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KILIC ASKI
DIYANET BAŞKANI ALI ERBAŞ’IN

Ayasofya’nın açılışında Cuma hutbesini okurken eline kılıç alan 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o kılıcı bırakmadı. Bu defa yine 
Ayasofya’da bayram namazının hutbesini elinde kılıçla okudu. 

AYASOFYA’DAKİ ilk Cuma namazını kıldı-
ran, mimbere kılıçla çıkan Diyanet İş-
leri Başkanı Ali Erbaş aynı uygulamayı 
bu defa bayram namazında yaptı. Erbaş 
Ayasofya’daki bayram namazına imam-
lık yaptı, hutbe için mimbere yine elin-
de kılıçla çıktı. Erbaş’ın ısrarlı uygula-
masına farklı çevrelerden tepki var. 

TARİHÇİLER elinde kılıçla hutbe oku-
yan Diyanet İşleri Başkanı’nın “Fe-
tih geleneği bitmedi” mesajı verdiğini 
belirtiyor. Erbaş bugüne kadar uygu-
lamaya ilişkin bir açıklama yapmadı. 
Ama y Erbaşın verdiği simgesel mesa-
jı çoğunluk ‘Cumhuriyet ile hesaplaş-
ma’ olarak algılayıp eleştiriyor. 6’da

KILICI ELİNDEN BIRAKMADI FETİH MESAJI AMA KİME

İLK bayram namazında Sulta-
nahmet’in papucu dama atıl-
dı,  Ayasofya’nın kapısında 
sıra vardı. Camii’ye girebilmek 
için geceden gelenlerin sade-
ce küçük bir bölümü amacına 
ulaşabildi.  Ayasofya’nın kar-
şısında, Osmanlı’nın büyüklü-
ğünü göstermek için inşa ettir-
diği Sultanahmet Camii’ne ise 
eskisi gibi rağbet yoktu. 6’da

AYASOFYA DOLU, SULTANAHMET BOŞ

CENGIZ ERDIL
yazdı  2’de

ET “GECE VAKTI 
ARKWRIGHT 
PAMUK 
FABRIKASI”

BIR  
ZAMANLAR  
MILET VE 
LABRANDA’DA…

KUBILAY KAPTAN
yazdı  5’te

‘İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜN 
ÖNCÜSÜ CHP’

ELİAÇIK: ŞU BAYRAM GÜNÜNDE 
YAKANA GÜL TAKSAN OLMAZ MI?

İTTİFAKLAR CHP’nin kurultay ra-
poruna da girdi. CHP lideri Kılıç-
daroğlu’nun “CHP’nin dostları” 
ifadesine açıklık getirilen raporda 
“İktidara yürüyoruz ancak, ik-
tidara yürüyen sadece partimiz 
CHP değil, bu yürüyüşün öncüsü 
CHP’dir” ifadeleri yer aldı. 3’te

DİYANET İşleri Başkanı Erbaş’ın bay-
ram namazında minbere yine kılıçla 
çıkmasına İlahiyatçı İhsan Eliaçık 
farklı bir açıdan tepki gösterdi. Elia-
çık sosyal medya üzerinden paylaş-
tığı mesajında Erbaş’a, “Şu bayram 
gününde, bunca tartışmadan sonra bari, yakana gül 
tak, elinde bir demet çiçekle çık hutbeye. Hiç mi 
akletmezsiniz” sözleriyle yüklendi. 6. sayfada

İTTİFAK STRATEJİSİ RAPORDA

‘SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜR’

“BARİ YAKANA GÜL TAK”

BAHÇELİ  
GERİ  

DÖNDÜ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sos-

yal medya orucuna son verdi. Bahçeli 
yeni yasa çıkıncaya kadar sosyal med-
yayı kullanmayacağını söylemiş, bütün 
MHP’li siyasetçiler de paylaşım yap-
mayı kesmişti. Yasanın resmi gazetede 
yayınlanmasından sonra ilk paylaşımı-
nı  yapan Bahçeli  Süper Lig’e yükselen 
Karagümrük’ü tebrik etti. 6. sayfada

ADALET HOŞGÖRÜ VE 
SAĞDUYU TEMENNİ ETTİ

AHMET TÜRK: 
GÖRÜLMEMİŞ 

SOYGUN YAPILDI

İNGİLTERE KAYGILI

PAHALIYA PATLADI
YASA ÇIKTI İLK MESAJINI ATTI

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamol-
laoğlu, Kurban bayramı mesajında, Korona-
virüs önlemlerine uyulmasını istedi. Kara-
mollaoğlu bayramın “Adaletin, hoşgörünün 
ve sağduyunun” hakim olduğu bir iklime 
vesile olmasını temenni etti. 6. sayfada

MARDİN’DE kayyım deği-
şikliğini, sürdülen soruş-
turma ve verilen tutukla-
ma kararlarını seçildikten 
sonra görevden 
alınan Ahmet 
Türk değerlen-
dirdi, “Kayyım 
sistemi çök-
müştür” 
dedi. 
3’te BERG Elektrik’in Genel Müdürü 

Alp Erkin, Sarıyer’de komşusu-
nun köpeği Nero’yu silahıyla 
başından vurarak büyük tepki 
toplamıştı. ABD’li Eaton Corpo-
ration şirketi, bu olay nedeniyle 
Türkiye’deki bayisi Berg Elektrik 
ile tüm ilişkisini kesti. 4’te

İNGİLTERE Başbakanı Boris John-
son, vaka sayılarındaki artışın 
ardından Kuzey İngiltere’de 
koronavirüs kısıtlamalarına geri 
dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 
Ağustos’tan itibaren maske tak-
mak zorunlu olacak. 2. sayfada

DEMİRTAŞ’TAN  
BAYRAM MESAJI

Edirne F tipi cezaevinde bulunan 
HDP’nin eski eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş sosyal medya hesabından 
takipçilerinin bayramını kutladı.Demir-
taş üç dilde yayınladığı mesajında “Gü-
zel günlerde nice bayramlar yaşayabil-
mek dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 5’te 

PARAMETRELER 
NEDEN DEĞİŞTİ?
SAĞLIK Bakanlığı’nın günlük 

olarak açıkladığı koronavirüs 
tablosundaki parametre deği-
şiklikleri tartışılmaya devam 
ediyor. Bilim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Kara konu ile ilgili 
“Yoğun bakım hasta sayısı-
nın artık neden verilmediğini 
kesin net olarak bilmiyorum” 
ifadelerini kullandı. 2’de

Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 
komutanlarıyla birlikte bayram namazını 
Edirne’de Selimiye Camii’nde kıldı. Akar’ın 
‘planlı’ diye açıkladığı ziyaretin Yunanis-
tan’a mesaj içerdiği yorumları yapıldı.

HULUSİ AKAR VE 
KOMUTANLAR SELİMİYE’DE

Toplu bayramlaş-
malar iptal olunca 

CHP İstanbul İl 
Başkanı Kaftan-
cıoğlu parti bü-

yüklerini evlerin-
de ziyaret etti.

AYTUNA TOSUNOĞLU
yazdı  4’te
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Iyi bayramlar deyip, bayram keyfin-
de bir yazı olsun istedim. Dersimiz(!) 
Iki antik kent, Milet ve Labranda… 
Güney Ege’de üç bin yıllık uygarlık-
lardan kalan iki  kent kalıntısı… Son 
yıllarda çok dolaştım buralarda. Ama iş 
icabı olunca haklarında daha çok bilgi 
edindim. TRT ve özel TV’lerin haber 
merkezlerinde mesleğimi icra ettim 
ama prodüksiyon şirketlerinde de bazı 
projelerde hemen hemen her alanda 
görev aldım. Metin yazarlığı, kurgu 
yönetmenliği ve de alan yapımcılığı. 
‘Yapımcı’ deyince aklınıza Holivud ve 
Yeşilçam’daki yapımcılar gelmesin!   

Alan yapımcılığında ekibin sorum-
luluğu sizin üzerinizde oluyor. ‘Nedir 
bu sorumluluk?’  derseniz;  Nerede 
rakı içilir? Balık nerede yenir? Nerede 
mangal yapılır? Nerede kalalım?  Bu 
soruların doğru yanıtlarını alan yapım-
cısının bulması lazım. Ancak bunlar 
taktik işler, işin bir de stratejisi var. Ça-

lışılacak alanlarda kimlerle konuşalım?  
Uzmanları nereden bulalım? Alınması 
gereken izinler de alan yapımcısının 
sorumluluğunda.

Işte Milet ve Labranda harabelerine 
böyle yoğun(!) bir programla dalıp 
çıkmışlığım vardır. Yabancıların senin 
ülkendeki antik kentler konusunda çok 
daha bilgili ve korumacı olduklarını 
gördükçe üzülmüşümdür doğrusu. 

HARABE DİYE 
HAREBE Mİ KALSIN?

 Şimdi bu başlığa bakıp  ‘Harabe 
manzaralı TOKI konutları kondura-
lım!’ mesajını çıkarmazsınız herhalde! 
Ülkemizde bazı kafalar için bu harabe-
lerin hiçbir önemi yoktur. Istanbul’un 
yedi tepesinin nasıl dümdüz edildiğini 
gördükten sonra hiçbir şey şaşırtıcı 
değil. ‘Istanbul surlarını yıkalım’ diyen 
siyasetçiler gördü bu ülke.

Efendim, Didim ile Selçuk arasında, 
Büyük Menderes’in denize kavuştuğu 
yerde kurulan Milet’in geçmişi Cilalı 
Taş Devrine kadar uzanıyor,  onlarca 
uygarlığa kent devletine ev sahipliği 
yapmış bir mekan, adeta her yerinden 
tarih fışkırıyor. Osmanlı zamanında o 
kadar çok taşı sütunu, heykeli çalınmış 
ki, Almanya, Ingiltere’de Fransa’da 
büyük müzelerde Milet Odaları bile 
kurulmuş.

