi selden zarar gördü İstanbul’da meydana gelen hortumu sosyal medya 

hesabından paylaşarak Büyükşehir Belediyesi Başka-
nı Ekrem İmamoğlu’nu hedef gösteren Melih Gökçek, 
sosyal medyada gündem oldu. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul’da Çatalca 
açıklarında meydana gelen hortumunu görüntülerini 
sosyal medya hesabından, “İstanbul İstanbul olalı böy-
le hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hor-
tum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” notuyla paylaştı. 
Gökçek’in bu mesajı tepki çekerken, eski mesajları 
gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Gökçek’in 
yine İstanbul’da Kadir Topbaş’ın görevde olduğu 2014 
yılında meydana gelen bir hortum için “Bu bir afattır... 
Bazı gezi zekalılar afatı da kendilerine malzeme yapı-
yorlar. Adı üzerinde gezi zekalılar...” mesajını hatırla-
tınca, Gökçek kısa sürede viral oldu. 

AYŞE 
BAYKAL

İstanbul’u bekleyen büyük tehlike 
DEPREM’e karşı oluşturulan “Kentsel 
Dönüşüm Desteği” ile ilgili deneyimi-
mi yazmak istiyorum. Daha doğrusu 
“Kentsel Dönüşüm maceramı” yet-
kililerin ilgisine ve dikkatine sunmak 
istiyorum. 

Oturduğum semt, ağırlıklı olarak 
müstakil evlerin olduğu bir mahal-
leydi. Son yıllarda kentsel dönüşüm 
kapsamında insanlar evlerini yeni-
lemek adına müteahhitlere verdi ve 
ağırlıklı olarak apartmanlaştık. Bütün 
evler yükselip bizim ev aşağıda kalınca 
müteahhitler, “Sizin de evinizi yenile-
yelim” diyerek kapımızı çaldılar ama 
müstakilden apartman hayatına dönüş 
öyle kolay olmuyor. Hayatı zindan eden 
bir üst kat komşu veya kötü işçilikten 
muzdarip ev sahiplerinin hikâyelerini 

dinleyince apartman yaşamı pek de 
cazip gelmiyor.

Neyse; biz, müteahhitlere “Dev-
let destek veriyor. Evimizi kendimiz 
yapmak istiyoruz” dedik onlar da 
bize “Buyurun deneyin…” dediler. Bu 
“deneyin” lafından işkillenmedik değil 
ama ruhumuzda Karadenizlilik olunca 
“Deneyelim bakalım” dedik, kolları 
paçaları sıvadık. 

Gerçi her ne kadar annem, “Bu evin 
temeli çok sağlam babanla biz yaptık” 
dese de zaman içinde eskiyen binayı 
yenileyelim, hem daha sağlam hem 
daha planlı olur dedik.

İnşaat işlerini sevdiğim için olayı dev-
raldım. Başladım araştırmaya; beledi-
ye, banka, kentsel dönüşüm müdürlük-
leri vs. 

Uzun ve hararetli araştırma netice-

sinde yaşadıklarım kısaca şöyle;
Önce kentsel dönüşüm imkânların-

dan (!) faydalanmak istiyorsan evine 
etüt yaptırman gerekiyor. Bunu yet-
kilendirilmiş kurumlara ücret muka-
bilinde yaptırıyorsun. Zemin etüdü 
filan derken masraf yapman gerekiyor. 
“Eh! Bu kadar da olsun.” diyorsun yani 
sonuçta yeni ve sağlam ev yapıyorsun. 
Her şeyi de devletten beklemek olmaz. 
Yalnız zemin etüdünü yaptırdığın ve 
yıkım kararını çıkardığın zaman vazge-
çemiyorsun. Belirli bir süre veriliyor evi 
boşaltman lazım. “Niye vaz geçeceksin 
ki?” diye soracak olursanız şöyle…

Kentsel dönüşüm kredisi alman için 
binayı yıkman ve bodrum seviyesine 
kadar yapman gerekiyor. Devletin, evi-
mi yapacağıma güvenmesi lazım yani...

İnşaatını istenilen seviyeye getirdin 

yani niyetinin samimi olduğunu ispat-
ladın. Bu aşamadan sonra devlet, sana 
ödediğin parayı kredi olarak vermeye 
niyetleniyor. 

Ama diyor ki; “Bu parayı alabilmen 
için şartlarının uygun olması lazım, 
bankayla görüş.”  Banka diyor ki; 
“Şimdiden bir şey söyleyemeyiz, kredi 
alma aşamasında şartlarınız uygun 
görülürse kredi verebiliriz.” Yani yıkım 
kararını aldınız, evinizi yıktınız, bodrum 
katına kadar da yaptınız; eğer krediniz 
çıkmazsa yıkmış olduğunuz evinizle 
beraber yarım bir şekilde ortada kalma 
ihtimaliniz var. 

Bankaya veya herhangi bir yetkiliye 
bu ihtimali söylemeniz bir şey değiştir-
miyor. Bankanın cevabı net; “Başvuru 
yapmadan size kredi çıkıp çıkmayaca-
ğını garanti edemeyiz.” Hadi diyelim 

bu aşamayı da geçtiniz ve kredi almaya 
hak kazandınız. Bankanın size vereceği 
para, tapuda adı bulunanlar için kişi 
başına 125 bin TL. 

Buna da tamam, diyorsunuz; niyet 
ettik ya o evi bitireceğiz. Tapuda bina-
nın inşaatını tamamlayabilecek sayıda 
hak sahibi yani paranız yoksa “Olsun, 
biz de verilen para kadar evimizi yapa-
rız” diyorsunuz. Demesine diyorsunuz 
ama bu sefer de ilçe belediye uyarı 
bayrağını çekiyor: “İskân 4 kat. Daha az 
kat yapamazsınız.” 

Bunun üzerine tekrar bankaya gi-
diyorsun, durumu anlatıyorsun; “Kişi 
sayınız ve gelir durumuza göre daha 
fazla kredi alamazsınız.” cevabı ile karşı 
karşıya kalıyorsunuz.

Sonuç; Tebessüm eden bir müteah-
hit ve dönüşemeyen bir bina…

Kentsel dönüşüm maceram

Gökçek, İmamoğlu’nu 
hedef gösterdi 

İmamoğlu, deprem için seferberlik istedi 

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketine, 
ölümün eşiğinden dönen Murat Coş-
kun'un görüntüleri damgasını vurdu. 50 
yaşındaki Murat Coşkun, 13 dakika bo-
yunca bir hortum sayesinde nefes aldı 
ve hayata tutundu, ardından yardıma 
koşanlar tarafından kurtarıldı. Coşkun, 
yaşadığı kabus dolu anları, katıldığı bir 
canlı yayında şu sözlerle anlattı: 

“Sel sırasında dışarıdaydık. Cam pat-
ladı, diğer camları kapatayım diye içeri 
girdim. Onlar da patladı. Oda kapıları 
kağıt gibi yırtılmaya başladı. Kapıyı 
açamadım. Kapının kolu kırıldı. Son bir 
hamle ile parmaklıklara sarıldım. Bir 
dakika boyunca nefes alamadım. Sudan 
dışarıya elimi uzattım. Komşularımdan 
birisi bana hortumu uzattı. 13 dakika 
boyunca sol kolumla kendimi demir-
lere kilitledim. Burnumu kapattım ve 
hortumu ağzıma alarak nefes almaya 
çalıştım. Su yutmamaya çalıştım. Beni 
hayata bağlayan bu hortum oldu. Bu 
hortum olmasaydı ölmüştüm.”

Hortumla 
hayata tutundu
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NECDET
SARAÇ

Türkiye’de yargının her dönem 
sorunlu olduğu kesin. Yargı iktidarın 
kontrolünde olunca, kararlar hukuki 
olmaktan çıkıyor, siyasileşiyor…

Bu nedenle adında “Özel” olan, 
“Sıkıyönetim” olan veya adı “Devlet 
Güvenlik Mahkemesi” olan bütün 
mahkemelerin verdiği kararların 
sorunlu olması tesadüf değil. Kararlar 
sorunlu olunca çok değil aradan 5-10 
yıl geçince gerçek bulunduğu yerden 
çıkıyor ve mahkeme kararlarını anlam-
sızlaştırıyor. Kararlar anlamsızlaşınca 
devletin mahkemelerinin dün “hain” 
ilan ettiği kişi birden “kahraman” 
oluyor! Tıpkı Menderesler ya da Deniz 
Gezmişler örneğinde olduğu gibi!

Yassıda yargılamalarının hukuki da-
yanağının kaldırılmasını içeren kanun 
teklifinin dün TBMM’de kabul edilme-

si, kaçınılmaz olarak bütün davalara 
yönelik benzer bir “kaldırma” tartış-
masını beraberinde getirecek.

AKP-MHP blokunun iktidar olma ve 
meclisteki sayısal çoğunluk avantajını 
değerlendirerek hukuku kendi lehine 
kullanması, böyle bir kanun teklifine 
Deniz Gezmişleri, Erdal Erenleri dahil 
etmemesi, ne gerçeği değiştirir, ne de 
bu tartışmanın önünü keser!

FETÖ savcılarının ve yargıçlarının 
verdiği kararların önemli bölümü (ör-
neğin KCK  hariç) bugün bozulduysa, 
bu gerçek yarın geriye dönük olarak 
bütün siyasi davalar için geçerli ola-
caktır.

Son birkaç gündür baş döndürücü 
hızla ortaya çıkan mahkeme kararları 
da bunu doğruluyor: İstinaf mahke-
mesinin Canan Kaftancıoğlu’na verilen 

cezayı onaması, AYM’nin Selahattin 
Demirtaş ve Eren Erdem kararı, 28 
Şubat davasının onanması, Musa 
Anter davasında bir tanığın tam 28 yıl 
sonra dinlenmesi ve gazetecilerin MİT 
davası…

Hangi davaya el atsanız elinizde 
kalacak gibi. Bu davaların bir kısmını 
doğrudan izlemiş, kalanlarını da takip 
etmiş biri olarak her seferinde aynı 
sonuca varıyorum:  Siyasi davalar-
dan hangisini ele alırsanız alın sonuç 
değişmiyor. Birbirlerine benzeyen 
zorlamalı iddianameler, saçma sapan 
ve temelsiz suçlamalar...

Hepsi birbirine benziyor, yalnızca 
tarihler, yerler isimler değişiyor. Biriyle 
başa çıkıyorsun, diğeri devreye giriyor. 
Yandaş basın da ipe sapa gelmez iddi-
aları allayıp, pullayıp piyasaya sürdük-

çe bilmeyenler de bir şey var zannedi-
yor.  Davalar hukuki olmaktan çıkıyor 
siyasileşiyor. İnsanı ürküten “casus” 
gibi, “devletin güvenliğine ihanet” gibi 
büyük laflar da, suçlananlara yapışma-
dığı için ortada kalıyor…

Mevcut siyasi davalar, İstanbul, 
Ankara Büyükşehir Meclis toplantıları 
gibi televizyondan halkın izlenme-
sine açılsa, davalar canlı yayınlansa 
eminim bu davaların büyüsü o dakika 
bozulur! 