Dünyaya yön veren nice filozofun 
yolu bu kentten geçmiş deyip Labran-
da’ya bakalım. Milet deniz kıyısındaysa 
Labranda için dağın başında denilebi-
lir. 

Muğla’nın Milas ilçesine 15 kilomet-
re uzaklıkta antik çağların en kutsal 
mekanıydı.  Tarih biliminin babası 
Heredot burası için “Zeus’a yaptırılmış 
çok büyük bir tapınağı vardı”  diye 
yazmış.  Alfabeleri bile henüz doğru 
dürüst çözülemeyen Karyalılar dö-

neminde kutsal bir hac mekanıymış. 
Ayrıca buradaki su kaynağı hala kul-
lanılıyor. Günümüzde sadece meraklı 
turist gruplarının ziyaret ettiği bir yer. 
Avrupalı bazı Paganistlerin burada 
ayin yaptığı söylentileri de var.  70 yıl 
önce başlayan kazılar sık sık ara veri-
lerek de olsa sürüyor. Kazılar durunca 
oluşan çukurlar yağmurla doluyor. 
Bu da ziyaretçiler için tehlikeli, kısaca 
Labranda en bakımsız tarihi alanlardan 
diyebiliriz.  

Zaten hem Milet’te hem de Labran-
da’da gerek yönetimlerden gerekse 
ziyaretçilerden kaynaklanan bir çevre 
sorunu var. 

SİGARA İZMARİTLERİ 
Taş yığınları arasında çöp yığınları 

gözlerden kaçmıyor, bunlar ziyaretçi-
lerden kalanlar. Insan buralara gelen-
lerin daha bilinçli olduğunu düşünüyor 

ama nasıl kafalarsa artık!
Didim ve Milas’ta gönüllü çevreci-

lerin zaman zaman yaptıkları kutsal 
yol temizlikleri de maalesef yeterli 
olmuyor. Önemli olan ziyaretçilerin 
pet şişeleri ve sigara izmaritlerinin 
sağa sola atmamaları. Antik kenti do-
laşıyorsun, herhalde insanlığın haline 
üzülüyorsun, yakıyorsun bir sigara… 
Tarihi alanlar sigara izmaritleriyle dolu. 
Bir görevliye ‘günlük izmarit rekolte-
si(!) ne kadar’ diye sordum,  ‘bazen 
5 kiloyu buluyordur ’ dedi. Aslında 
sigara yasak ama dinleyen kim? Yerlisi 
yabancısı eski zaman filozoflarının ha-
vasını soludukları anlarda ‘yaşadığımız 
kentler de günün birinde böyle olacak’ 
düşüncesiyle sigara üstüne sigara yakı-
yor herhalde.

Milet ve Labranda’yı hatırlatma 
babında yazdım. Buraları Heredot 
bile yeterince anlatamamış! Gidin bir 
görün derim.

BIR ZAMANLAR MILET VE LABRANDA’DA…

Türkiye gündemindeki 
trajikomik ve tartışma ya-
ratan olayları tiye alan Zay-
tung, Sağlık Bakanlığı’nın veri 
parametrelerini değiştirmesi 
ile ilgili güldüren bir payla-
şımda bulundu. Zaytung’un 

paylaşımında günlük korona-
virüs tablosu takvim şeklinde 
tasarlandı.  “Entübe hasta ve 
yoğun bakım sayısını tab-
lodan çıkaran Sağlık Bakanı 
Koca, bundan böyle takvim 
olarak hizmet sunacak…”

‘O SAYILARIN 
NEDEN 
VERİLMEDİĞİNİ  
BİLMİYORUM’

BİLİM KURULU ÜYESİ ATEŞ KARA:

Sağlık Bakanlığı’nın günlük 
olarak açıkladığı koronavirüs 
tablosundaki parametre değişik-
likleri tartışma yaratırken, Koro-
navirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Kara konu ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Prof. Dr. Kara, 
“Yoğun bakım hasta sayısının 
artık neden verilmediğini kesin 
net olarak bilmiyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

Tabloya ‘ağır hasta sayısı’ bil-
gisi ilk kez eklenirken, ‘yoğun 
bakım ve entübe hasta sayısı’ 
tablodan çıkartıldı. Bu tabloda 

‘ağır hasta sayısı’nın neye karşı-
lık geldiği açıklanmaması sebe-
biyle kamuoyunda tartışmalara 
neden oldu.

Konuya ilişkin canlı yayında 
konuşan Prof. Dr. Kara, şunları 
söyledi:

“Bir kısmı çok klinik tablosu 
ağır olmayan hastalar olabiliyor-
du. Servisteki hastanın da duru-
mu ağır olabiliyordu. O nedenle 
ben açıkçası, ağır hastaların 
verildiğini düşünüyorum. Ama 
bunda kesin bir şey söylemem 
çok mümkün değil.”

Eski tabloda ‘Toplam Yoğun Bakım 
Hasta Sayısı’ ve ‘Toplam Entübe Hasta 
Sayısı’ verileri yer alırken, yeni tabloda 
ise yüzde olarak ‘Hastalarda Zatürre 
Oranı’ ve ‘Ağır Hasta Sayısı’ bilgileri 
yer alıyor.

DEĞİŞEN TABLO

Sağlık Ba-
kanlığı’nın 
Kovid-19 veri-
lerini açıkladı-
ğı tablosunda 
değişikliği git-
mesi tepkilere 
neden oldu. 
Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) 
Merkez Konse-
yi Başkanı Prof. Dr. Si-
nan Adıyaman, “Yoğun 
bakımdaki hasta sayı-
sını vermek istemiyor-
lar. Çünkü biz bunlara 
bakarak çıkarımlarda 

bulunabili-
yorduk. Aktif 
hasta sayısını 
yoğun bakım-
daki hasta 
sayısına bölü-
yorduk. Dün-
yada yüzde 1,5 
civarındayken 
Türkiye’de 
yüzde 10’un 

üzerinde olduğunu üç 
dört gündür açıklıyor-
duk. TTB açıkladıktan 
sonra Sağlık Bakanlığı 
bu verileri ortadan yok 
etti.” demişti.

TRAJİKOMİK TABLO

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca 31 Ağustos’a ait korona-
virüs verilerini Twitter üzerin-
den paylaştı. 

Koca, “Son üç günde ağır 
hasta sayısı en çok artan 
şehirler: Istanbul, Ankara, 

Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 
27 şehirde ise son üç günde 
yeni ağır hastamız olmadı. 
Zatürreli hasta oranımızda 
düşüş, yeni tanı konan hasta 
sayımızda artış eğilimi var” 
mesajını paylaştı.

‘TTB AÇIKLADIKTAN SONRA VERİLER YOK OLDU’

‘VAKALARDA ARTIŞ VAR’

Babasının taziyesinde Ko-
vid-19’a yakalanan 55 yaşındaki 
Harun Talhaş, Ankara’da hastane-
de tedaviye alındıktan 2 gün sonra 
yaşamını yitirdi. Tedavisine baş-
landığı gün Talhaş’ın son sözleri, 
“Vatandaşların bunları yapmama-
sı lazım. Düğün yapmaması lazım, 
taziye, cenaze evi gibi toplu şeyle-
ri yapmaması lazım. Çok tehlikeli, 
kesinlikle hastalanırlar” oldu.

Fransa’nın Marsilya şehrinde 

yaşayan Harun Talhaş’ın babası, 
yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sonucu 
yaşamını yitirdi. Talhaş’ın babası-
nın cenazesi Erzurum’da toprağa 
verildi. Cenaze’den sonra Talhaş, 
yüksek ateş şikayetiyle hastane-
ye başvurdu ve koronavirüs testi 
pozitif çıktı.

Talhaş derhal tedavi altına alın-
dı. Tedavi sırasında gazetecilere 
konuşan Talhaş, “Cenazede millet 
vardı, tanış çok olduğu için rast-

gele geliyor, başsağlığı diliyor. 
Vatandaşların bunları yapma-
ması lazım. Düğün yapmaması 
lazım, taziye, cenaze evi gibi toplu 
şeyleri yapmaması lazım. Çok 
tehlikelidir, çok tehlikeli, kesin-
likle hastalanırlar. Nefes almakta 
zorlanıyorum. Ateşim var, zor bir 
durum. İnsan istediği gibi yemek 
yiyemiyor, içemiyor” dedi.

Talhaş bu sözleri söylemesinden 
2 gün sonra yaşamını yitirdi.

‘TOPLU 
ETKİNLİKLERİ 
YAPMAYIN’

Koronadan ölmeden  
önce uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 
Kurban Bayramı’nı kutladı. Koca, koronavirüse karşı maske 
önlemini de hatırlatarak, “Bayramı izleyen günlerimiz de iyi 
olsun. Bayram kıyafetleri tamam mı?” görseli ile vatandaşları 
maske konusunda uyardı.

BAKAN KOCA’DAN 
MASKE HATIRLATMASI

Ingiltere Başbakanı Boris 
Johnson, ülkedeki korona-
virüs vakalarının ardından 
alınan yeni kararları, düzenle-
diği basın toplantısıyla duyur-
du.

Koronavirüs vaka sayısı-
nın 17 bini aştığı Ingiltere’de 
ikinci dalga korkusunun hızla 
yükseldiğini söyleyen John-
son, Kuzey Ingiltere’de bazı 
kısıtlamalara geri dönüleceği-
ni duyurdu.

Sokağa çıkma yasağının 
uygulanmayacağını söyleyen 
Johnson, “ 8 Ağustos’tan 
itibaren maske kullanımı 
zorunlu olacak. Kuralları ihlal 

edenlere 100 sterlin para 
cezası kesilecek” dedi.

‘RİSK ALAMAYIZ’
Ingiltere’deki kısıtlamaların 

2 hafta erteleneceğini açık-
layan Johnson, “1 Ağustos’ta 
Ingiltere’de kapalı kalan riskli 
ortamları yeniden açmayı 
umuyorduk. Bugün bu deği-
şiklikleri en az iki haftalığına 
ertelediğimizi üzülerek açık-
lıyorum. Attığımız adımların 
birçok insan için gerçek bir 
darbe olacağını biliyorum. 
Bunun için gerçekten çok 
üzgünüm ama riski alamayız.” 
dedi.

İngiltere’de koronavirüs 
kısıtlamalarına geri dönüş

Çin’in Vuhan kentinde Ara-
lık ayı sonunda ortaya çıkan 
koronavirüs salgını birçok 
ülkede etkisini göstermeye 
devam ediyor. Temmuz ayının 
sonuna yaklaşılırken dünyada 
koronavirüs vaka sayısı 17 
milyonu, Kovid-19 kaynaklı 
can kaybı ise 667 bini aştı.

Birçok ülkede uygulanan kı-
sıtlamalar gevşetilirken ABD, 
Brezilya ve Hindistan gibi bazı 
ülkelerde vaka sayılarındaki 
artış sürüyor. Irak’ta da şubat 
ayından bu yana kaydedilen 
en yüksek vaka sayısı görül-
dü, 3 bin 346 kişi daha koro-
navirüse yakalandı.

BİR GARİP TAVSİYE
“Maskelerinizi benzinle temizleyebilirsiniz” çağrısı yapan 
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, kendisini şaşkınlıkla kar-
şılayanlara ‘Ciddiyim, şaka yapmıyorum’ cevabını verdi.

Dünyada vaka sayısı 
17 milyonu geçti
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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. 
Canan Kaftancıoğlu, salgın nede-
niyle toplu bayramlaşma törenle-
rinin iptal edilmesi üzerine CHP 
Genel Başkanı Altan Öymen ile 
parti büyükleri 101 yaşındaki Ra-
bia Melahat Uygur ve 98 yaşında-
ki Mehmet Sezer’i evlerinde ziya-
ret ederek bayramlarını kutladı.

İlk ziyaretini Bahçelievler İlçe 
Örgütü’nün en yaşlı üyesi, 98 

yaşındaki Mehmet Sezer’e yapan 
Kaftancıoğlu, daha sonra Kadıköy 
İlçe Örgütü’nden 101 yaşındaki 
Rabia Melahat Uygur’u ziyaret 
etti. Kaftancıoğlu, eski genel 
başkanlardan Altan Öymen’i de 
ziyaret ederek bayramını kutla-
dı. Ziyaretlere CHP Bahçelievler 
İlçe Başkanı Özgür Çelik ile CHP 
Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de 
katıldı.

Ak Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, İstanbul Söz-
leşmesi’ni savunanlar için 
“AKP’nin papatyaları” ve 
“fahişe’ benzetmesi yapan 
Yeni Akit yazarı Abdurrah-
man Dilipak’a açacakları-
nı söyledi. 

Yazılı açıklamasında, 

kadına yönelik fiziki veya 
sözlü, her türlü şiddetin 
karşısında durduklarını 
belirten Ak Parti Genel 
Sekreteri Şahin, “Asla to-
lerans göstermeyeceğimiz 
insanlık dışı bir eylemdir, 
vicdansızlıktır. Emekleri, 
fedakarlıkları ve müca-

deleleri ile dünümüzü ve 
bugünümüzü inşa eden 
ve geleceğimizi şekillen-
direcek olan kadınlar her 
türlü fikri ayrılığın ve 
tartışmanın üzerinde ve 
ötesinde, bizim için ayrı-
calıklı bir yerdedir” ifade-
lerini kullandı.

Ak Parti’nin kadınların 
hak ve özgürlük mücade-
lesini, kendi mücadelesi 
olarak gördüğünü söyle-
yen Şahin, “Bu konuda 
bugüne kadar ortaya koy-
duğumuz kararlı ve taviz-
siz tutumu bundan sonra 
da sürdüreceğiz. Parti-

mizin kurumsal itibarını 
zedelemeye, toplumsal 
barışımızı tahrip etmeye, 
halkın bir kesimini cinsi-
yet farklılığına dayanarak 
aşağılamaya yönelik ay-
rımcı ve bayağı söylemler 
yaptırımsız kalmamalıdır” 
dedi.

AK Parti’den 
Dilipak’a 

‘papatya’ ve 
‘fahişe’ davası

Görevden uzaklaştırıla-
rak yerine kayyım atanan 
Mardin Büyükşehir Beledi-
yesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, 
kayyım yönetimindeki be-
lediyeye yönelik yolsuzluk 
operasyonunu “Dünyada 
görülmemiş soygun” şek-
linde yorumladı ve “Kayyım 
modeli çöktü ve hezimete 
uğradı” dedi.

Mardin Büyükşehir Bele-
diyesi’nde yolsuzluk yapıl-
dığını daha önce açıkladık-
larını söyleyen Ahmet Türk, 
bütçesi 375 bin lira olan 

belediyenin kayyım döne-
minde 1 milyar lira borçlan-
dırıldığını anlattı ve ekledi: 
“Borç bütçenin üç katıdır. 
Dünyada böyle bir şey gö-
rülmemiştir. Ama bu kadar 
borçlanmasına rağmen, bu 
kadar ihaleye rağmen bun-
ların hiçbirisinin yapılmadı-
ğını görüyoruz.”

Kayyımların belediyeleri 
halktan kopardığına vurgu 
yapan Ahmet Türk, Kayyım 
modelinin sadece Mardin’de 
değil Diyarbakır ve birçok 
yerde çöktüğünü söyledi.

“Biz demokrasi mücade-
lesi veriyoruz” diyen Ahmet 
Türk, “Seçilmiş insanlar 
seçimle gitmelidir. Halkın 
kararıyla gitmelidir. Halkın 
karar verdiği veya görev 
verdiği insanların böyle 
kayyım atayarak, demokrasi 
dışı yöntemlerle belediye-
leri yönetmeye çalışması, 
demokrasiye, adalet ve hu-
kuka aykırı bir durumdur. 
Ama maalesef ki hukukun, 
demokrasinin olmadığı bir 
ülkede yaşıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

GÖRÜLMEMİŞ SOYGUN 
YAPILDI, KAYYIM 
MODELİ ÇÖKTÜ

AHMET TÜRK: 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
sosyal medya düzenlemesi sebebiyle 
ara verdiği paylaşımlarına, düzenleme-
nin yasalaşmasının ardından yeniden 
başladı. 

Bahçeli attığı tweette Süper Lig’e 
yükselen Karagümrük’ü tebrik ederek, 
“Zafer ayında zaferle Süper Lige yükse-
len Fatih Karagümrük Spor’a başarılar 
diliyorum. Başta kulüp başkanı Süley-
man Hurma olmak üzere, teknik heyeti, 
futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraf-
tarlarını tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak 1 Temmuz’da Twitter hesa-
bından, sosyal medya düzenlemesi için 
bir paylaşım yapan MHP Lideri Devlet 
Bahçeli, “İnsan şerefine, insan namusu-
na, insan haysiyetine envai çeşit saldır-
ganlığı provoke eden sosyal medyanın 
bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani 
değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal 
medya terörü insan ve toplum huzuru-
na kast etmektedir” dedi ve yasal dü-
zenleme yapılıncaya kadar sosyal med-
ya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.

Sosyal medya düzenlemesi geçti, 
Bahçeli Twitter’a geri döndü

‘CHP İKTİDARA  
YALNIZ YÜRÜMÜYOR’

Kurultay konuşmasındaki 
“CHP’nin Dostları” ifadesi tartışıl-
maya devam ederken, CHP lideri 
Kılıçdaroğlu’nun faaliyet raporun-
daki yazısında da “İktidara yürüyo-
ruz ancak, iktidara yürüyen sadece 
partimiz CHP değil, bu yürüyüşün 
öncüsü CHP’dir” dediği ortaya çıktı. 

Kurultay konuşmasında Türki-
ye’nin 5 temel sorununa karşı 13 
maddelik çözüm önerisi paketi 
açıklayan Kılıçdaroğlu, “İktidar yü-
rüyüşündeki dostlar kim olacak?” 
sorusuna kurultaydan sonraki ilk 
grup konuşmasında “13 maddeye 
onay veren kimse bizim dostumuz 
onlardır” cümlesiyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, tartışılan 
“Dostlarla iktidara yürüyoruz” 
ifadesini ise ilk olarak kurultay için 
hazırlanan Parti Meclisi Faaliyet 
Raporu’ndaki yazısında kullandığı 
anlaşıldı. Delegelere dağıtılan 740 
sayfalık raporda partililere, “Yol 
arkadaşlarım” diye seslenen Kı-
lıçdaroğlu, 2023’te Cumhuriyetin 

100. yılının kutlanacağına dikkat 
çekti ve “Şimdi yeni bir 100 yılın 
eşiğindeyiz. Hiç şüpheniz olmasın, 
2023’de demokrasiyle taçlandırıl-
mış bir cumhuriyetimiz olacak” 
dedi.