Bu davalar televizyonlardan canlı 
yayınlansa, örneğin dünkü duruşmada 
diğer gazetecilerinin savunmalarında 
olduğu gibi Barış Terkoğlu’nun 
savunması dalga dalga yayılır ve 
eminim insanlar yeniden hukuku 
hatırlar, toplumsal vicdanlar da 
harekete geçer:

“Bugün burada baskı altında fikrini 
değiştiren bir insan yok. Bu salonda 
konuşurken, hapishanede bile yazı 
yazarken ne düşünüyorsa onu söy-
leyen, 10 yıl önce nereye bakıyorsa 
bugün aynı çizgide ilerleyen, duruma 
göre şekil almayan, katılmasanız da 
hoşlanmasanız da inandığını söyle-
yen biri var. Bu iddianameyi yazanlar 
çok uğraşsalar da buradaki sanıklar-
dan bir organizasyon yaratamadılar. 
Biz kaderimize kendi eylemlerimizle 
karar verdik. Siz bizim için görünse de 
aslında hem kendiniz hem de ülkemiz 
için karar vereceksiniz. Bu nedenle 
sizden sadece adalete uygun, gerçekle 
barışık, vicdanla örtüşen, tartışmasız 
sadece ama sadece millet adına bir 
karar beklediğimi söylemek istiyo-
rum…"

SİYASİ DAVALAR CANLI 
YAYINLANMALI

Radyo Kara Kutu’da ‘Bi-
deBunuİzle’ yayınında Ya-
vuz Oğhan’a konuşan gaze-
teci Ercan Ata son günlerde 
gündem olan Wushu Fede-
rasyonu’yla ilgili usulsüz-
lük iddiasının 2008 yılına 
dayandığını ve 2011 yılında 
medyaya yansıdığını söyledi. 

İddiaların geçmişini anla-
tan Ercan Ata, 2012 yılında 
yapılan Dünya Şampiyona-
sı’nda Elif Akyüz’ün, birinci 
olduğu ve ardından o dönem 
Türkiye Wushu Federasyonu 
Başkanı olan babası Abdur-
rahman Akyüz’ün yarışmada 
görevli hakem ve yöneticile-
re saat ve para verdiği iddia-
sını hatırlattı.

7 ROLEX’E MADALYA 
İDDİASI

Ata’nın hatırlattığı ve Ka-
nalben.com sitesinde yer 
alan habere göre; Ankara’da 

10 Ekim 2012 tarihinde ya-
pılan Dünya Wushu Şam-
piyonası’nda Elif Akyüz, 
şampiyon oldu. Ardından 
şampiyona organizasyonun-
da görev alan Ersin Metin Ya-
vuz 2013 yılında, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’na verdiği şikayet 
dilekçesinde Akyüz’ün aldığı 
madalyaya karşılık Federas-
yon Başkanı olan babası Ab-
durrahman Akyüz’ün 7 Adet 
‘ROLEX’ saat ve yaklaşık 14 
bin dolar para verdiğini id-
dia etti.

BİRİNCİ DEĞİL AMA 
BİRİNCİ

Gazeteci Ata ayrıca, 2014 
yılında Antalya’da gerçekleş-
tirilen Dünya Gençler Şampi-
yonası’nda Çinli bir sporcu-
nun birinci olduğunu fakat 
gündeme getirilmediğini söy-
ledi. Üstelik Federasyon’un 
Çinli sporcunun birinci olma-
sına rağmen Elif Akyüz’ü bi-
rinci gösterdiğini belirtti. Bu-
nunla birlikte Elif Akyüz’ün 
2011 yılından bu yana 7 Dün-
ya Birinciliği ve 6 Dünya 
İkinciliği aldığını ekledi. 

6 üniversiteye rektör atamaları Resmi Gazete’de

Partili rektör dönemi
Dün Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 
yeni rektör atama-
larında dikkat çe-
ken isimler yer aldı. 
Sosyal medyada 
Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a ‘reis’ diyen 
Anadolu Üniversi-
tesi rektörünün is-
tifasının ardından boşalan 
koltuğa TÜRGEV tarafından 
kurulan İbn Haldun Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Fuat 
Erdal atandı. Ayrıca 2015 yı-
lındaki genel seçimlerde AK 
Parti milletvekili aday adayı 
olan isim Selçuk Üniversite-
si’ne rektör oldu.

Instagram’dan yaptığı can-
lı yayınla gündeme gelen ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a ‘reis’ diye hi-
tap eden Anadolu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Şafak 
Ertan Çomaklı, geçen mayıs 
ayında sağlık sorunlarını 
gerekçe göstererek YÖK ve 
Cumhurbaşkanlığı’na istifa-
sını vermişti.

YENİ REKTÖR 
TÜRGEV’DEN

Çomaklı’nın yerine Ana-
dolu Üniversitesi Rektörlü-
ğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal 
atandı. Erdal, İbn Haldun 
Üniversitesi’nde İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakülte-
si Dekan Vekili ve İktisat 
Bölüm Başkanı olarak gö-
rev yapıyordu. 2017-2018 
yılında hizmete açılan İbn 
Haldun Üniversitesi, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan ve kızı Esra 

Albayrak’ın yöneti-
minde yer aldığı Tür-
kiye Gençlik ve Eği-
tim Vakfı (TÜRGEV) 
tarafından kuruldu. 

AK PARTİ ADAY 
ADAYI 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 

dikkat çeken bir başka ata-
ma ise Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne yapıldı. Söz-
cü’de yer alan habere göre, 
rektör olarak görevlendiri-
len 1980 doğumlu Prof. Dr. 
Metin Aksoy, 2015 yılında 
yapılan genel seçimlerde AK 
Parti Yozgat Milletvekilliği 
Aday Adaylığı için Selçuk 
Üniversitesi Uluslararası 
ve İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyeliği görevinden istifa 
etmişti.

HACETTEPE’DE 
GELENEK SONA ERDİ

Öte yandan yapılan bir 
başka rektör atamasıyla da 
Hacettepe Üniversitesi’n-
de bir gelenek sona ermiş 
oldu. Bugüne kadar hep Tıp 
Fakültesi kökenli isimlerin 
rektör olduğu Hacattepe’de 
bu defa Maliye Bölümü’n-
den Prof. Dr. Mehmet Cahit 
Güran koltuğa oturdu.

Bu arada Cumhurbaşkanı 
Erdoğan aldığı kararla, Nev-
şehir Hacı Bektaş Veli Rek-
törlüğüne Prof. Dr. Semih 
Aktekin, Bingöl Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbra-
him Çapak ve Doğuş Üniver-
sitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 
Turgut Özkan getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir 
diğer atama kararına göre, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirli-
ğine güreşçi Rıza Kayaalp atandı. 
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları 
bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 
2013 yılında Gezi eylemleri için ‘Er-
meni işi’ demiş ve ‘ırkçılık’ nedeniy-
le 6 ay spordan men cezası almıştı.

GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP  
SPOR MÜŞAVİRLİĞİNE ATANDI

‘ŞİRKETLEŞEN ÜNİVERSİTE’
Eğitim Uzmanı Alaad-

din Dinçer, önceki gün 
Cumhurbaşkanlığı’na 
sunulan yeni üniversi-
te modellerini köşesine 
taşımış, ‘Hoş Geldin 
Üniversite AŞ!’ başlıklı 
yazısında şu ifadeleri 
kullanmıştı:

“Bugün indirgemeci, 
en küçük bir muhalif 

sese ve farklılığa taham-
mül etmeyen yasakçı ve 
baskıcı bir anlayış ve 
bakış açısı ile yönetil-
mekte olan üniversitele-

re, hazırlanan “reform” 
taslağı ile hoş geldin 
“şirketleşen üniversi-
te” demekten başka bir 
tanım kalmamaktadır. 
Üniversitelerde demok-
ratikleşme ihtiyacı ve 
sorunlar dünde vardı, 
bugünde var, bu anlayış-
la gidilirse yarında ola-
cak gibi görünüyor”

BU KEZ HEM HAKEM 
HEM TEK SPORCU

Yeni 
Wushu 
vakası

Günlerdir usulsüzlük haber-
leriyle gündeme gelen Türkiye 
Wushu Federasyonu’yla ilgili 
haberlere yenisi eklendi. Bir-
Gün’ün yeni haberine göre; TWF 
Başkanvekili Abdurrahman 
Akyüz’ün eşi ve aynı zamanda 
Ulusal Takım antrenörü olan 
Fatma Akyüz, Türkiye Tai Chi 
Şampiyonası’na veteran kadın 
kategorisinde katılan tek sporcu 
oldu ve şampiyon ilan edildi. 
Üstelik Fatma Akyüz, turnuvada 
hakem olarak görevlendirildi.

YANIT SİYONİZM’LE 
İŞBİRLİĞİ OLDU

Wushu Federasyonu ilk olarak, Fede-
rasyon Başkanı’nın kızının turnuvaya hem 
hakem hem sporcu olarak katılması ve 
annesinin hakemliğiyle şampiyon olması 
iddiasıyla gündeme geldi. Ardından ön-
ceki gün Federasyon’dan yapılan açıkla-
mada, “Amaçları meşru seçilmiş iktidar-
ları gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle 
devirip, kendi menfaat imparatorluklarını 
Dünya Siyonizm’iyle işbirliği yaparak kur-
maktır. Sizin derdiniz başörtüsü” denildi. 

GEÇMİŞİ 2008’E 
DAYANIYORMUŞ
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Yassıada yargılamalarının hukuki 
dayanağının kaldırılmasıyla ilgili 
yasa teklifi TBMM’de oy birliğiyle 
kabul edilerek yasalaştı. Yasayla 
birlikte Yassıada mağdurları hakla-
rının iadesi için dava açabilecek.

Kanuna göre, Yüksek Adalet Diva-
nı’nın kullandığı yetkilerin hukuki 
dayanağını oluşturan ve halen yü-
rürlükte bulunan kanun hükümleri 
geçmişe dönük yürürlükten kaldı-
rılacak. Yeni dava yolu öngörülerek 
Yüksek Adalet Divanı’nın kurulu-
şuna ve yetkilerine ilişkin kanun 
hükümlerinin yürürlükten kaldı-
rılmasıyla hükümsüz hale gelen 
kararlardan kaynaklanan zararların 
tazminine imkan sağlanacak.

Çubuk saldırısını eleştiren başka-

na hapis cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçe-
sinde uğradığı linç girişimini sosyal 
medyadan eleştirdiği gerekçesiyle 
CHP eski Bahçelievler İlçe Başkanı 
Hüseyin Özkahraman’a hapis cezası 
verildi.

Özkahraman Süleyman Soylu’nun 
açtığı davada “kamu görevlisine 
hakaret” suçundan hapis cezasına 
çarptırılırken, Özkahraman savun-
masında, sosyal medyada yazdığı 
makalenin kimseyi aşağılamadığını 
belirterek beraatini talep etti.

Özkahraman’a 11 ay 20 gün hapis 
cezası veren mahkeme, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verdi.

ADNAN 
GERGER

Artık her şey yoruma açık olmayacak 
şekilde ortada…

Demokrasi kazanımları birer birer 
yok edilmek isteniyor

Dün de bunun bir örneğini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçişleri Komis-
yonu’nda görüldü. Komisyon, Adalet 
ve Kalkınma Partisi tarafından getiri-
len “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması”na ilişkin getirdiği kanun 
teklifini görüşmeye başladı…

Hatırlarsınız, yasa Aralık Ayı’nda da 
Meclis’te gündeme getirilmiş ancak 
Anayasa Yüksek Mahkemesi Şubat 
Ayı’nda iptal etmişti. AYM, yasanın 
iptal kararının gerekçesinde kişisel 
veriler hakkındaki hukuki denetimden 
geçmeyen bilgilere erişebileceği ve 

bu bilgilerin kötüye kullanılabileceğini 
vurguluyordu.

Elbette, dünyanın her yerinde dev-
lete ait gizlilik ve güvenlikle ilgili bir 
meslek grubunda bu tür soruşturmalar 
yasal çerçeve içerisinde yapılmalıdır. 
Ancak her mesleğe alınacak herkes için 
arşiv araştırmasının yasal zorunluluk 
olarak istenmesi ne kadar yanlışsa bu 
kişilerin birinci dereceye kadar ailesine 
de aynı zorunluluğun getirilmesi de o 
derece yanlıştır. Hele güvenlik soruş-
turması yapan görevlilerin tüm kayıtla-
ra ulaşabilmesinin savunacak ne yönü 
var mı?  Bu anlayış, hukuk devletiyle ve 
demokrasiyle bağdaşmıyor. Çünkü bu 
anlayış suçların şahsiliği ilkesi ve masu-
miyet karinesine aykırı. 

Meclis’te teklife dair gazetecilere 
açıklama yapan CHP Grup Başkanve-
kili Engin Altay’ın eleştirilerini de çok 
kayda değer bulduğumu da burada 
vurgulamak istiyorum. Altay, eleştirile-
rini şöyle yöneltti:

“Bu teklife CHP olarak şiddetle karşı 
çıkacağız. Kenan Evren ayağa kalksa, 
bu teklifi görse ‘Bunu ben niye dü-
şünemedim’ der. Teklif, kamuda ve 
özel sektörde işe alımlarla ilgili birçok 
anayasa maddesini ihlal ediyor. Bunun 
adı fişlemedir. Bugün görüşülen teklif, 
kimin kamuda işe gireceğini Cumhur-
başkanının oluşturacağı bir kurulun iki 
dudağı arasına terk ediyor. İtiraz hakkı 
yok, yetki aşımı ve keyfilik var.”

Yani düşünün kişi hakkında güvenlik 

soruşturması yapılmasına rağmen eğer 
yeterli görülmese Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle genişletilebileceği de 
yasa teklifinde yer alacak.

İşin başka bir yönü de var…
Yasa teklifiyle ilgisi yok yasa teklifine 

benzer geçmişteki bir uygulamadan 
söz etmek istiyorum. Ben geçmişte 
bu yaşanılanı “ders” çıkarmak adına 
hatırlatıyorum. Bu ülkede “Telekulak 
Skandalı” diye bir şey yaşandı, hem 
de birkaç defa… Güvenlik birimlerinin 
siyasetçilerden tutun da gazetecilere 
kadar herkesin telefonlarını dinlediği 
ortaya çıkartılmıştı.  Bu dinlemelerin 
hiçbiri yasal değildi… Üstelik bu dinle-
meyi yapan resmi görevliler bile keyfi 
olarak bazı iş adamlarına, sanatçılara 

şantaj yaparak rüşvet bile talep et-
tikleri belirlenmişti. Sadece telefon 
dinlemeyle oluşan bu handikap, kişi-
lerin ve yedi sülalesinin hakkında bilgi 
toplamayla olabilecek bu tür sakıncalar 
nasıl önlenecek? Hiçbir şeyin şeffaf 
olmadığı, gizli kapaklı işlerin yürütüldü-
ğü bir alanda bu tür şeyler nasıl engel-
lenebilir ki? 

Oysa bu yasa teklifine şöyle aklı-
selim bakılsa, bir bakılsa geçmişte 12 
Mart’ta , 12 Eylül’de ve 28 Şubat’ta 
darbe dönemlerinde, otoriterleşmenin 
yaşandığı dönemlerdeki uygulamalar-
dan bir farkı olmadığı görülecek? Adına 
rahatlıkla “Fişleme” diyebileceğimiz bu 
teklif, özce temel hak ve özgürlüklerin 
kalkmasına yönelik bir uygulamadır.

“Kenan Evren ayağa kalksa…”

ODATV Haber Müdürü Barış Ter-
koğlu, Odatv Yayın Yönetmeni Barış 
Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeni-
çağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam 
gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve 
Aydın Keser aylar sonra ilk kez ha-
kim karşısına çıktı. MİT mensubunun 
cenazesini haber yaptıkları gerekçe-
siyle yargılanan gazeteciler, ilk kez 
savunma yaptı beraatlerini talep etti. 
Mütaalasını açıklayan savcılık gazete-
cilerin tutukluluk halinin devamına, 
Erk Acarer’in yakalama talebinin tek-
rarına karar verirken esas hakkındaki 
mütalaanın hazırlanması için gelecek 
celseye kadar süre istedi. Mütalaadan 
sonra ara kararını açıklayan mah-
keme, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik 
ve Aydın Keser hakkında yurt dışına 
çıkış yasağı ve adli kontrolü şartıyla 
tahliye kararı verdi. Barış Pehlivan, 
Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutuk-
luluk halinin devamına karar verildi.

“Hakkımdaki suçlamalar, ne bir 
somut delile dayanıyor, ne de vic-
dana sığıyor. Hazırlanan iddianame 
değil, “niyetname” dedi. Konuya 
ilişkin binlerce sosyal medya payla-
şımı yapıldığını ve sosyal medyada 
basit bir araştırma yaparak konuyla 
ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen 
Ağırel, “Sarmal” isimli kitabında adı 
geçenlerin kendisini hedef gösterdiği-
ni söyledi. Ağırel, “MİT’in ifşasından 
bahsediliyor ve ilk ifşanın ben ve Ba-
tuhan tarafından yapıldığı yazılıyor-
du. Hatta ‘Yeniçağ’ın MİT ifşasındaki 
rolü’ manşeti ile haberler yapılıyordu. 
Bunun üzerine benim ve Batuhan’ın 
da gözaltına alınacağımızı düşün-
düm. Beklediğim gibi oldu” dedi.

Yeni Yaşam Gazetesi yöneticisi 
Ferhat Keser, “Haberimiz ortada MİT 

ifadesi geçmiyor. MİT; kanunun, ga-
zeteciliğin elini kolunu bağlıyor. Ben 
önceden bilemem kim MİT mensubu 
kim değil. Haberi açık kaynaklardan 
kopyala yapıştır yaparak nasıl casus-
luk yapmışız?” dedi.

Hülya Kılınç, “İddianamede haberi 
yapmam için; şehidin defnedildiği 
yere gitmem, yörenin muhtarı, aza, 
Akhisar Belediyesi Basın Bürosu gö-

revlisi ve şehidin ailesiyle olan görüş-
melerim gizli, gizemli ve suç işlemek 
amaçlı faaliyetler olarak anlatılmak-
tadır. Bu anlatımın gerçekle ilgisi 
yoktur” ifadelerini kullandı.

Libya’da şehit olan MİT mensubu ile 
ilgili her bilginin ifşa olduktan bir hafta 
sonra Hülya Kılınç’tan telefon aldığını 
söyleyen Barış Pehlivan ise şehidin 
MİT mensubu olduğunu sonradan öğ-

rendiklerini, haberde cenazenin kaldı-
rıldığı yerin, mezarlığın adını, şehidin 
soyadını, anne ve babanın adı ile soya-
dını yayımlamadıklarını ifade etti.

Barış Terkoğlu, MİT Kanununun 
2014 yılındaki dönüşümünün mah-
kemelerdeki canlı tanığı olduğunu 
söyledi. Pehlivan, “görev başında 
faaliyet yürüten ve doğal olarak gizli 
olan istihbaratçıların kimliği korun-
sun diye bu yasa çıktı. Şehit olan bir 
MİT mensubunun cenazesi haber 
yapılmasın diye değil” diye konuştu.

CHP’Lİ ALTAY: HABERİ ÖNCE 
ERDOĞAN VERDİ

Meclis’te düzenlediği basın toplan-
tısında gazetecilerin tutuklu yargılan-
masını eleştiren CHP Grup Başkan-
vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Libya’da şehitlerimiz 
var” ve “TSK mensubu olmamakla 
birlikte Libya’da şehit unsurlarımız 
var” sözlerini hatırlattı. Altay, “Böyle 
bir yargılama olacaksa önce Erdoğan’ı 
yargılamak lazım” dedi.

“FETÖ YÖNTEMLERİYLE 
GERÇEKLERİ 
ENGELLEYEMEZSİN’

Eski CHP Milletvekili Muharrem 
İnce, “Gazetecileri, Barışları, Murat‘ı, 
Müyesser’i, Hülya Kılınç’ı zindana 
atarak, internet sitelerini kapatarak, 
FETÖ’den kalma yöntemlerle gerçeğin 
ortaya çıkmasını engelleyemezsin. 
Türkiye’ye bu çağda gazeteci hapse-
den ülke olma ayıbını yaşatma. #Ga-
zetecilereÖzgürlük” paylaşımınI yaptı.

CHP’li Veli Ağbaba da, gazeteciler-
den 3’ünün serbest bırakılmasına 
ilişkin olarak, “Tam porsiyon adalet-
sizlik Pelikan’a fazla geldi” dedi.

Gazetecilerden 3’ü özgür,  
3’Ü CEZAEVINE DÖNDÜ

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenazesini 
haber yaptıkları gerekçesiyle 4 aydır tutuklu bulunan 

gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, 
Murat Ağırel, Ferhat Çelikve Aydın Keser dün ilk kez 
hakim karşısına çıktı. Gazeteciler ilk kez savunma 
yaptı beraatlerini talep etti. Savcılık gazetecilerin 
tutukluluklarının devamı yönünde mütalaasını 

açıklarken, mahkeme gazetecilerden 3’ünün tahliyesine, 
3’ünün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir 

sonraki duruşma 9 Eylül’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık 
çanta taşımasını eleştirdiği “Parıl 
parıl parlıyordu Hermes çanta…” 
başlıklı yazısı nedeniyle hakim kar-
şısına çıkan Evrensel yazarı Ender 
İmrek, “güzel vasıf affetmeyerek 
hakaret” ile suçlanıyor.

 Duruşmada savunma yapan 
İmrek, “Milyonlarca yoksul, işsiz 
ve açın olduğu gerçeği bir yerde 
dururken, yine milyonlarca asgari 
ücretli açlık sınırının altında bir 
gelirle geçinmeye çalışırken, 50 
bin dolarlık Hermes çanta, elbette 

eleştiri konusudur” dedi.
İmrek 29 Haziran 2019 tarihinde 

Evrensel’de yayımlanan yazısında 
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftan-
cıoğlu ile aynı tarihlerde Emine 
Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ne 50 bin 
dolar değerindeki Hermes çanta ile 
katılmasını eleştirmişti.

İmrek, bu yazısı nedeniyle hazır-
lanan iddianamede, “güzel vasıf at-
fetmeyerek hakaret” ile suçlanıyor. 
Mahkeme heyeti Emine Erdoğan’ın 
vekilinin davaya katılmasına, En-
der İmrek’in duruşmalardan vares-
te tutulmasına karar verdi.

YASSIADA TEKLİFİ 
TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Gazeteciye “Emine Erdoğan’ı 
övmeme” suçlaması
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Halk TV’de katıldığı bir 
yayında, CHP Lideri Kılıçda-
roğlu’nu büyük bir tehli-
kenin beklediğini söyleyen 
Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Selçuk 
Özdağ, “Kılıçdaroğlu CHP 
genel başkanıyken tutukla-
nabilir” dedi

Halk TV’de Fatih Ertürk 
ile Günün Raporu progra-
mına konuk olan Gelecek 
Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Özdağ, milletve-
killerinin dokunulmazlığı 

konusunu yorumlarken 
vekillerin dokunulmazlığı 
değiştiğini, CHP ve HDP’nin 
zamanı doğru okuyamadı-
ğını söyledi ve “Cumhur-
başkanı Erdoğan, anayasa-
ya ek bir madde koyarak 
fezlekesi olanların yargılan-
masının ve vekilliklerinin 
düşürülmesinin önünü 
açtı. Şimdi Kılıçdaroğlu’nu 
büyük bir tehlike bekliyor “ 
dedi.

31 Mart yerel seçimleri 
öncesinde Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın, İyi Parti lideri 
Meral Akşener’i dokunul-
mazlığının olmamasıyla 
tehdit ettiğini belirten Sel-
çuk Özdağ,  aynı tehdidin 
Kılıçdaroğlu’na da yapıl-
dığını ifade etti ve ekledi: 
“Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 
‘Sizin dokunulmazlığınızı 
da kaldıracağız’ dedi. Şimdi 
sayın Kılıçdaroğlu’nu büyük 
bir tehlike bekliyor. Yanılmı-
yorsam 39’a yakın fezlekesi 
var. Kılıçdaroğlu, CHP Genel 
Başkanı iken tutuklanabilir.”