Yazısında iktidara yürüyüşün 
yalnız olmayacağını belirten Kılıç-
daroğlu, “Övünçle,‘Bu yürüyüşün 
öncüsü CHP’dir’ diyebiliriz ancak 
bizler, CHP’li olmayan milyonlar-
la da birlikte iktidara yürüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Bu yürüyüşün kimsenin ötekileş-
tirilmediği, kimsenin dışlanmadığı; 
demokratların, halkçıların, vatan-
severlerin, gençlerin, kadınların, 
esnafların, sanayicilerin, bilim 
insanlarının, işsizlerin ve emekçi-
lerin kendisine yer bulduğu bir ik-
tidar yürüyüşü olduğunu söyleyen 
Kılıçdaroğlu, “Güzel olan, heyecan 
verici olan da budur. Menziline 
varmak üzere olan iktidar yürü-
yüşünde hiçbirimiz yalnız değiliz; 
hiçbirimiz yalnız kalmadık” dedi

Kaftacıoğlu’ndan parti 
büyüklerine bayram ziyareti
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Sembolizmden hoşlanmıyorsanız 
tüm olan biteni zekice düzenlenmiş 
bir komedi olarak almanız mümkün-
dür. Sembol yağmuruna aldırmazsanız 
şayet, modern yaşam tarzının esprili 
yorumunda yeni derinlikler bulacağını-
zı garanti ediyorum. 

Bir koreograf, bir pilot, bir aşçı ve 
bir yargıç – dört yakın arkadaş yaşa-
ma dair tüm bıkkınlıkları ceplerinde 
olduğu halde o hafta sonu intihar 
etmeye karar verirler. Yöntem iyidir. 
Sahip oldukları tek ideoloji yiyecek ve 
seks tüketimidir. Dolayısıyla çatlayana 
kadar et yemek arada kalbi yerinden 
çıkarana kadar sevişmek sonra tekrar 
yemek sonra yeniden sevişmek gibi 
bir intihar yöntemidir, bu. Nasıl olsa 
bir noktadan sonra bedenimiz pes 

eder, yüzümüzde tatlı bir gülümse-
me ile ölürüz diye düşünürler. Ya da 
öyle zannederiz. Bahsettiğim 1970’li 
yıllarda, Italyan yönetmen Ferreri’nin 
yazdığı/yönettiği “La Grande Bouffe” 
filmidir. Yapımı üzerinden uzun zaman 
geçse de insan yaşının ilkbahar, yaz, 
sonbahar, kış dönümlerinde bir daha 
izlemesi gereken bir sinema filmi. 

Filmde, tokluk hissine rağmen ye-
niden yemeğe oturmak bir noktadan 
sonra zorlu hale geldiği için kendile-
rine yardımcı olsun diye kıt kanaat 
geçinen bir öğretmen tanıdıklarını ve 
birkaç hayat kadınını da yanlarına çağı-
rırlar. Hayat kadınları mantıklı davranır, 
bu saçmalığa ortak olmaktan vazgeçip 
bir süre sonra ortamı terk ederler. Öğ-
retmen kalır. Pilotun, aşçının, yargıcın 

ve koreografın acımasız ölüm arayışı 
yaşamın zevkleri için dolaysız ve kat-
kısız takdirleri göz önüne alındığında 
daha az rahatsızlık vericidir. Tıpkı ya-
şamın kendisi gibi, doğrusal bir anlatı 
yoktur, filmde. Süsleme de yoktur. Et 
bahçesi, Salvador Dali’yi bile kıskandı-
racak bir gerçeküstülüğe sahiptir. Fer-
reri’nin dehası, boş sembolizmle dolu 
bir beyin egzersizinde değil, yaşamın 
rahatsız edici bir dilimini gözler önüne 
koymasında…

Bu sene, adına kurban bayramı de-
diğimiz bir kültürel birliktelik gününde 
aklıma gelen bu film oldu. Rahatsızlık 
duyduğum için sizin de rahatsız olma-
nızı istedim, sanıyorum. Birliktelikten 
değil, kurbanlık etten… Kendi kestiği 
kurbanın etlerini, kendi buzdolabında 

istifleyen, oradan çekip çekip tüke-
tenin zihnimde yarattığı acı görüntü 
ile yukarıda andığım sinema filminin 
bir karesinde yargıcın, bilinen bir seks 
pozisyonundayken pastırma yemeye 
devam etmesi arasında bir fark görebi-
lir misiniz? Kesilen kurbanın mutfakta 
daha küçük parçalara ayrılması sıra-
sında işlemi gerçekleştirenlerin davra-
nışlarına bakın. Sonra bu filmi izleyin. 
Et tüketiminin dayanılmaz hafifliğini, 
hani… 

Kur’an, ihtiyacı olanın karnını doyur 
der. Kurban kes demez. Asla demez! 
Bilirkişilerin, Kur’an’da kurban kesme-
nin meşru bir durum olduğuna dair 
deliller var, demesi yeterli midir… Hele 
ihtiyaç kredisiyle, borçla bir hayvan 
al, getir dışarı bağla (evinde banyoda 

kesim günü gelene kadar bakılanını 
da biliriz), çocukların ona “Kıvırcık”, 
“Pembe”, “Badem” gibi isimler koy-
sun, sevsin, hemhal olsun sonra da 
pilav üstünde yedir, demez. 

Kurban, kıtlığın bir kalıntısıdır. Bay-
ramsa kıtlıktan kurtuluşun…Doğa olay-
larıyla “ıslah” edilmiş insanoğlunun bir 
hayvanı kurban vekaletinde kültürü 
yaşatmak adına feda etmesi en ha-
fif söylemiyle anlamsızdır. Kendimizi 
doğadan ayrı olarak algılamaya devam 
ediyoruz. Dolayısıyla her canlının bir 
ruhu olduğunu unuttuk. Bu bayram bir 
hayvan kesim yerini ziyaret edin, ede-
bilirseniz. Ya da Marco Ferreri’nin kırk 
küsur yıl önce çektiği “Büyük Tıkınma” 
filmini izleyebilirsiniz… Tok karınla da 
olur. 

DR.  
AYTUNA
TOSUNOĞLU
Iletişim bilimleri

ET

Berg Elektrik’in Genel 
Müdürü Alp Erkin, İstanbul 
Sarıyer’de komşusunun kö-
peği Nero’yu yaşadığı evin 
bahçesine girerken tasmasını 
çıkardığı gerekçesiyle silahıy-
la başından vurarak öldürdü. 
ABD’li Eeton Corporation şir-
keti, Türkiye’deki bayisi olan 
Berg Elektrik ile tüm ilişkisini 
kestiğini duyurdu.

Gözaltına alınan Alp Erkin 
ifade verdikten sonra serbest 
bırakıldı. Alp Erkin’in daha 
önce de bir başka komşuları-
nın köpeğini arabayla bilinçli 
şekilde ezdiği ileri sürüldü. 
Nero’nun öldürülmesi sos-

yal medyada gündem oldu. 
Çok sayıda kişi olaydan iki 
gün sonra Yeniköy Parkı’nda 
‘Nero için adalet’ eylemi yap-
tı.

Nero’nun öldürülmesine bir 
tepki de 1911’de ABD’de ku-
rulan Eaton Corporation’dan 
geldi. Dünya gazetesinde yer 
alan habere göre Eaton’ın 
sosyal medya hesabından  
Türkçe ve İngilizce yapılan 
açıklamada “Berg Elektrik Ge-
nel Müdürü Alp Erkin ile ilgili 
gelişen olayın farkındayız ve 
bu bayi ile olan iş ilişkimizi 
sonlandırma kararı almış bu-
lunuyoruz” denildi.

AA’da yer alan habere göre, 
D.D. isimli erkek, evlenme 
teklifini reddeden G.G.’nin 
ailesinin evine gitti. Zanlı 
D.D, G.G’nin annesi Döndü, 
babası Turgut, kardeşi Sertan 
ve kardeşinin eşi Beyza Kan-
dur’a tabancayla ateş etti. 
İhbar üzerine olay yerine 
sevk edilen sağlık ekipleri, 4 
kişinin hayatını kaybettiğini 

belirledi.
Haberi alarak eve gelen 

ailenin yakınları, sinir krizi 
geçirdi.

BİR GÜN ÖNCE 
ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Öte yandan D.D’nin ev-
lenme teklifini reddeden 
G.G’yi tehdit ettiği, bunun 
üzerine G.G’nin dün Yeni-

mahalle Polis Merkezi Amir-
liğine giderek “Eski eşinin 
kafasını koparırım, ayrılırsan 
aileni öldürürüm, katliam 
yaparım” şeklinde tehditler-
de bulunduğunu söylediği 
D.D.’den şikayetçi olduğu ve 
önleyici tedbir talebinde bu-
lunduğu öğrenildi. Olaydan 
sonra kaçan zanlı D.D, Ya-
kupoğlan köyünde yakalandı.

Evlenme teklifini 
reddeden kadının 
ailesini katletti

Sivas’ta D.D. isimli erkek, evlenme teklifini kabul etmeyen G.G’nin ailesinden 
4 kişiyi öldürdü. Sivas’ta bir erkek, aynı aileden 4 kişiyi silahla öldürdü.

Bursa’da kadınları takip ederek, cinsel tacizde bu-
lunduğu öne sürülen 19 yaşındaki Batuhan Karayı-
lan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyette-
ki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan’ın, 
‘Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyo-
rum’ sözleri ise ‘yok artık’ dedirtti.

Bursa’da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve 
Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı ka-
dına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara 
karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve 
verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Batuhan Karayı-
lan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu ad-
reste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan 
Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürül-
dü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen 
Karayılan’ın, “Kadın gördüğüm zaman kendime 
engel olamıyorum” dediği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan 
Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

Bursa’da, annesi Tülin Beygirci’yi (48), 50 bıçak 
darbesiyle öldürüp, kanıyla elbise dolabına, ‘Bu mahal-
lenin onuru var’ yazan üniversite öğrencisi Berke Kara-
su’nun (27) yargılanmasına devam edildi. 