AK Parti baro paketini 
GÖSTERMEDI, ANLATTI

Baro Paketi için ilk ziyare-
tin önceki akşam saatlerinde 
MHP’ye yapıldığı öğrenildi.  
Teklife destek verdiklerini 
açıklayan MHP Grup Başkan-
vekili Erkan Akçay, çoklu baro 
düzenlemesini şu sözlerle 
savundu: “Barolar da kamu 
kurumu niteliğinde meslek 
örgütü. Vergi dairesi de kamu 
kurumu. Bir ilde çok sayıda 
vergi dairesi olabiliyor. Baro-
ların da çok sayıda olmasına 
neden karşı çıkılıyor.”

AKP Grup Başkanvekilleri 
Turan ve Özkan, dün de CHP, 
HDP ve İYİ Parti ile temaslar 
yürüttü. Ziyaretler korona-
virüs önlemleri altında ya-
pıldı. Meclis’te çay ocakları 
kapatıldığı için bu kez çay 
ikramı yapılmadı, parti yetki-
lileri uzaktan selamlaşabildi. 
AKP’li Turan ve Özkan’ın 
CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay’ı ziyaretine gazeteciler 
alınmazken, görüşmelere 
CHP’nin hukukçu milletve-
killeri Bülent Tezcan, Zeynel 
Emre ve Alpay Antmen de 
katıldı.

AKP Grup Başkanvekilleri 
CHP’li yetkililere yazılı bir 

metin sunmadı; ancak taslak 
hakkında sözlü bilgi verdi. 
Her beş bin üye için bir baro 
kurulacağını, 2 bin imza ile 
baronun kurulacağını, 2 binin 
altına düşmesi durumunda 
ise imzanın tamamlanması 
için 6 ay süre tanınacağını, 
imzaları tamamlayamayan 
baronun kapatılacağı bildiril-
di. Ayrıca oluşturulacak kuru-
lun gerekli üye ve imza şartla-
rını kontrol edeceği belirtildi.

CHP ise baroların bölün-
mesine karşı olduklarını 
açıkladı. Avukatların ilk kez 
Ankara’ya yürüdüğüne işaret 
eden CHP heyeti, ‘Ak Baro’ 
yaratılmak istendiğini, bunun 
avukatlar ve savunma hakkı-
nın yansıra ülkeye de zarar 
vereceğini belirtti. Ülkenin 
içinde bulunduğu duruma 
dikkat çeken CHP heyeti, bu 
ortamda yasanın getirilmesi 
durumunda Meclis’te buna 

karşı mücadele vereceklerini 
kaydetti. CHP taslak ile ilgili 
görüşünü bir basın toplantısı 
ile açıklama kararı aldı.

AKP heyeti daha sonra HDP 
Grup Başkanvekilleri Meral 
Danış Beştaş ve Hakkı Saru-
han Oruç’la bir araya geldi. 
HDP heyeti de çoklu baroya 
karşı olduklarını belirtirken 
‘Türkiye’de zaten yargı sorun-
lu. Böyle sorunlu durumda 
çoklu baronun gündeme 
gelmesi sorunları iyice arttı-
racaktır. Taraflı, bağımlı bir 
yargı olduğu için çoklu baro-
nun yargı sistemine yansıma-
sı sıkıntılı olacaktır. Barolar 
Birliği’nde temsilde adalet 
önemli” ifadelerini kullandı.

AKP heyetinin İYİ Parti zi-
yaretinde, Grup Başkanvekili 
Orhan Çakırlar ve hukukçu 
milletvekilleri Feridun Bahçi 
ile Ayhan Eğer’in katıldığı 
toplantıda hazırlanan taslak 

değerlendirildi. Taslak hak-
kında bilgi veren AKP heyeti 
baroların siyaset yapmasına 
karşı olduklarını, o nedenle 
yapıyı değiştirecek teklifi 
getirdiklerini bildirdi.

İYİ Parti’nin hukukçu he-
yeti ise öneriye karşı çıkar-
ken şu sözleri kullandı: 

“Barolar da, diğer odalar da 
meslek birliğidir, ahilik gele-
neğinin çağımızdaki temsil-
cileridir. Ahilik geleneğinde 
birlik bütünlük dayanışma 
vardır, birleşme vardır. Ama 
siz bölüyor, parçalıyor, kamp-
laştırıyorsunuz, düşman-
laştırıyorsunuz. Net olarak 
baroların çoklu olarak haline 
getirilmesine karşıyız. Sizin 
anlattığınız haliyle net olarak 
karşıyız. Dünya pandemi ile 
uğraşıyor, sizin derdiniz ne, 
neden ne kaçırıyorsunuz”

AKP yöneticileri heyetler-
le görüşmelerde görüş ve 
önerilerle olgunlaştırılacağı 
gerekçesiyle yazılı bir metin 
sunmadı. Görüş ve önerilerin 
partilerden alınmasının ar-
dından teklifin en geç haftaya 
meclise sunulması bekleni-
yor.

AK Parti hazır olduğu anlaşılan baro 
paketi için MHP, CHP, HDP ve İYİ 

Parti’yi ziyaret etti, MHP hariç tüm 
partiler pakete tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tunç Soyer’e yönelik linç kam-
panyası yürütüldüğünü açıklayan 
Kılıçdaroğlu, “Özellikle İstanbul’da 
rantı tümüyle tüketen rantiye sınıfı; 
İzmir’e, İzmir’in sahillerine göz dik-
miş durumda. Oradaki rantı kullan-
mak istiyor” dedi

Habertürk Ankara Temsilcisi 
Bülent Aydemir’e konuşan Kılıçda-
roğlu, “Tunç Bey’e yönelik bir linç 
kampanyası yürütüyorlar. Orada 
TURSAB yetkilileri ile bir araya 
gelmişler. İzmir’de turizmi nasıl 
canlandırırız; şehre daha fazla turist 
nasıl gelebilir diye. O çerçevede bir 
İzmir markası yaratmak istiyorlar” 
ifadelerini kullandı.

“Özellikle rantın büyük olduğu 
İzmir’de belediye başkanlarımı-
za kumpas kurma girişimlerinin 
olduğunu biliyoruz” diyen Kılıç-
daroğlu, “Bunun dışında kumpas 

kurulduğunu da biliyoruz. Özellikle 
İstanbul’da rantı tümüyle tüketen 
rantiye sınıfı; İzmir’e, İzmir’in sahil-
lerine göz dikmiş durumda. Oradaki 
rantı kullanmak istiyor. Belediyeler 
de buna izin vermeyince hükümet 
aracılığıyla belediyelere yargı üze-
rinden baskı kurulmak isteniyor” 
dedi.

Hükümet baskısıyla kumpas giri-
şimlerine Yalova Belediyesini örnek 
veren Kılıçdaroğlu,  “Mesela Yalova 
Belediye başkanımız. İhbarı yapan 
kendisi, kendisinden önce başlayan 
bir uygulamayı şikayet etmiş. Ken-
disinin de o işin içinde olduğuna 
dair hiçbir delil yok ama sırf Sarayın 
talebi doğrultusunda bir numaralı 
sanık olarak ağır cezaya verildi. Hiç-
bir delil yok ortada. Niçin bir numa-
ralı sanık gösterildi? İdare mahke-
mesini kazanmasın diye... Açtığı 
göreve iade davası, mecburen ağır 

cezadaki davanın sonuçlanmasını 
bekleyecek. Böylece uzun yıllar ya 
da uzun süre belediye başkanlığı 
yapamayacak. Böylece belediye 
başkanlarımıza yargı aracılığıyla 
kumpas kuruyorlar. Biz bunun da 
farkındayız.” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği’nin düzenlediği 
çevrimiçi toplantıda daha önce 
gündeme getirdiği İzmir parasının 
(İZCOİN) ardından turizm amaçlı 
kullanılacak İzmir bayrağını anla-
tarak “1800’lerde hatta biraz daha 
öncesinden itibaren İzmir’in bir 
bayrağı olmuş, yeşil, beyaz çizgili 
bir bayrak. Kentlerin bayrakları 
varmış o dönem. İzmir de dünya-
daki bayraklı kentlerden biriymiş” 
demiş, Soyer’in bu sözlerini AKP ve 
MHP ise Türk Bayrağına ve Türki-
ye’ye ihanet olarak yorumlamıştı.

Kılıçdaroğlu: “Tunç Soyer’e 
linç kampanyası yürütüyorlar” AKP’den gelen “Baro teklifi hazır, paket 

için CHP, HDP ve İYİ Partiyi ziyaret ede-
ceğiz” açıklaması üzerine gözler “Ortada 
henüz bir teklif, bir paket yok ki neye 
karşı çıkıyorlar” açıklaması yapan Ada-
let Bakanı Gül’e çevrildi. Baro paketinin 
Adalet Bakanı Gül’den habersiz hazırlanıp 
hazırlanmadığı merak ediliyor.     

Sabah Gazetesinin internet sayfasında, 
Baro paketinin hazır olduğu, AKP grup 
başkanvekillerinin, paketle ilgili olarak 
saat CHP, HDP ve İYİ Parti grup başkan 
vekillerini ziyaret edeceği yer alırken, geç 
saatlere kadar partilerden bir açıklama 
gelmedi. 

AKP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir ba-
rolarının bölünmesini hedeflediği öğreni-
len baro paketi için, önceki gün “Ortada 
henüz bir paket yok” açıklaması yapan 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, avukatlık 
mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin 
kazanımlarını daha da artıracak bir ça-
lışma yapmak istediklerini vurgulayarak, 
“Savunma mesleğini geriye götürecek bir 
çalışmaya asla destek vermeyiz. Arka-
daşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, 
avukatların haklarını daha koruyan ve 
mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendi-
ren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar.” 
demişti.

Baro paketi için ziyaretler başladı
GÖZLER, “PAKET YOK” 

DİYEN ADALET BAKANI’NDA

Selçuk Özdağ: 
“Kılıçdaroğlu 

tutuklanabilir”

Danıştay 10. dairesi, İçiş-
leri Bakanlığı'nın belediye-
lerin yardım toplamasını 
yasaklayan genelgesinin 
yürütmesinin durdurulması 
talebini reddetti. Böylece 

belediyelerin yardım top-
lamasının yasaklanmasına 
dair süreç devam edecek. 
Danıştay, genelgenin iptal 
istemini ise daha sonra 
karara bağlayacak. Pande-

mi sürecinin başlangıcında 
İstanbul ve Ankara başta 
olmak üzere birçok belediye 
ekonomik yönden etkilenen 
vatandaşlara yardım için 
kampanya düzenlemişti.

Danıştay’dan belediyelerin yardım  
kampanyasına ilişkin karar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 
önceki gün “Yok” dediği Baro Pake-
ti’nin,  bir AKP heyetinin aynı gün 
MHP, dün de CHP ve İyi Parti ziyaretle-
rinde masaya yatırıldığı ortaya çıkınca, 
paketin ayrıntılarını İstanbul Barosu 
Başkanı Mehmet Durakoğlu, katıldığı 
bidebunuizle yayınında Yavuz Oğhan’a 
anlattı.

Pakette 2 önemli değişiklik getirildi-
ğini anlatan İstanbul Barosu Başkanı 

Mehmet Durakoğlu’nun verdiği bilgiye göre, baroların 
yapısıyla ilgili değişiklik teklifi, 3 seçenek içeriyor. İlk se-
çenekte binin altında avukatın bulunduğu illerde yüzde 
10’u bulan avukat grubunun, ayrı bir baro kurabilmesi-
nin önü açılıyor. İkinci seçenekte 2 binin üzerinde avu-
katın bulunduğu illerde yüzde 10’u bulan grubun ayrı 
bir baro kurabilmesi öngörülürken, üçüncü seçenekte 
de sadece 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde bu 
kez yüzde 10 yerine, 2 bin sayısını bulan avukat grubu-
na ayrı bir baro kurabilme imkanı getiriliyor. 

Durakoğlu’na göre paketteki İkinci önemli değişiklik 
Barolar Birliği Seçimleriyle ilgili ve burada da üç seçe-
nek hazırlanmış. Birinci seçenek, her baronun 1 kişiyle 
temsil edilmesini öngörüyor. İkinci seçenekte her baro-
nun temsili,  3 delege ve 1 baro başkanıyla 4’e yükselti-
liyor. Üçüncü seçenekte ise, her ile 4 delegenin üzerine 
her 5 bin kişi için de bir delege temsili getiriyor.

Her iki düzenlemede de üçüncü seçeneklerin doğru-
dan İstanbul ve Ankara Barolarını hedeflediğini anlatan 
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bugün 
İstanbul Barosu’na üye avukat sayısı 48 bin 700, Tunceli 
Barosu’na ise 42 avukat var. Barolar Birliği’nde 138 de-
legesi olan İstanbul’a, değişiklikle birlikte Tunceli Barosu 
kadar temsil tanınıyor” dedi.

Mehmet Durakoğlu, Barolar Birliği seçimlerine yöne-
lik düzenlemenin Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’na 
da zarar vereceğini söyledi ve “Bana sorarsınız hiç bir 
seçenekte Feyzioğlu’nun şansı yok. Ben bundan sonra 
Metin Feyzioğlu’nun baroculukta, avukatlıkta yürüyebi-
leceği bir yol olmadığını düşünüyorum. Feyzioğlu'nun 
içinde bulunduğu konum ne sayısaldır, ne siyasaldır. 
Ben Feyzioğlu’nun içinde bulunduğu durumun çok 
daha vahim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Baro Paketinde 
asıl hedef İstanbul
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Geçtiğimiz günlerde yapılan zammın ardından benzinin 
litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 12 kuruş zam daha ya-
pıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 
(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada; “Akaryakıt Ürün-
lerinde Fiyat Artışı 25/06/2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere; Benzinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına 
yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DÜNYA genelinde koronavirüs salgınının yarat-
tığı olumsuz etkiler sebebiyle gıda fiyatlarındaki 
düşüş hızlandı. Ancak Türkiye’de gıda enflasyo-
nundaki artış devam ediyor. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporuna göre gıda 
fiyatları endeksinde bir önceki aya göre 3,1 puan 
gerileme yaşanırken, bu Aralık 2018’den bu yana 
en düşük aylık ortalama oldu. Yıllık değişim ise 
mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
gıda enflasyonu yüzde 6,5 geriledi.

Türkiye’de ise mayısta gıda fiyatları yıllık 
olarak yüzde 12,9 artış kaydederken, bu oran 
dokuz ayın en yüksek seviyesi oldu. Salgın dö-
neminde küresel gıda talep üzerinde yarattığı 
baskı fiyatları düşürdü, Türkiye’de ise talep dü-
şünce fiyatlar yukarı doğru çıkmaya devam etti. 
Bu durum aradaki makası iyice açtı.

Verilere göre şubat ayında küresel gıda fiyatla-
rı ile Türkiye’deki gıda fiyatları arasındaki fark 3 
puana çıkarken, nisan ayında 14 puana, mayıs-
ta ise 19 puana kadar yükseldi. 

Uzmanlar fiyatların yükselmesinde salgın ne-
deniyle üretim ve lojistik maliyetlerinin artma-
sının etkili olduğunu belirtirken, ithalatın sür-
mesi de bu durumdaki bir diğer önemli faktör 
olarak gösterildi. Ayrıca salgın süresince doların 
Türk Lirası karşısında hızla yükselmesi de itha-
lat maliyetlerini artırdı. 

Gıda enflasyonu sadece 
TÜRKIYE’DE ARTIYOR
Küresel gıda fiyatlarında gerileme yaşanmasına 
karşın, Türkiye’de durum daha farklı. Türkiye’de gıda 
enflasyonundaki artış devam ederken, uzmanlar bunun 
sebebinin Türkiye’nin gıdayı ithal etmeye devam 
etmesi ve zaten yüksek olan dolar kurunun salgın 
döneminde daha da yükselmesi olduğunu belirtiyor. 

Euro Bölgesi’nde güçlü kaydedilen verilerin eko-
nomik toparlanma için iyi bir işaret olmayabilece-
ğini söyleyen Avrupa Merkez Bankası baş ekono-
misti Philip Lane, ekonomideki iyimser beklentileri 
azalttı.

Salgın nedeniyle nisan ayında dip gören Euro 
Bölgesi, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya baş-
lanmasıyla birlikte yeniden canlandı. Beklenmedik 
ölçüde güçlü gelen rakamlar “V” şeklinde görece 
hızlı bir toparlanmaya dair umutları artırırken, 
Lane, kısa vadeli göstergelerde iyileşme olmasının 
normal olduğunu, kısıtlamaların uzaması duru-
munda ekonomik faaliyetlerin uzun bir süre daha 
kriz öncesi seviyelerde kalacağına dikkat çekti. 

Lane, “Gelir kayıpları ve önlem tasarrufları tü-
ketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 
Zayıf talep, süregelen arz kısıtlamaları ve devam 
eden sosyal mesafe kısıtlamaları ekonomik faaliye-
tin normalleşmesini engelliyor” dedi.

‘Güçlü veriler toparlanma 
için iyi bir işaret değil’

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren 
Suudi Arabistan’ın en büyük inşaat şirketlerinden Binladin 
Group, nisan ve mayıs aylarında bazı çalışanlarının maaşla-
rını yatıramadı. Ekonomik krizde olan şirketin bu ay da ma-
aşları yatırıp yatıramayacağı henüz kesinleşmedi. 15 milyar 
dolarlık borcunu yapılandırmak için girişimlerde bulunan 
ancak henüz bir sonuç alamayan şirketin 100 bin çalışanı 
bulunuyor. Arabistan’daki havalimanlarının yapımı ve Mek-
ke ile Medine’deki dev projelerin yapımını üstlenen şirket, 
salgın nedeniyle devam eden birçok projesini durdurdu. 
Mayıs ayında maliyetleri yüzde 50 düşüren, bazı çalışanla-
rını ücretsiz izne gönderen şirket, Ramazan ayında 50 bin 
çalışanına maaşlarının üçte biri kadar ödeme yapabilirken, 
çalışanlar Twitter’da tepki gösterdi.

Arabistanlı inşaat 
devinde maaş krizi

Son 6 ay içerisinde küresel enerji sektöründe 3 milyon-
dan fazla insanın işini kaybettiğini söyleyen Uluslararası 
Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, “Önümüzdeki 6 ay içinde 
ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var” dedi. 
Enerji sektörünün salgın nedeniyle en ağır darbeyi ala-
cak sektör olacağını söyleyen Birol, dünya enerji talebinin 
2009’daki ekonomik krize oranla 7 kat daha hızlı düşeceğini 
vurguladı. Birol, “Yani 2009 ekonomik krizine göre 7 misli 
daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu süreçte en bü-
yük darbeyi petrolün aldığını gördük. Özellikle ‘Kara Nisan’ 
olarak adlandırdığımız nisan ayında talepte büyük bir düşüş 
oldu fakat şimdi yavaş da olsa petrolde bir toparlanma söz 
konusu” dedi. Dünyadaki enerji yatırımlarının 2019’a göre 
400 milyar dolar azalacağını söyleyen Birol, “Gelecek aylar-
da en fazla duyacağımız kelime ‘işsizlik’ ve maalesef enerji 
sektörü de bu noktada en fazla darbeyi alan sektörlerden 
birisi olacak. Diğer yandan, önümüzdeki 6 aya baktığımız-
da iki küresel belirsizlik var. İlki, COVID-19 salgınında ikinci 
dalga olma ihtimali, ikincisi ise dünya ekonomisinin nasıl bir 
toparlanma göstereceği” şeklinde konuştu.

6,5 milyon enerji 
çalışanı işsizlikle 
karşı karşıya

Uber’in rakibi olarak bilinen Çinli 
araç paylaşım şirketi Didi, 2030 yılın-
da platformunda 1 milyon sürücüsüz 
aracın bulunacağını açıkladı.

Softbank’tan 500 milyon dolarlık 
bir yatırım alan Çinli şirket, bu yatırı-
mı sürücüsüz araçlar üzerinde yaptığı 
çalışmalar için kullanıyor. Didi’nin 
Çin dışında faaliyete geçmeden önce 
platformuna otonom araçları dahil 
etmek istediği belirtilirken, araçları 
Çinli otomobil üreticisi Baic’in ürete-
ceği ifade edildi.

Öte yandan Didi’nin ülke içindeki 
rakipleri WeRide ve Baidu da otonom 
araç denemelerine devam ediyor. 
Nissan, Renault ve Mitsubishi’nin 
desteklediği WeRide, son olarak 40 
robot taksiyi test etmeye başladığını 
duyururken, Baidu ise konuyla ilgili 
çalışmalarına Çin’in güneyinde de-
vam ediyor. Uber ise, ABD’de Volvo ve 
Ford ortaklığında otonom araç testleri 
gerçekleştiriyor.

Robot 
taksiler  
10 yıl sonra 
geliyor

Alman otomobil devi Volkswagen 14 yıl önce Eurazeo SE’ye attığı Fransız 
araç kiralama şirketi Europcar’ı yeniden almak için görüşmelere başladı.

Pandemi nedeniyle ekonomik çöküntüde olan Europcar’a Volkswagen 
satın alma isteğini iletirken, görüşmeler şu anda başlangıç aşamasında 
bulunuyor. Anlaşmanın sağlanmasına henüz kesin gözüyle bakılmazken, 
piyasa değeri 390 milyon Euro olan ve 1 milyar Euro’nun üzerinde borcu 
olan Europcar, Apollo Global Management Inc gibi özel sermaye şirketleri-
nin de radarında yer alıyor.

Öte yandan Europcar geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, koronavirüs 
nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntıları çözebilmek için yüzde 90’ı devlet 
garantili olan 220 milyon Euro’nun da dahil olduğu 307 milyon euroluk bir 
kurtarma paketi sağladığını duyurmuştu.

BENZİNE BİR ZAM DAHA

VW, ARAÇ KİRALAMA İŞİNE 
YENİDEN DÖNEBİLİR
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Dünyanın en büyük endeks 
sağlayıcısı MSCI, Türkiye’yi 
gelişmekte olan ülkeler endek-
sinden çıkarıp bir alt endekse 
düşürebileceği uyarısında 
bulundu.

Dünyanın en büyük endeks 
sağlayıcısı MSCI, Türkiye'yi 
gelişmekte olan ülkeler endek-
sinden çıkarıp bir alt endekse 
alabileceği uyarısında bulun-
du.

Hisse senedi piyasasına ku-
rumsal yatırımcı erişiminin 
daha da zorlaşması halinde 
Türkiye’yi bir alt endekse 
düşürebileceğini ifade eden 
MSCI, açıklamada bir alt en-
deksin gelişme ihtimali olan 
veya tekil piyasalar endeksleri 
olabileceği belirtildi. 

MSCI yaptığı açıklamada, “17 
Haziran 2020’de yayımlanan 
MSCI 2020 Piyasa Erişimi İnce-

lemesi’nde vurgulandığı üzere, 
Türk hisse senedi piyasasına 
yatırımcı erişimi, Ekim 2019 
ve Şubat 2020’de açığa satış ve 
hisse senedi borç/ödünç verme 
yasaklarının getirilmesinden 
olumsuz etkilendi” ifadelerine 
yer verdi. Bir ülkenin endeks-
ten çıkarılması veya endeks 
içindeki ağırlığının azaltılması 
durumunda hisse piyasaların-
dan yatırımcılar çıkabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy,, havalimanlarında koronavirüs 
test merkezleri açılacağını söyledi.

Yoğun havalimanlarında 1 Temmuz’a, 
diğerlerinde ise 15 Temmuz’a kadar ko-
ronavirüs test merkezlerinin açılacağını 
belirten Ersoy, Güvenli Turizm Sertifi-
kasyon Programı’na ilişkin ise "Başvu-
ran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran 
sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civa-
rında başvuru var" açıklamasını yaptı. 

Ersoy şunları söyledi:
“Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülke-

lerden biri ama ekonomik gerekçelerle 
bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama 
yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları 
her sorunun cevabını en doğru şekilde 
vererek yavaş yavaş aşıyoruz.