‘ANNEME İFTİRA ATTIM’
Karasu, “İşten dönen annemin arkasından yaklaşıp, 

ağzını kapatarak bıçakladım. Ayağına çelme takıp, yere 
düşürdüm. Sırtına oturup bıçak darbelerini defalarca 
vurdum. Banyoya girip yarım saat oturup düşündüm 
ve ağladım. Nedendir bilmiyorum duvara kanla ‘Ma-
hallenin onuru var’ diye yazdım. Olayda bir şey varmış 
gibi göstermek istedim. Öyle bir şey yoktu. En büyük 
vicdan azabı annemin ahlakı hakkında iftira attığım 
için yaşıyorum” dedi.

Sanık duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve 
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ayrıca 
duruşmada sanık avukatı ile Aile Çalışma Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı Enver Dikilitaş, müvekkilinin hareket-
lerinin normal olmadığını, bu yüzden akli melekeleri-
nin yerinde olup olmadığı konusunda rapor alınmasını 
talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde 
olup olmadığı yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan 
rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ANNESİNİ ÖLDÜREN 
ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİSİ: ‘SIRTINA 
OTURUP BIÇAK 
DARBELERİNİ 

DEFALARCA VURDUM’

‘Kendime engel 
olamıyorum’

TACİZCİ KONUŞTU:

ABB’DEN KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETE 
KARŞI ‘TURUNCU 

MASKE’

Ankara’da pandemi sürecinde 
işsiz kalan terziler için Kuzey Yıl-
dızı Gençlik Merkezi’nde kurulan 
atölyede istihdam edilen kadın 
terziler tarafından dikilen turun-
cu maskeler kadına yönelik şidde-
te dikkat çekmek amacıyla erkek 
yurttaşlara dağıtıldı.

Uluslararası Demokrasi Enstitü-
sü’nün haziran ayında düzenlenen 
“Covid-19 Kadın Liderler Buluşu-
yor Zirvesi”ne dünya belediyeleri 
ile birlikte katılan Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, kadına yönelik 
şiddet konusunda “Turuncu Mas-
ke” projesiyle farkındalık kam-
panyasını kazanan belediyelerden 
biri oldu. “Kadına Şiddete Hayır” 
kampanyasına destek vermek 
amacıyla Kadın Danışma Merke-
zi tarafından yürütülen turuncu 
maske projesi ile dünyanın dikka-
tini çeken Büyükşehir Belediyesi, 
maskelerin üretiminde de kadın 
terzilerle çalıştı.

‘BERG ELEKTRİK’LE  
İŞ İLİŞKİMİZ BİTTİ’

ABD’li şirketten ‘Nero’ tepkisi:
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DR. 
KUBILAY
KAPTAN

Arkwright’s Cotton Mills by Night (Gece Vakti Arkwright Pamuk 
Fabrikası), 1782, ‘Derbyli’ Joseph Wright

‘Derbyli’ Joseph Wright (3 Eylül 
1734 - 29 Ağustos 1797) Ingiliz man-
zara ve portre ressamıydı. "Sanayi 
Devrimi'nin ruhunu ifade eden ilk 
profesyonel ressam" olarak kabul 
edilir. Wright, aydınlık ve karanlık 
kontrastını vurgulayan chiaroscuro 
efekti ve mumla aydınlatılmış konula-
rı işlediği resimleri ile dikkat çekti. 

• • •
17-18. yüzyıl sanatçıları geleneksel 

konuları sekülerleştirmeye başla-
mışlardı: temsil edilen dünyanın ve 
entelektüel anlayışın gidişatını büyük 
ölçüde değiştiren din ve dogmanın 
yerini bilim ve entelektüel keşifler 
almıştı. ‘Wright, endüstriyi ve çağın 
bilimsel deneylerini tasvir eden ilk 
sanatçıydı: böyle bir konu seçimi, 
Barok’ta popüler olan mitolojik 
veya tarihsel sahnelerden radikal bir 
sapma idi. Ayrıca tabloları daha önce 
sadece dini resimleme için ayrılmış 

bir duygu ve insanın başarılarında bir 
huşu hissi taşır.

• • •
Işık çağının ve endüstri ihtilalinin en 

önemli tanığı olan sanatçı, 1782 yılı 
civarında Arkwright’s Cotton Mills by 
Night (Gece Vakti Arkwright Pamuk 
Fabrikası) adlı bir tablo yapmıştır.

• • •
Wright’ın tablosu, endüstrileşme-

nin tarihi üzerine yazılmış pek çok 
kitapta, fabrika üretiminin Ingiltere 
kırsalı üzerindeki etkisini (onlarca yıl 
geniş kitleler tarafından hissedilme-
miş bir etkiyi) göstermek için kullanıl-
mıştır.

• • •
Bu tablonun tuhaflığı kısmen, 

normalde yabani ve ağaçlıklı gibi gö-
rünen kırsal bir alan içerisine, altı ve 
yedi katlı tuğla binaların ölçülü ama 
hiç de göze hitap etmeyen bir biçim-
de yerleştirilmesinden gelir. Tarihçile-

rin kaydettiği gibi, Ingiliz mimarisinde 
örneği görülmemiş yapılardır bunlar.

• • •
Ancak tablonun en sarsıcı tarafı, 

baltalarla dolu gökyüzünü aydınlatan 
dolunay ile pamuk fabrikalarındaki 
gaz lambalarının aydınlattığı küçücük 
pencereleri bir gece manzarası içinde 
bir arada resmetmesidir.

• • •
Fabrikaların yapay aydınlatması, 

zaman ve çalışma arasındaki ilişkinin, 
ay ve güneş hareketlerinin döngüsel 
zamansallıklarından koparılarak ras-
yonelleştirilen soyut bir ilişki haline 
geldiğini ilan eder.

• • •
Arkwright’ın fabrikalarının yeniliği, 

buhar makinesi gibi ya da yakında 
üretilmiş eğirme tezgâhı gibi mekanik 
bir belirleyici unsur değil, iş ve zaman 
arasındaki ilişkinin radikal bir yeniden 
kavramsallaştırılmasıdır.

Bir Tablonun Anlattıkları 
“Gece Vakti Arkwright Pamuk Fabrikası”

Muhalif Takvimi ANIL ÖZGÜÇ

Gelecek Partisi, Süper Lig ve 
diğer alt liglerde küme düşme-
nin kaldırılması ve bu kararın 
da geç alındığı gerekçesiyle, 
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğ-
lu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i 
istifaya çağırdı.

Gelecek Partisi, Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğlu ve TFF Baş-
kanı Nihat Özdemir’i istifaya 
davet etti. TFF’nin liyakatsiz bir 
yönetim sergilediği ve siyasi ka-
rarlar aldığı savunularak, spor-
cu sağlığını hiçe sayan uygula-
malar yapıldığı da öne sürüldü.

Gelecek Partisi Gençlik ve 
Spor Politikaları İzleme Kuru-
lu’nun açıklaması şöyle:

“Süreç içerisinde spor insan-
larını kaderine terk ederek ses-
sizce ve sorumsuzca Bakanlık 
koltuğunda oturan, olumlu ko-
nuları kendine, olumsuz konu-
ları ise federasyonların üzerine 
atan Sayın Bakanın yetersiz 
yönetim modelini hayretle izli-
yoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı ile 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı ve yönetimini; sorum-
suz ve liyakatsiz yönetim an-
layışları, sporcu sağlığını hiçe 
sayan uygulamaları, kulüplerin 
taleplerini dikkate almayan 
siyasallaştırılmış kararları nede-
niyle istifaya davet ediyoruz.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir önceki gün 
düzenlediği basın toplantısında “Muharrem 
İnce’nin CHP’den ayrılacak bazı milletvekil-
leri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia 
ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?” sorusu 
üzerine 37. Olağan Kurultay’ın CHP’nin ikti-
dara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üre-
tilen haberlerle CHP’nin, CHP’li milletvekille-
rinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin 
kaybedecek zamanı olmadığını söylemişti.

Muharrem İnce 
parti kuruyor

İDDİA: 

Muharrem İnce’nin, 37. 
Olağan Kurultay’dan sonra 
arkadaşlarıyla bir durum 
değerlendirmesi yaptığı, 
bunun sonucunda ‘esas’ 
CHP ilkelerine bağlı bir 
parti kurmaya karar verdiği 
iddia edildi. Partinin kuru-
luşunun 15 Eylül’de açıkla-
nacağını, ayrıca Hakkari’de 
ilan edileceğini belirtildi.

Hürriyet yazarı Yalçın 
Bayer, CHP’nin Cumhur-
başkanı adayı Muharrem 
İnce’nin yeni bir parti ku-
racağını yazdı.

Partinin kuruluşunun 15 
Eylül’de, Hakkari’de ilan 

edileceğini belirten Bayer, 
yazısında şunları anlattı:

“CHP’den ‘dışlanmış, 
küstürülmüş, tepkili’ 
bazı isimlerin parti 
kuruluşunda yer alacağı 
belirtilirken, geçmişte 
İnce’nin yanında yer alan 
bazı isimlerin de İnce ile 
hareket edeceği açık açık 
ifade ediliyor.

NASIL BİR PARTİ 
OLACAK?

“Nasıl bir parti” sorusuna 
şu cevap verildi: “Atatürk-
çü, laik, ortanın solu, milli 
değerlere bağlı bir parti... 

CHP’nin yapamadıklarını 
yapacak bir parti... Üç-beş 
oy için kendi ideolojisin-
den ödün vermeyen Ata-
türkçü bir parti...”

Halkın talebi konusunda 
bir çalışma var mı? “Halk-
tan bir talep gelmeseydi, 
böyle bir çalışma yapılmaz-
dı. Yapıldı ki ilk ankette oy 
oranı 12.4 çıktı. O nedenle 
Hakkâri’den Edirne’ye her-
kesle kucaklaşacaklarını 
söylüyor Sayın İnce.”