2023 için 75 milyon turist, 65 milyar 
dolar gelir hedefimiz olduğu yerde du-
ruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu 
hedefe hızla ulaşacağız.”

Havalimanlarına koronavirüs test merkezi

Kamu ve özel bankalar tarafın-
dan ucuza verilen kredilerin son-
rasında nasıl ödeneceği merak ko-
nusuyken, kredi derecelendirme 
kuruluşu S&P Global Ratings’ten 
buna ilişkin uyarı geldi. Kuruluş, 
Türkiye bankacılık sektöründeki 
sorunlu kredilerin önümüzdeki 
seneye kadar yüzde 20 seviyesini 
aşacağı öngörüsünü paylaştı. Türk 
lirasındaki değer kaybının ve sal-
gın nedeniyle yaşanan ekonomik 
daralmanın bundaki etken olduğu 
belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu 
S&P Global Ratings, ülkenin içeri-
sinde bulunduğu ekonomik daral-
ma ve Türk lirasındaki değer kay-
bı nedeniyle Türkiye bankacılık 

sektöründeki sorunlu kredilerin 
önümüzdeki seneye kadar yüzde 
20 seviyesini aşacağını tahmin 
etti.

S&P Türk bankalarının diğer 
gelişmekte olan ülkelere kıyasla 
yüksek şirket borçları gibi baskı 
yaratan unsurlar ile karşı karşıya 
olduğunu belirtirken, kuruluştan 
yapılan açıklamada, “Kredi Ga-
ranti Fonu (KGF) ve son dönemde 
kamu bankaları üzerinden hızla 
kredi verilmesine ek olarak döviz-
le borçlanma oranının çok yüksek 
olması gibi… spesifik nedenler 
riskleri artırıyor” ifadelerine yer 
verildi.

Açıklamada döviz kredilerin 
toplam kredilere oranının yüzde 

37 seviyesine yakın olduğu kay-
dedilerek, “2021’e kadar NPL’lerin 
%11-12 seviyesine yükselmesini, 
Eylül 2019’da %10 düzeyinde 
olan sorunlu kredilerin (NPL ve 
yeniden yapılandırılan krediler) 
%20 seviyesini aşmasını bekliyo-
ruz” denildi.

Ayrıca Türkiye’de kuvvetler ayrı-
lığı ilkesinin zayıf olması nedeniy-
le TCMB ve Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’nun aldığı 
kararların kalitesi ve bağımsızlığı-
na yönelik soru işaretleri oluştu-
ğunu vurgulayan S&P, Türkiye’nin 
bankacılık sektörünün Azerbay-
can, Mısır, Kazakistan, Yunanis-
tan, Bangladeş ve Arjantin ile aynı 
grupta değerlendirdiğini ifade etti.

‘Sorunlu krediler 
yüzde 20’yi aşabilir’

AK Parti, tarım arazilerinin 
hobi bahçeleri gibi uygulama-
larla bölünmelerinin engel-
lenmesi, sahipli yerlerde izin-
siz ağaç kesimlerine verilecek 
cezaların artırılması, yerli 
tütün kullanım oranının yüz-
de 30’a çıkarılması gibi farklı 
başlıklar içeren yeni kanun 
teklifini Meclis Başkanlığı’na 
sundu.

Meclis’te basın toplantısı 
düzenleyen düzenleyen AK 
Parti Grup Başkanvekili Meh-

met Muş, izinsiz ağaç kesi-
minde her metreküp için 100 
lira ceza getirileceğini, sigara-
da kullanılacak tütün oranı-
nın yüzde 30’a çıkarılacağını 
söyledi. Muş, hobi bahçeleriy-
le ilgili ise şunları söyledi:

“Vatandaşlarımıza seslen-
mek istiyoruz; hobi bahçesi 
adı altında izinsiz, ruhsatsız, 
plansız, programsız herhangi 
bir yapı almamalarını rica 
ediyoruz. Hobi bahçesi adı 
altında tarım arazilerine yapı-

lan bu yapıların denetimiyle 
alakalı cezalar artırılmaktadır. 
Bin TL'den az olmamak üzere 
bir ceza ile her metrekare için 
10 TL ceza kesilecektir. Eğer 
bu yapıdaki aykırılıklar vatan-
daş tarafından giderilirse ve 
buralar yıkılırsa, tarım topra-
ğı tekrar eski haline getirilirse 
süreç bu şekilde kapanacak-
tır. Getirilmemesi halinde iki 
aylık beklemeden sonra bu 
cezalar üç kat artırılarak tek-
rar uygulanacaktır.”

AK PARTİ’DEN HOBİ 
BAHÇELERİYLE İLGİLİ 

KANUN TEKLİFİ

Türkiye’de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılma-
ya başlanılarak normalleşme sürecine geçildiği 1 
Haziran tarihinde ekonominin yeniden açılma-
sıyla sanayide kapasite kullanımı ve reel kesimde 
güven arttı.

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, ha-
ziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 pu-
anlık artışla yüzde 66 seviyesine yükseldi. Aynı 
dönemde reel kesim güven endeksi de bir önceki 
aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesine ulaştı.

KKO, tüketim mallarında yüzde 62,4, yatırım 
mallarında yüzde 67 seviyesinde yer alırken, ve-
riler, 2020 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde 
yer alan 1740 iş yerinin İktisadi Yönelim Anke-
ti'ne verdiği yanıtlar bir araya getirilerek oluştu-
ruldu.

Endeksi meydana getiren anket sorularına ait 
yayılma endekslerine bakıldığında, genel gidişat, 
gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç ay-
daki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal 
stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç 
aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki 
toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım 
harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi 
artış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven 
endeksi (RKGE-MA) mayıs ayına göre 16,3 puan 
artış kaydederek 89,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni normale 
geçişle kapasite 
kullanımı arttı

Borsa İstanbul’un yılbaşından bu yana artan yatı-
rımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini söyleyen 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “"Türk lirası-
na güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme 
hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Berat Albayrak, 
Borsa İstanbul’un 2020 yılının kayıplarını geri alan az 
sayıda borsadan biri olduğunu ifade etti. Paylaşımında 
aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülke-
lerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe 
de yer veren Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu 
yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım 
devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az 
sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk 
varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan 
herkes kazanacak” diye konuştu.

‘TÜRK LİRASI’NA 
GÜVENEN HERKES 

KAZANACAK’

TÜRKİYE İÇİN BİR ALT ENDEKSE DÜŞME TEHLİKESİ
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KPMG Football Ben-
chmark ekibinin yaptığı 
araştırmaya göre Avrupa 
liglerinde top koşturan 
32 takım koronavirüs 
salgını sırasında 3 mil-
yar 431 milyon Euro 
kaybetti... En çok değer 
kaybını ligin tescil edil-
mesi nedeniyle Fransa 
Ligue 1 kulüpleri yaşadı. 
İlk iki sırada Fransız 
Lyon ve PSG var. Avru-
pa'da en çok değer kay-
beden üçüncü kulüp ise 
Galatasaray.

Covid-19 salgını nede-
niyle ertelenen Avrupa 

ligleri yeni normalle 
yeniden start aldı. An-
cak futbola verilen ara 
kulüplerin kadro değer-
lerine büyük darbe vur-
du, oyuncuların fiyatları 
düştü. KPMG Football 
Benchmark ekibi, Av-
rupa'nın en değerli 32 
takımının kadro değer 
kayıplarını araştırdı. 
32 takımın toplam kad-
ro değeri 3 milyar 431 
milyon euro (yaklaşık 
26.5 milyar TL) azaldı. 
En büyük değer kaybını 
Fransa Ligue 1 kulüpleri 
yaşadı. Ligue 1'in tescil 

edilmesinin ardından 
şampiyon ilan edilen 
Paris Saint-Germain'in 
kadro değeri 934 milyon 
eurodan 696 milyon 
euroya (yüzde 25.4) 
düştü.

GALATASARAY VE 
BEŞİKTAŞ'IN KAYBI 
YÜZDE 20'DEN 
FAZLA

Yüzde olarak en büyük 
değer kaybını (yüzde 
27.5) ise O.Lyon yaşadı. 
Fransız ekibinin Co-
vid-19 öncesi 404 mil-
yon euro olan kadro de-

ğeri 293 milyon euroya 
geriledi. Şubat 2020'de 
Avrupa'nın en değeri 32 
takımı arasında kadro 
değeri 100 milyon euro-
nun altındaki iki kulüp 
olan Galatasaray ve 
Beşiktaş'ın da oyuncu-
ların fiyatlarında büyük 
düşüş yaşandı. Galatasa-
ray'ın Şubat 2020'de 96 
milyon euro olan kadro 
değeri yüzde 23.3 düşe-
rek 73 milyon euroya ge-
riledi. Beşiktaş'ın ise 80 
milyon euroluk kadrosu 
yüzde 20.2 düştü ve 64 
milyon euro oldu.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Ve-
dat Muriç, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel 
Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yatan 
Kosovalı hastalara moral verdi. Tecrü-
beli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü 
Kosovalı hastaların hem babalar günü-
nü kutlamak hem de hastalara moral 
vermek amacıyla video konferans yo-
luyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde Kosovalı hasta-
larla görüşen Vedat Muriç, “Şu anda 
pandemiden dolayı yanınızda olamıyo-
rum. Süreç geçtikten sonra sizleri bire-
bir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin 
babalar günü kutlu olsun” ifadelerini 
kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, 
pandemi sürecinde hastaların moralle-
rini yerine getirdi.

3.4 MİLYAR EURO BUHAR OLDU

İtalyan basını, Al Duhail'de ara-
dığını bulamayan Mario Mandzu-
kic'e Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 
talip olduğunu yazdı. Oyuncunun 
yeni adresinin İtalya ya da Türkiye 
olacağı belirtildi. İç piyasada Mert 
Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için 

karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu 
sefer dünyaca ünlü yıldız için kapı-
şıyor

İtalyan basını, ocak ayında Katar 
ekiplerinden Al Duhail'e transfer 
olan Mario Mandzukic'e Fenerbah-
çe ile Galatasaray'ın talip olduğunu 

yazdı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 
Mandzukic'in yeni adresinin Türki-
ye ya da İtalya olacağı belirtildi.

Hırvat oyuncunun yıllık 6.5 
milyon euro net maaşı olmasının 
İtalyan takımları için engel yarattı-
ğı kaydedildi.

MANDZUKIC 
MÜCADELESI

Kanarya'nın hedefindeki 
isim Makedonya’nın Shkendija 
takımında forma giyen Omar 
Imeri... Fenerbahçe scout 
ekibinin uzun bir süredir takip 
ettiği 20 yaşındaki futbolcu 
gözlemciler tam not verirken, 
Kanarya da çalışmalarına hız 
verdi.

Fenerbahçe Yönetimi tara-
fından "Yeni Elif Elmas" ola-
rak görülen Omar Imeri'nin 
menajeri ve kulübüyle temasa 
geçildiği öğrenildi. Makadonya 
ekibi Shkendija ile 2021 yılı-
na kadar sözleşmesi bulunan 
genç yeteneğin transfer duru-
mu soruldu.

Tıpkı Elif Elmas transferinde 

olduğu gibi düşük maliyetli 
oyuncuyu kaçırmak istemeyen 
Fenerbahçe Yönetimi, yeni 
sezon planlamasında mar Ime-
ri'ye de yer vermek istiyor.

Omar Imeri, kendisi gibi 
Üsküp doğumlu olan Elif El-
mas'la Rabotnicki altyapısında 
1 sezon birlikte oynamıştı. 
Elif Elmas'ın Fenerbahçe'den 
Napoli'ye uzanan başarı hi-
kayesini yakından takip eden 
Imeri'nin Sarı-Lacivertli kulüp 
hakkında Elif'ten bilgi aldığı 
belirtildi.

Orta sahanın her bölgesinde 
oynayabilen Imeri, bu sezon 
ise 20 karşılaşmada 5 gol atar-
ken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE’YE 
YENİ ELMAS!

VEDAT MURİÇ 
KOSOVALI 
AİLELERE 

MORAL VERDİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 

"Ligde önümüzde 6, Türkiye Kupası'nda da 1 final 
karşılaşmamız var. Bu takım bu maçların hepsi-
ni kazanacak güçte. Kaybedilmiş hiçbir şey yok." 
dedi.

Bordo-mavili taraftarların sakin olması gerektiği-
ne dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Taraftarın, yönetim başkan için demiyorum 
takıma inancını hiçbir şekilde kaybetmemesi ge-
rekir. 10 gün içinde zorluk derecesi yüksek 3 dep-
lasman maçı oynadık. 2 galibiyet, 1 beraberliğimiz 
var. 8 gol atıp 4 gol yemişiz. Bu takım mücadele 
ediyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ta-
raftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Enerjile-
ri ve desteklerini takım üzerinden esirgemesinler. 
Takıma, hocaya inansınlar. Biz başkanından mal-
zemecisine, aşçısına kadar bütün halinde bir aile 
olarak her şeyin en doğrusunu mükemmel şekilde 
yapmak için 24 saat uğraşıyoruz."

TRABZONSPOR’DA 
20 PUAN KAYIP

Trabzonspor, bu sezon skor olarak öne geçtiği 
karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım 
konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 
9 müsabakada 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 
zirve yarışında 20 puan kaptırdı.

Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta 
puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk maçı olan Kasımpa-
şa maçında 34. dakikaya kadar 1-0 önde getirdiği 
maçta bordo-mavililer 40. dakikada yediği golle bir 
puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsaba-
kasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 
90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup 
ayrıldı. Başakşehir maçında 61 dakikada 1-0 öne 
geçen Karadeniz ekibi 67 ve 78 dakikalarda yediği 
gollerle 2-1 yenik duruma düştü. 90 dakikada ise 
bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Be-
şiktaş maçında ise 5 dakikada öne geçen Karadeniz 
ekibi, 57 ve 64 dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenik 
duruma düştü. 90 dakikada attığı golle 1 puanı 
kurtardı. Gaziantep deplasmanında ise 22 dakikada 
öne geçen Trabzonspor, 53 dakikada yediği golle 
sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer 
son oynanan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maç-
ta aynı tabloyu yaşadı. Bordo-mavililer 7 dakikada 
öne geçtiği maçta 45 dakikada kalesinde gol gördü. 
51 dakikada öne geçen Trabzonspor 90+5 yediği 
golle sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

“HER MAÇI 
KAZANACAK 

GÜCÜMÜZ VAR”

BRADLEY “OYNAMAYACAĞIM” DEDİ
Amerikan Basketbol Ligi'nde 

Los Angeles Lakers forması 
giyen Avery Bradley, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle 31 Temmuz'a kadar 
ara verilen sezonun kalan 
bölümünde oynamayacağını 
açıkladı.

Pandemi yüzünden ligin 
durdurulduğu 11 Mart'a kadar 
Batı Konferansı'nın zirvesinde 
yer alan ve şampiyonluğun fa-
vorilerinden gösterilen Lakers, 

22 takımla Florida kentinde 
oynanacak 2019-20 sezonu-
nun devamında, oyun kurucu-
su Bradley'den yoksun sahaya 
çıkacak.

Bradley, Amerikan spor 
kanalı ESPN'ye yaptığı açıkla-
mada, "Her ne kadar Lakers 
Kulübü ve takım arkadaşlarıma 
bağlı olsam da öncelikle ailem 
için basketbol oynuyorum. 
Böyle bir zamanda ailemin 
sağlığını, ufak bile olsa riske 

atacak bir karar almam düşü-
nülemez." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncunun 
kararının arkasında, solunum 
problemi bulunan 6 yaşında-
ki oğlu Liam'ın sağlığından 
endişelenmesinin bulunduğu 
düşünülüyor.

Bu sezon çıktığı 49 maçın 
44'ünde ilk 5'te yer alan ve 8,6 
sayı ortalamasıyla oynayan 
Bradley, savunmada da önemli 
rol üstleniyordu.

EFSANE 
JOKEY 

EVİNDE ÖLÜ 
BULUNDU

İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli jokeylerden biri olan 
Liam Treadwell’in hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Evin-
de ölü bulunan Liam Treadwell’in hayatını neden kaybettiği 
henüz açıklık kazanmadı.

West Mercia polisinin Liam Treadwell’in ölümü ile ilgili 
oluşturduğu raporda “Bu sabah erken saatlerde polis ekiple-
ri, gelen ihbar üzerine gittikleri evde 30’lu yaşlarda bir erkek 
cesedi ile karşılaştı. Şahsın ölüm nedeni henüz belirlenemedi. 
Ancak olayın cinayet olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı” 
denildi.

Kariyerinde 300’den fazla yarış kazanarak efsaneler arasına 
giren Liam Treadwell, 4 Nisan 2009’da Aintree Hipodromu’n-
da koşulan İngiltere’nin en büyük yarışı Grand Nation’da unu-
tulmaz bir başarı kazanmıştı. 1’e 100 veren Mon Mome isimli 
atı süren Liam Treadwell, yarışı kazanarak tarihe geçecek bir 
zafer kazanmıştı.

Son yıllarda zor zamanlar geçiren Liam Treadwell’in intihar 
etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.
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Güreşin ünlü isimle-
rinden Simeon Shterev 
ile eşi Maria ve oğlu 
Nikolay birkaç gün önce 
corona virüs semptom-
larıyla hastaneye kaldı-
rıldı. Yapılan testlerde; 
dünya şampiyonluğu 
ile olimpiyat 3’üncülü-
ğü başarıları bulunan 
bulunan ve kariyerine antrenör 
olarak devam eden Simeon 
Shterev ile kendisi gibi şampi-

yonluklara imza atan 
oğlu Nikolay’ın corona 
virüsüne yakalandığı 
tespit edildi.

DURUMU KRİTİK
Sağlık durumu iyiye 

giden Simeon Shterev 
taburcu edilerek evinde 
14 günlük karantinaya 

alındı. Oğul Nikolay Shterev’in 
ise durumunun kritik olduğu ve 
tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basket-
bol Takımı'nın başantrenörlüğü 
görevinden ayrılan Zeljko Obrado-
vic, hayatının en zor kararların-
dan birini aldığını söyledi

Sarı-lacivertli kulübün internet 
sitesinde açıklamalarına yer veri-
len Sırp başantrenör, "Geçtiğimiz 
hafta başkanımız Ali Koç, başkan 
vekilimiz Semih Özsoy ve genel 
menajerimiz Maurizio Gherardini 

ile son derece sıcak ve güven ve-
ren görüşmeler gerçekleştirdim. 
Daha sonrasında da Belgrad'a 
dönmem ve aile ortamımda bir-
kaç gün geçirerek karar almam 
noktasında kendileriyle mutabık 
kaldık. Sonuçta ailemle birlikte 
hayatımın en zor kararlarından 
birini verdim ve koçluğa bir yıl ara 
verme kararı aldım." ifadelerini 
kullandı.

OBRADOVIC’TEN 
DUYGU DOLU MESAJ

Beşiktaş'la olan sözleş-
mesi sezon bitiminde sona 
erecek olan ve kadroda dü-
şünülmeyen Caner Erkin, 
Galatasaray'a önerildi! Adı 
Fenerbahçe'yle de anılan 
tecrübeli futbolcunun me-
najeri, sarı-kırmızılı idare-
cilerle temasa geçerek Ca-

ner'in Galatasaray'da forma 
giyebileceğini iletti.

Daha önce Hasan Ali 
Kaldırım'ı veto eden Fatih 
Terim'in Caner Erkin trans-
feri için henüz olumlu ya 
da olumsuz bir geri dönüş 
bildirmediği öğrenildi. An-
cak milli futbolcunun maaş 

talebinin yüksek olması du-
rumunda bu transfere sıcak 
bakılmayacağı belirtildi.

2009-10 sezonunda Ga-
latasaray'da kiralık olarak 
top koşturan Caner, bu se-
zon Beşiktaş formasıyla 33 
resmi maçta 3 gol 11 asist-
lik performans sergiledi.

CANER ERKIN, 
GALATASARAY’A 

ÖNERILDI

Galatasaray'ın genç oyun-
cusu Yunus Akgün bir kez 
daha İtalyan kulüplerinin 
transfer gözdesi oldu. Fatih 
Terim'in rotasyon oyun-
cuları arasında yer alan 
Yunus Akgün'ün İtalya'ya 
transferi gündeme geldi.

İtalya basınından Calcio-
mercato'nun haberine göre 
Cengiz Ünder'i anımsattığı 
ifade edilen Yunus Akgün, 
İtalya pazarında yeniden 
transfer listelerine girdi. Bir 
dönem Roma ve Lazio'nun 

ilgilendiği Yunus Akgün'e 4 
yeni talip çıktı.

İtalya Serie A ekipleri Par-
ma, Cagliari, Fiorentina ve 
Verona, Yunus Akgün'ü yaz 
transfer döneminde kadro-
larına katmak istiyorlar.

"YUNUS AKGÜN, UEFA 
GENÇLİK LİGİ'NDE 
PARLADI"

Parma ve Cagliari'nin 
somut adım atan ilk kulüp-
ler olduğu ve Yunus Akgün 
için yarışın başladığı belir-

tildi. Galatasaray ile UEFA 
Gençlik Ligi'nde parladığı 
aktarılan genç oyuncunun 
geleceği için seçim yapmak 
zorunda olduğu bildirildi.

Yunus Akgün bu sezon 
Türkiye U19 Ligi'nde 19 
maçta 10 gol ve 9 asiste 
imza attı. 20 yaşındaki 
futbolcu, UEFA Gençlik Li-
gi'nde ise 5 maçta 2 gol ve 
1 asist kaydetti. Yunus'un 
Galatasaray ile 2024 yılına 
kadar sözleşmesi bulunu-
yor.

YUNUS AKGÜN’E İTALYA GÖRÜNDÜ

Galatasaray’da 
teknik direktör Fatih 
Terim, gelecek sezon 
teknik heyetini sil 
baştan kurmak ister-
ken ilk ayrılık Hasan 
Şaş'la gerçekleşmişti. 
İmparatorun, Ümit 
Davala'yla da yola 
devam edip etme-
yeceği belirsizliğini 
korurken yanı sıra 

yeni sezondaki yar-
dımcı antrenörler 
için birçok isim orta-
ya çıkmıştı. İlk isim 
ise netleşti.

Uzun yıllar Gala-
tasaray'da kaptanlık 
yapan ve futbolu 
sarı-kırmızılı kulüpte 
bırakan Ayhan Ak-
man, Fatih Terim'in 
yardımcısı olarak yu-

vasına geri dönüyor. 
43 yaşındaki antre-
nör, Levent Şahin'le 
birlikte yeni sezonda 
Terim'in yardımcılı-
ğını üstlenecek.

RIEKERINK VE 
TUDOR'LA DA 
ÇALIŞTI

Antrenörlüğe 2013 
yılında Galatasaray 

A2 Takımında 
başlayan Akman, 
Kayseri Erciyesspor, 
Karşıyaka, Sarıyer'de 
görev aldıktan sonra 
Galatasaray'a A 
Takım antrenörü 
olarak geri dönmüş 
ve Jan Olde Riekerink 
ile Igor Tudor'un 
yardımcılığını 
yapmıştı.

AYHAN AKMAN 
FATİH TERİM’İN 

YARDIMCISI

BABA-OĞUL VİRÜSE 
YAKALANDI

ATİBA’DAN 2. DALYA
Beşiktaş'ın Süper Lig'de en 

çok forma giyen yabancı oyun-
cusu unvanına sahip Kanadalı 
futbolcu Atiba Hutchinson, 
siyah-beyazlı formayla ikinci 
"dalya" için gün sayıyor.