‘Ulusal parti’ adını sor-
dum. “Bunları Sayın İnce 
açıklayacak” cevabını al-
dık.”

CHP’DEN ‘MUHARREM 
İNCE’ CEVABI

Eski CHP Milletvekili, gazeteci 
Barış Yarkadaş, sosyal medya 
hesabından dikkat çekici bir 
paylaşımda bulundu. Yarkadaş, 
Sinop’un Boyabat ilçesindeki 
bir okulun bahçesinde namaz 
kılan grubun Atatürk büstünü 
bezle kapattıklarını belirterek, 
“Diyanet İşleri Başkanı Ali Er-
baş, Atatürk’e hakaret ederse, 
tarikat da bunu yapar!” diye 
yazdı.

Bu paylaşımının ardından ör-
tünün kaldırıldığını ifade eden 
Yarkadaş, kendisine ulaşan köy-
lülerin kasıt olmadığını, yanlış 
anlaşılmaktan dolayı üzgün 
olduklarını kaydetti.

Yarkadaş, köyde cami olması-
na rağmen bir grup tarikat men-
subunun okulun bahçesinde 
namaz kıldığını belirtti.

‘NİYETİMİZ ATATÜRK’E 
SAYGISIZLIK DEĞİLDİ’

Bir süre sonra sosyal medya 
hesabından örtünün kaldırıl-
dığını duyuran Barış Yarkadaş, 
şunları kaydetti:

“Bu tweet’lerimden sonra köy-
den arayan bir yurttaşımız şunu 
söyledi: 

“Namaz kılanlar da örtüyü 
tweet’lerden sonra kaldırdı. 
Yanlış anlaşıldıkları için üzgün-
ler. Atatürk’e saygısızlık niyet-
lerinin olmadığını söylüyorlar. 
Bunu da kamuoyuna duyurma-
nızı istediler. Örtünün yanlış 
anlaşılmasından ve ortaya çı-
kan tablodan onlar da rahatsız 
olmuş. Örtü, Atatürk büstünün 
üstünden kaldırıldı. Köydeki 
büst eski haline döndü. Herke-
sin bayramını kutluyorlar.”

‘Ali Erbaş 
hakaret 
ederse, 
tarikat da 
bunu yapar’

Atatürk büstünün üstünü bezle örttüler

Twitter’da muhafazakarların 
tepkisiyle karşılaşan Sağlık Ba-
kanı Koca, “Temizlik tedbirden-
dir” paylaşımını silmek zorunda 
kaldı.

Sosyal medyada koronavirüse 
karşı sık sık temizlik ve sosyal 
mesafe kurallarına uyulması ge-

rektiği konusunda paylaşımlar 
yapan Koca’nın dün yaptığı “Te-
mizlik tedbirdendir” paylaşımı 
bazı kesimlerin tepkisine neden 
oldu. “Temizlik imandandır” sö-
züne gönderme yapılan paylaşı-
ma gelen tepkiler artınca Koca 
tweetini silmek zorunda kaldı.

Fahrettin 
Koca 

paylaşımını 
sildi

‘Bakan da 
başkan 
da istifa 
etsin’
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Kurban Bayramı mesajını Bal-
gat’taki Hamidoiye Camii’nde 
kıldığı bayram namazından son-
ra yaptığı açıklamayla paylaşan 
Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, vatandaş-
lardan Koronavirüs salgınıyla 
ilgili önlemlere uymalarını istedi.

 Bütün vatandaşların Kurban 
Bayramı’nı kutlayan Karamollaoğlu, 

salgın dolayısıyla üzüntülü ol-
duklarını belirterek, “Rahat bir 
ortamda birbirimizle kucakla-
şarak bu bayramı maalesef ifa 
edemiyoruz” dedi. Partisinin 
Bolu il başkanını salgın nede-
niyle kaybettiklerini hatırlatan 

Karamollaoğlu, bayram boyunca 
vatandaşlardan daha dikkatli olmala-
rını istedi.

Kurban Bayramı’na Marma-
ris’te giren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Marma-
ris’te kıldığı bayram namazının 
ardından, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun telefonuyla 
Şırnak’taki Cudi Dağı üs bölge-
sinde bulunan askerlerle bay-
ramlaştı.

 Bayrama Şırnak’ta giren 
İçişleri Bakanı Soylu, askerlerle 
bayramlaşmak için gittiği Cudi 
dağı üs bölgesinden Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı arayarak 
bayramını kutladı. 

Ardından Cumhurbaşkanı Er-
doğan Soylu’nun telefonundan 

askerlerle bayramlaştı.
Askerlerin bulunduğu üs böl-

gesine atıfta bulunarak “40 yıl-
dır arzu ettiğimiz Sefine’deyiz” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cudi’nin mazisi maalesef hü-
zünlerle dolu. Tabii Gabar’da da 
aynı hüzünleri hep yaşadık ama 
sağ olsun güvenlik güçlerimiz, 
verdikleri mücadeleyle buraları 
inşallah huzur beldeleri hali-
ne dönüştürdü. Ben tekrar bu 
vesileyle Kurban Bayramı’nızı 
tebrik ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Kurban Bayramı için yayınladı-
ğı mesajda da “Bu sene Kurban 

Bayramı’nı, koronovirüs salgı-
nından dolayı hac farizasının 
sınırlı bir şekilde yapılacak 
olması hasebiyle maalesef mah-
zun bir şekilde yaşıyoruz” dedi. 

Ağustos ayının tarihimize 
zaferler ayı olarak geçtiğini ha-
tırlatan Erdoğan “Ağustos ayına 
girilen şu günlerde, inşallah ev-
latlarımıza yeni zaferler miras 
bırakacağız. Irak ve Suriye’den 
Libya’ya uzanan geniş bir alan-
da süren bu mücadelemizi hem 
kendimiz, hem bu ülkelerdeki 
dost ve kardeşlerimiz için zafer-
le neticelendirmekte kararlıyız” 
ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı’ndaki askerlerle bayramlaştı

Ali Erbaş bayramda da 
KILIÇ KUŞANDI

Ayasofya’daki ilk cuma namazından 
bu yana, neredeyse her açıklaması ve 
attığı her adımla gündemden düşmeyen 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur-
ban Bayramı namazında da, minbere 
yine elinde kılıçla çıkarak dikkatleri 
üzerine çekti.

İlk Cuma namazında elinde kılıçla 
hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, Ayasofya’daki ilk Kurban bayra-
mı namazında da minbere yine elinde 
kılıçla çıktı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
da katıldığı bayram namazını kıldıran 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Şunu if-
tiharla ifade edeyim ki aziz milletimiz, 
geçmişten bugüne nice zorlukları sabır, 
sebat ve azimle aşmıştır. İşte, 86 yıllık 
hasretin ardından büyük fethin sem-
bolü Ayasofya Cami-i Şerifinin yeniden 
ibadete açılması, milletimizin sarsıl-
maz imanı, tükenmez umudu ve kararlı 
duruşunun bir göstergesidir” dedi.  

Kurban Bayramı için “Kurbanlarımız 
bize emanettir. Onları incitmeyelim. 
Şefkatli ve özenli davranalım. Bayram-
lar sevinç günleridir, dargınlıklara, 
küskünlüklere son verelim” diyen Er-
baş, cemaaten bayram boyunca Korona-
virüs önlemlerine uymalarını istedi.  

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kılıçlı Kurban 
Bayramı hutbesine, İlahiyatçı İhsan Eliaçık sosyal 
medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçlı hutbe habe-
rini paylaşan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı’na “Şu 
bayram gününde, bunca tartışmadan sonra bari, ya-
kana gül tak, elinde bir demet çiçekle çık hutbeye. Hiç 
mi akletmezsiniz?” ifadeleriyle seslendi.

AYASOFYA DOLDU 
Sultanahmet boş kaldı

İbadete açıldıktan son-
raki ilk bayram nama-
zında Ayasofya dolarken, 
hemen karşısındaki Sul-
tanahmet Camisi bu bay-
ram boş kaldı.

Farklı illerden gelen-
lerle birlikte çok sayıda 
kişi bu bayram namazı 
için Ayasofya’yı tercih 
ederken önceki yıllarda 
büyük kalabalıklara ev 
sahipliği yapan Sultanah-
met Camisi ile 500 metre 
mesafedeki Nuruosmani-
ye Camisi bu bayramda 

büyük oranda boş kaldı. 
Sultanahmet Cami-

si’nden bir görevli, Os-
manlı’vnın büyüklüğünü 
göstermek için Ayasof-
ya’ya karşı inşa edilen 
Sultanahmet Camisi’nin 
bugünkü durumunu 
“Normalde cuma günleri 
bu saatlerde  bırakın ca-
minin içerisini, caminin 
avlusu dolmuş ve dışarı-
ya seccadeler seriliyordu 
ancak gördüğünüz gibi 
cami boş kaldı” diye an-
lattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Iha-
net’, Diyanet Işleri Başkanı Erbaş’ın 
‘Lanet’ sözlerini yargıya taşıyan 
Halkın Kurtuluş Partisi ve Atatürkçü 
Düşünce Derneğine karşı dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Di-
yanet Işleri Başkanı hakkındaki suç 
duyurularına tepki gösteren, Mane-
vi Ilkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları 
Sendikası ile Hukuk Adalet ve Kar-
deşlik Derneği yöneticileri, Atatürkçü 

Düşünce Derneği ile Halkın Kurtuluş 
Partisi hakkında, suç duyurusunda 
bulundu. 

Iktidara yakın Yeni Akit Gazetesi 
önceki gün Diyanet Işleri Başkanı Ali 
Erbaş‘ın “Lanet” sözlerine suç du-
yurusunda bulunan Halkın Kurtuluş 
Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derne-
ği’ni hedef göstererek, “Mesele Erbaş 
değil, kavgaları Islam’la” manşetiyle 
çıktı.

İlahiyatçı Eliaçık’tan Erbaş’a ‘Kılıç’ eleştirisi 

Kurban bay-
ramı için bir 
mesaj yayınla-
yan CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
Türkiye’nin derin 
bir ekonomik ve 
siyasal buhran 
içinde bayramı 
karşıladığını söyledi ve  
“Ama umutsuzluğa ka-
pılmayacağız. Her soru-
numuzu akılla, bilgiyle, 
birikimle, deneyimle 
çözeceğiz” dedi.

Türkiye’nin huzura, 
birlikteliğe, berekete ve 
yardımlaşmaya ihtiya-
cı olduğunu söyleyen 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
“Komşumuz açken tok 
yatmayacak, yapacağımız 
yardımı da insan onuru-
nu koruyarak yapacağız. 
Yani sağ elin verdiğini sol 
el görmeyecek” ifadeleri-

ni kullandı
Mesajında, 

Dünya Covid 19 
salgınıyla uğ-
raşırken, İslam 
dünyasında acı, 
kan ve gözyaşı 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
CHP Lideri Kı-

lıçdaroğlu, “Bu acıların 
durması en büyük dile-
ğimdir” dedi  

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
Kurban Bayramı dolayı-
sıyla ayrıca kendisinin 
seslendirdiği bir video 
paylaştı. Videoda, Kı-
lıçdaroğlu, “Bayramlar, 
birbirimizi sevmemizin, 
saymamızın, büyüğe 
saygı, küçüğe sevgi gös-
termemizin, aile içindeki 
kavgaların da sonlandırıl-
masına vesile olurdu. He-
pinize mutlu bayramlar 
diliyorum” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı: 

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Kurban 
Bayramı mesajını aile-
siyle evinde hazırladığı 
bir video ile paylaştı. 
Sosyal medya hesabın-
dan videoyu yayınlayan 
İYİ Parti Lideri Akşener 
mesajında, “Her günü-

müz bayram sofraları 
gibi mutluluk, bolluk 
ve bereket içinde ol-
sun. Hayallerini kurdu-
ğumuz güzel bir gelecek 
için, Türkiye için, Kur-
ban Bayramımız kutlu 
olsun!” ifadelerini kul-
landı. 

Akşener’den Kurban Bayramı mesajı:
AİLESİYLE BİRLİKTE 

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kurban bayramının 
ilk gününde partisinin 
kurucu Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş’in anıt 
mezarını ziyaret eden 
MHP Lideri Bahçeli, 
kabire kırmızı ve beyaz 
karanfiller bıraktı, bakır 
ibrikle su döktü. 

Ziyaretin ardından 
açıklama yapan Bah-
çeli, İslam aleminin ve 
Türk milletinin Kurban 
Bayramı’nı kutladı. 
“Bu bayramda geçmiş 
döneme göre milletçe 
hüzünlüyüz. Bayramı 
coşkuyla kutlama arzu-
muz gelecek senelere 

bırakılmıştır. Buna sal-
gın sebebiyle mecburuz” 
diyen Bahçeli, vatandaş-
ların dikkatli olmalarını, 
önlemlere uymalarını 
istedi.

Futbol Federasyo-
nu’nun bu yıl için küme 
düşmeyi kaldırmasını da 
değerlendiren Bahçeli, 
kararın spora verilen 
önemin bir işareti oldu-
ğunu kaydetti. Bahçeli, 
karardan dolayı Futbol 
Federasyonu Başkanı ve 
yönetimini, süper lige 
çıktığı için de Karagüm-
rük kulübü ve taraftarla-
rını tebrik etti.

Bahçeli, Türkeş’in 
mezarını ziyaret etti

Suç duyurusu için suç 
duyurusunda bulundular

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu 
bulunan HDP eski eş başkanlarından 
Selahattin Demirtaş kurban Bayramı 
mesajını Twitter hesabından paylaş-
tı. Mesajını Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 
olarak paylaşan Demirtaş, “Güzel 
günlerde nice bayramlar yaşayabil-
mek dileğiyle Kurban Bayramınızı 
tebrik ediyorum. Cejna we pîroz be. 
Roşanê şima bimbarek bo” dedi

Demirtaş bayramı 
cezaevinden kutladı 

KARAMOLLAOĞLU, BAYRAMDA 
ÖNLEMLERE UYULMASINI İSTEDİ

‘UMUTSUZLUĞA 
KAPILMAYACAĞIZ’
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Türk Lirası’ndaki oynaklığın önüne geç-
mek için Türkiye’nin elindeki seçeneklerin 
tükendiği yorumunu yapan Wall Street 
Journal Gazetesi, yatırımcıların endişelen-
diğine dikkat çekti.

ABD merkezli gazete, Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası’nın (TMCB) müda-
haleleri sonucu aylardır sabit bir seyir 
izleyen dolar/TL kurunun bu hafta, son iki 
ayın en yüksek seviyesine çıktığına vurgu-
ladı.

Üzerindeki siyasi baskı sebebiyle Tür-
kiye Merkez Bankası’nın faizleri artırma-
sının beklenmediği, böylece kuru kontrol 
altına almak için ülkelerin elindeki tek 
çare olan faiz seçeneğinin kullanılamaz 
hale geldiği ifade edildi.

Faiz seçeneğini kullanmayan Merkez 
Bankası’nın elindeki yabancı para rezer-
vini erittiğinin altını çizen Wall Street 
Journal, bu durumun ‘Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hareket kapasitesini azalttığı-
nı’ belirtti ve sermaye kontrolü olasılığına 
dikkat çekti. 

“Analistler ve yatırımcılar Türki-
ye’nin şimdi, sınırlı da olsa sermaye 
kontrolü uygulamasına geçmesinden 
endişe ediyor, Piyasalardaki oynaklığın 
önüne geçmek için ülkenin dışına para 
akışının kısıtlanacağı ya da yasaklanacağı 
önlemler…»

Gazeteye konuşan ekonomist Uğur 
Gürses’e göre ise “Türkiye böyle bir du-
rumda kendini ayağından vurur.”

AVRUPA’DA  
REKOR KÜÇÜLME

Avrupa İstatistik Ofisi 
Eurostat, AB ve Euro bölge-
sinde bu yılın ikinci çeyrek 
büyüme oranlarına ilişkin 
öncü verileri açıkladı. Buna 
göre Avrupa Birliği ekono-
misi, bu yılın ikinci çeyre-
ğinde, bir önceki çeyreğe 
kıyasla yüzde 11,9 küçüldü.  
19 üyeli Avro Bölgesi’ndeki 
mevsimsellikten arındırıl-
mış GSYH da aynı dönemde 
yüzde 12,1 azaldı.

Avro Bölgesi’ndeki GSYH, 
2020’nin ikinci çeyreğin-
de 2019’un aynı dönemine 
göre de yüzde 15 geriledi. 
AB’de ise mevsimsellikten 
arındırılmış GSYH, bu yılın 
ikinci çeyreğinde önceki 
çeyreğe kıyasla yüzde 11,9, 

2019’un ikinci çeyreğine 
göre de yüzde 14,4’lük dü-
şüş gösterdi.

Bu yılın ikinci çeyreğin-
de GSYH, bir önceki çeyre-
ğe göre İspanya›da yüzde 
18,5, Fransa›da yüzde 
13,8, İtalya›da yüzde 12,4, 
Almanya›da yüzde 10,1, 
Belçika›da yüzde 12,2, 
Avusturya’da yüzde 10,7, 
Portekiz’de yüzde 14,1 ora-
nında geriledi.

Böylece, AB ve Avro Bölge-
si’nde söz konusu büyüme 
verilerinin ölçümüne baş-
lanan 1995 yılından beri en 
sert düşüş ölçülmüş oldu. 
Öte yandan, birinci çeyrekte 
Avro Bölgesi yüzde 3,6, AB 
de yüzde 3,2 küçülmüştü.

Altın fiyatlarındaki rekor 
artışlar sürerken, Türk 
lirasının döviz karşısındaki 
hızlı değer kaybı asgari 
ücreti eritti. 16 yıl önce 11 
çeyrek altın değerindeki 
asgari ücretle, bugün 
sadece 3.15 çeyrek altın 
alınabiliyor. 

Sadece bu yılın ilk 7 
ayında asgari ücrette 
yaşanan erime ise, 2 çeyrek 
altın kaybettirdi. Ayrıca 

bu yılın başında 390 dolar 
olan asgari ücret, bugün 332 
dolara kadar geriledi.

Yıla 480 lira ile başlayan 
çeyrek altın fiyatı dün 
737 lirayı aşarak tarihi 
zirvesini görürken dolar 
da 7 lira sınırını geçti. 
Altın fiyatlarında yaşanan 
bu hareketlilik ve Türk 
Lirası’nın döviz karşısındaki 
değer kaybı, alım gücündeki 
erimeyi gözler önüne serdi.

Salgında ikinci dalga 
korkusu ile yükselen altının 
ateşi, iç piyasada son 1.5 
aydır sabit olan dolarda 
yaşanan yükselişle birlikte 
körüklendi. Ortaya çıkan 
bu tabloda corona virüsü 
salgını öngörülemezdi 
ancak, 2018’in Ağustos 
ayında patlak veren döviz 
krizi ile birlikte altın 
fiyatları zaten tırmanışa 
geçmişti.