Beşiktaş'a 2013-2014 sezo-
nunda transfer olan 37 yaşın-
daki Atiba Hutchinson, 7 se-
zonda 199 lig maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, teknik 
direktör Sergen Yalçın'ın, 26 
Haziran Cuma günü İttifak 
Holding Konyaspor ile Vodafo-
ne Park'ta oynanacak karşılaş-
mada görev vermesi halinde 
siyah-beyazlı formayla ligde 
200. maçına çıkacak.

Huthcinson, siyah-beyazlı 
takımda Süper Lig'de en fazla 

forma giyen oyuncu unvanını 
elinde bulunduruyor.

Kanadalı futbolcu, özellik-
le Trabzonspor maçlarında, 
Beşiktaş'taki önemli anlarını 
yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ilk lig 
maçına 18 Ağustos 2013'teki 
Trabzonspor maçıyla çıkan 
Hutchinson, Beşiktaş'ın Süper 
Lig'de en çok forma giyen ya-
bancı oyuncu unvanını da yine 
bordo-mavili takımla oynanan 
bir karşılaşmada elde etti. 
Hutchinson, 16 Aralık 2018'de 
Vodafone Park'ta oynanan 
karşılaşmayla ligdeki 157. kar-
şılaşmasına çıktı ve 156 maçta 
görev alan Tomas Sivok'u geçe-
rek rekorun yeni sahibi oldu.

Beşiktaş'ın Kamerun asıl-
lı Fransız futbolcusu Georges 
Kevin Nkoudou, Süper Lig'de 
şampiyonluk şanslarıyla ilgili 
olarak, "Şampiyonluk biraz uzak 
görünüyor ama her şey olabilir." 
dedi.

Fransız futbolcu yaptığı açıkla-
mada, ligde 6 maçlarının kaldı-
ğını hatırlatarak, "Maç maç bak-
mak lazım. Tabii ki hala gerçekçi 
hedeflerimiz var. Şampiyonluk 
biraz uzak görünüyor ama her 
şey olabilir. 6 maç üzerinden 
bakacak olursak toplayabilece-
ğimiz 18 puan var. Hala Şampi-
yonlar Ligi'nde ön eleme oyna-
ma ihtimalimiz var. Ben şöyle 

bakıyorum. 18 puanı toplarsak 
ciddi anlamda yukarı tırmanma 
şansımız olacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgının 
başladığı ilk dönemde zorluk 
yaşadığını anlatan Nkoudou, "İlk 
2 hafta İstanbul'daydım. Zordu, 
çünkü o dönemde uçuşlar ka-
patılmıştı. Sonrasında kulüpten 
izin alarak, alime yakın olmak 
için onların yanına gittim. Sa-
hadan uzak olmak zordu. Eli-
mizden geldiği kadar hepimiz 
bireysel antrenmanlar yaptık. O 
dönemde ailemle birlikte Paris'te 
olmak önemliydi. Birbirimizi 
desteklemeye çalıştık ve fena 
geçmedi." ifadelerini kullandı.

NKOUDOU’NUN 
UMUDU VAR

TFF 1. Lig ekiplerinden 
Bursaspor'da İbrahim Üzül-
mez ile yolların ayrılmasının 
ardından teknik direktörlük 
görevine İrfan Buz getirildi.

Bursaspor'un internet si-
tesinden yapılan açıklamaya 
göre, Özlüce İbrahim Yazıcı 
Tesisleri'nde İrfan Buz ile 1,5 
yıllık sözleşme imzalandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı 
Mesut Mestan, imza töreni 
sonrası yaptığı açıklamada, 

"Teklif götürdüğümüz andan 
itibaren ilgisi, samimiyeti 
ve hassasiyeti için teknik 
direktörümüz İrfan Buz'a 
teşekkür ediyorum. Kendisi 
ve ekibinin, kulübümüzü ait 
olduğu Süper Lig'e çıkaraca-
ğına inancım tamdır. Hoca-
mıza başarılar diliyorum." 
ifadelerini kullandı.

İrfan Buz, bugün akşam 
saatlerinde takımın başında 
ilk antrenmanına çıkacak.

BURSASPOR’DA BUZ DEVRİ



Yönetmen, senarist ve yazar 
Ferzan Özpetek, geçen yıl vizyona 
giren ve İtalya’da önemli başa-
rılar elde eden son filmi La dea 
fortuna hakkında konuştu. Özpe-
tek, filmin başarısının duyguyu 
yansıtmak olduğunu ifade etti.

“İlk gösterimi yapıldıktan 
sonra filmle ilgili özel bir şeyler 
olduğunu fark etmeye başladım” 
diyen Ferzan Özpetek, “Viz-
yon tarihi kasım başları olarak 
planlanmıştı ancak sonradan 
dağıtımcı Noel’i önerdi. İki ço-
cuklu iki adamın hikâyesinin 
Noel için pek uygun olmadığını 
düşünüyordum ancak sonra 
filmin büyük bir etki yarattığı ve 
kulaktan kulağa yayıldığı ortaya 
çıktı. Filmi izleyen herkes fil-
min insanı duygulandırdığını ve 
dokunaklı bulduğunu söyledi. 
Eşcinsel izleyicilerde ve aileler-
de büyük etki uyandırdı. Birçoğu 

nasıl bir dünyada yaşadığımızı, 
bazı şeylerin nasıl değiştiğini 
ve ne kadar önemli duygular 
olduğunu anlamak için filmi 
çocukları ile beraber izlediğini 
söyledi. Filmin (kasıtsız olarak 
ortaya çıkan) mesajı, söz konusu 
ebeveynler olduğunda önemli 
olan belden aşağısında değil, 
kalplerimizin ve akıllarımızın 
olduğu yerde ne bulduğunuz” 
ifadelerini kullandı.
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Salı günü İstanbul’daki sağa-
nak yağmur sırasında Kadıköy 
Sakızgülü Sokak’ta bir binanın 
çatı katına yıldırım düştü. Şevket 
Çoruh’un tiyatrosu olan Baba 
Sahne’nin de bulunduğu binanın 
çatısının köşesine isabet eden 
yıldırım, binada hasara yol açtı. 
Sokağın boş olmasından dolayı 

binadan kopan parçalar kimse-
ye isabet etmedi. Şevket Çoruh, 
konuyla ilgili olarak şu ifadeleri 
kullandı:

“Çevrenizde varsa rahat olun. 
Tiyatrolar yalnızca kültür sanat 
için değil, halkın güvenliği için 
de vardır. Yıdırım şimşek fark 
etmez Baba Sahne affetmez.” 

TURİZM ve Kültür Bakanlığı, 
‘Kültür ve Sanat Tesislerinde 
Kontrollü Normalleşme Süreci’ 
başlıklı genelge yayınladı. Genel-
geye göre, kültür işletmelerinde 
kulis ziyareti olmayacak, klimalar 
dışarıdan çalıştırılacak, seyircile-
rin ateşi ölçülecek.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 
imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm 
müdürlüğüne, Türkiye Otelciler 
Federasyonu’na, Türkiye Otelciler 
Birliği’ne, Türkiye Turizm Yatırım-
cıları Derneği’ne, Sinema Salonu 
Yatırımcıları Derneği’ne ‘Kültür ve 
Sanat Tesislerinde Kontrollü Nor-
malleşme Süreci’ konulu genelge 
gönderildi. Alınması gereken ön-
lemler şöyle sıralandı:

KAPASİTE BELİRLENECEK 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kuru-

lu’nun Kovid-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi esas alınarak 
alınacak önlemleri belirlemek 
üzere ‘Eylem Planı’ hazırlanacak. 

İşletmeler, sosyal mesafe ku-
rallarına uygun olarak ziyaretçi/
seyirci/katılımcı kabulü yapacak. 
Sosyal mesafe planına uygun ola-
rak belirlenen kapasite tesis gi-
rişine ve her bir salonun girişine 
ayrı ayrı asılacak.

ATEŞ ÖLÇÜLECEK
Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, 

girişte termal kamera veya temas-

sız ateş ölçümü uygulanacak, 38 
dereceden yüksek ateş ölçümle-
rinde, işletmeye alınmayarak bir 
sağlık kuruluşuna başvurması 
için uyarılacak. Ziyaretçi/seyirci/
katılımcıların tesise maske ile 
girmeleri ve içeride bulundukları 
süre boyunca maske takmaları 
sağlanacak. Maskesi olmayanlara, 
girişte verilmek üzere maske bu-
lundurulacak.

Ayrıca seanslar arası yığılmaları 
ve çakışmaları önleyecek şekilde 
sinema, tiyatro, konser gibi gös-
terilerin başlama, giriş-çıkış ve 
ara saatleri ayarlanacak, mümkün 
olan en az kapasitede salonun 
kullanımı sağlanacak mümkünse 
kullanılan salon sayısının toplam 
sayının üçte birini geçmemesine 
özen gösterilecek.

Seyirci koltuklarında kişiler 

arası her yönden bir koltuk boşluk 
bırakılarak, salon kapasitesinin 
yüzde 60’ını aşmamak kaydıyla 
sosyal mesafe planına uygun otu-
rum düzeni sağlanacak.

Kulislere ziyaretçi kabul edilme-
yecek. Genelgedeki esasların sü-
rece bağlı olarak zaman içerisinde 
güncelleneceği de kaydedildi. 
İşletmelerin faaliyetlerine başla-
yacakları tarih ise açıklanmadı. 

‘Yeni normal’in sinema 
kuralları belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kül-
tür Daire Başkanlığı, koronavirüs salgının-
dan olumsuz etkilenen kültür sanat sektörü 
için destek programı hazırladı. Salgın ne-
deniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal 
etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar 
ve bağımsız sanatçılar destek programına 
alındı. İBB’nin destek çalışmaları şöyle:

Özel tiyatrolara ve sinema sektörüne 
destek vermek amacıyla Yenikapı’da ku-
rulacak dev ekran ve sahne sistemi ile 
açık hava tiyatrosu ve açık hava sineması 
oluşturulacak. Yaz sezonu süresince, İs-
tanbullular film ve tiyatro gösterimlerini 

arabalarından izleyebilecekler.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMU
Tiyatro oyunlarının daha düşük ücretler 

ödenerek izlenmesini sağlamak ve özel 
tiyatrolara destek olmak amacıyla, özel ti-
yatroların mevcut arşivlerindeki oyunları-
nın, açık hava ya da dijital platformlardan 
yayımlanması sağlanacak. İBB, kültür sa-
nat etkinliklerini yeni oluşturacağı dijital 
platform üzerinden yayımlayacak. Birçok 
farklı sanat dalından konuk edilecek sa-
natçıların performansları, İBB stüdyoların-
da kaydedilerek izleyicilere ulaştırılacak. 

İBB’den sanatçılara  
korona desteği

14-21 Haziran arasında ilki gerçekleşti-
rilen dünyanın en geniş katılımlı ve kap-
samlı tematik film festivali Uluslararası 
Göç Filmleri Festivali, bir haftada yaklaşık 
30 milyon izleyiciye ulaştı.

Göç Filmleri Festivali’nin Sanat Yönet-
meni Yasin Tütüncü, “Festivalimizi takip 
edenler bir hafta boyunca 30 ülkeden 
45 film seyretti. Film gösterimlerine ilgi 

büyüktü, biletler ilk günlerde tükendi. 
Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı ustalık 
sınıfları, atölyeler, soru & cevap etkinlik-
leri, konserler ve sergilerle tüm dünyada 
yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaşmayı 
başardık” dedi. Tütüncü, ‘Göçün İzleri’ ve 
‘Göç Duygusu’ sergilerinin online olarak 
iki hafta daha ücretsiz olarak 7/24 görüle-
bileceğinin altını çizdi. 

Göç Filmleri Festivali’ni 30 milyon izledi 

ÖZPETEK: BAŞARININ 
FORMÜLÜ DUYGU

Baba Sahne’ye yıldırım düştü

Muhalif Takvim ANIL ÖZGÜÇ