ALTIN VE DÖVİZ  
ASGARİ ÜCRETİ ERİTTİ

Yurt içi piyasaların kapalı 
olduğu kurban Bayramının 
ilk gününde, uluslararası 
piyasalarda altının ons 
fiyatı1.982,73 dolarla yeni 
bir tarihi zirve gördü. Bu 
yükselişe paralel olarak 
değer kazanan gram altının 
fiyatı da 444,5 lira ile rekor 
kırdı.

Yeni tip koronavirüs sal-
gınına yönelik ikinci dalga 

endişeleri, küresel ekono-
miye dair belirsizlikler ve 
merkez bankalarının eşi 
görülmemiş teşvikleriyle 
yükselişteki altının onsu, 
bugün rekorunu 1.982,73 
dolara taşıdı.  

Altının onsu dün 
1.939,68 dolara kadar ge-
rilemiş, ABD ekonomisinin 
ikinci çeyrekte rekor daral-
ma açıklamasının ardından 

1.972,30 doları görmüş ve 
günü önceki kapanışa göre 
yüzde 0,7 düşüşle 1.956,21 
dolardan tamamlamıştı.

Analistler, Kurban Bay-
ramı dolayısıyla yurt içi 
piyasaların kapalı olduğu-
nu, yurt dışında ise teknik 
açıdan altının ons fiyatı 
için 2.000 doların önemli 
direnç konumunda bulun-
duğunu vurguladı.

KAMU BANKALARININ 
DÖVİZ AÇIĞI  

10 MİLYAR DOLARI AŞTI

BDDK verilerine göre, 3 kamu 
bankasının toplam döviz açığı, 
24 Temmuz itibariyle 10 milyar 
doları aştı. 10 milyar 148 milyon 
doları bulan döviz açığının yasal 
sınırın üzerinde seyrettiğine dik-
kat çeken ekonomist Murat Kubi-
lay ‘Herhangi bir kur artışı halin-
de büyük kamu zararı oluşabilir 
ve finansal sistem çatırdayabilir. 
Tehlikenin farkında mısınız?› 
dedi.

Sosyal medya üzerinden payla-
şım yapan ekonomist Murat Ku-
bilay, kamu bankalarının döviz 
açıklarının yasal sermayelerine 
oranının, yasal sınır olan yüzde 
20’nin üzerinde seyrettiğine dik-

kat çekerken uzmanlar, dolar ku-
runu belirli bir seviyede tutmak 
için yapılan satışlar nedeniyle 
açığın arttığını ve bankaların cid-
di zarara uğradığını belirtiyor.

Kamu bankalarının döviz açı-
ğı, ilk kez 26 Haziran’da yüzde 
20’lik yasal sınırı aşmış ve 6,7 
milyar dolar olmuştu. 2006 
tarihli BDDK yönetmeliğine göre, 
yabancı para net genel pozisyon 
/ öz kaynak oranının azami sını-
rının aşılması halinde, bankalar 
aşımın nedenlerini BDDK’ye 
belirli bir süre içinde bildirmek 
zorunda. Ve sınır aşımının takip 
eden 2 hafta içinde giderilmesi 
zorunlu.

ALTININ 
ONSU  

YENİ ZİRVE 
YAPTI

Wall Street Journal:  
“Türkiye cephanesini tüketiyor”
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Isviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hak-
kında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. 
Savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile Isviçre 
Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki 
rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek 
zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçil-
mişti.

Infantino seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "FI-
FA'nın imajını ve saygınlığını geri getireceğiz ve dünyadaki herkes 
bizi alkışlayacak" demişti.

50 yaşındaki Italyan asıllı Isviçreli spor yöneticisi, daha önce 
UEFA Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştu.

BLATTER VE PLATİNİ CEZA ALMIŞTI
FIFA yolsuzluk iddiaları ile ilgili daha önce de gündeme gelmişti.
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel 

Platini, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla bağlantılı organizas-
yonlarda sekizer yıl boyunca yer almasına yasak getirilmişti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, soruşturmanın ve verilen men ce-
zalarının nedeni olarak Blatter tarafından Şubat 2011'de Platini'ye 
yapılan 2 milyon Isviçre frangı ödemenin hiçbir yazılı yasal dayana-
ğının bulunmaması gösterilmişti.

‘ABD, SDG İLE PETROL 
ANLAŞMASI İMZALADI, 

TÜRKİYE OLUMSUZ 
TEPKİ VERMEDİ”

Delta Crescent Energy LLC isimli ABD'li petrol şirketiyle Suriye Demokratik Güçleri'nin petrol 
anlaşması imzaladığı haber verildi.  ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin anlaş-
mayla ilgili Türkiye'yi de bilgilendirdiği, 'Ankara'nın olumsuz tepki vermediği' kaydedildi.

 ABD’li bir petrol şirketiyle 
Suriye Demokratik Güçleri’nin 
(SDG) petrol anlaşması imzala-
dığı belirtildi. Anlaşmanın ‘Be-
yaz Saray’ın bilgisi ve teşviki 
ile imzalandığı’ ifade edilirken, 
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi 
James Jeffrey’nin Türkiye’ye 
petrol anlaşması hakkında bil-
gi verdiği ve ‘Ankara’nın olum-
suz tepki vermediği’ aktarıldı.

‘OFAC LİSANSI ALINDI’
Al-Monitor’den Amberin Za-

man’ın haberinde, Delta Cres-
cent Energy LLC isimli petrol 
şirketinin SDG ile anlaşması-
na ABD hükümetinin destek 
verdiği belirtildi. Zaman’a 
konuşan kaynaklar, anlaşma-
nın ‘üzün süredir gündemde 
olduğunu’ ve şirketin Suriye’de 
faaliyet göstermesi için ABD 

Hazine Departmanı’na bağlı 
Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’n-
den (OFAC) lisans aldığını dile 
getirdi.

Amberin Zaman, Suriye De-
mokratik Konseyi (SDK) ABD 
temsilcisi Sinem Muham-
med’in Whatsapp aracılığıyla 
Delta Crescent şirketinin SDG 
ile anlaşmasını doğruladığını 
aktardı.

‘ANKARA OLUMSUZ YANIT 
VERMEDİ’

Al-Monitor’e konuşan kay-
naklar, ABD’nin Suriye Özel 
Temsilcisi James Jeffrey’nin 
SDG ile yapılan petrol anlaşma-
sıyla ilgili Ankara’yı bilgilen-
dirdiğini ifade etti. Ankara’nın 
‘olumsuz tepki vermediği’ kay-
dedilirken, başka bir kaynak 
Rusya’nın da bilgilendirildiğini 

aktardı.

GRAHAM İLE KOBANİ 
GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyetçi Parti’nin önde 
gelen isimlerinden olan ve 
ABD Başkanı Donald Trump’a 
yakınlığıyla bilinen Senatör 
Lindsey Graham’ın, SDG Genel 
Komutanı Mazlum Kobani’yle 
görüştüğü belirtildi. CBS mu-
habiri Christina Ruffini, Gra-
ham’ın anlaşmayı doğruladığı-
nı dile getirdi.

POMPEO ANLAŞMAYI 
ONAYLADI

Haberde, Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo’nun Senato Dış 
İlişkiler Komisyonu’nun oturu-
munda, Graham’a anlaşmanın 
‘bir sakıncası olmadığını söyle-
diği’ belirtildi.

Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı 
S-400'lerle ilgili açıklama yapan 
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'Nihai 
hedefimize ulaşmak için yaptırım-
ların nasıl uygulanacağını değer-
lendirmeye devam ediyoruz' dedi. 
S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yap-
tırım uygulanmasını öngören tasarı, 
geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi 
tarafından onaylanmıştı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komi-
tesi'ne ifade veren Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, Türkiye'nin Rus-
ya'dan aldığı S-400'ler için "Türk 
hükümetinin S-400'leri satın al-
masına yanıt olarak dikkate değer 
adımlar attık. Nihai hedefimize 
ulaşmak için yaptırımların nasıl 
uygulanacağını değerlendirmeye 

devam ediyoruz" yorumunda bu-
lundu.

Pompeo, amaçlarının Türkiye'yi 
"cezalandırmak" olmadığını, Anka-
ra'nın "ABD'nin ve NATO'nun gü-
venliğiyle tutarlı bir şekilde hareket 
etmesini sağlamak" olduğunu vur-
guladı.

YAPTIRIM TASARISI 
MECLİS'TEN GEÇTİ

S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye 
yaptırım uygulanmasını öngören 
tasarı, geçen hafta ABD Temsilciler 
Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Tasarının yasalaşması için Sena-
to'dan geçip ABD Başkanı Donald 
Trump tarafından imzalanması 
gerekiyor.

POMPEO'DAN S-400 YORUMU: TÜRKİYE'YE 
YAPTIRIMLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Güney Kıbrıs lideri Anasta-
siadis'in, Rusya lideri Pu-
tin'le görüşerek Türkiye'nin 
Doğu Akdeniz'deki sondaj 
çalışmaları konusunda yar-
dım istediği bildirildi.

Güney Kıbrıs Sözcüsü 
Kyriakos Koushos, Anastasi-
adis'in telefonda görüştüğü 
Putin’den, Türkiye ile süren 
gerilimde “kişisel olarak 
devreye girmesini” istediği-
ni açıkladı.

Rum liderin, Putin’den, 
“Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de 

hukuka aykırı eylemlerine 
son vermesi için ikna et-
mesini” istediğini söyleyen 
Koushos, bunun üzerine 
Putin’in de “gerilimin dü-
şürülmesi için devreye gire-
ceğini” ve konuyu Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile görüşeceği 
sözünü verdiğini kaydetti.

Sözcü Koushos, “Putin, 
Doğu Akdeniz’deki geliş-
meleri büyük bir endişeyle 
takip ettiğini ve her zaman 
farklılıkların uluslararası 

hukuk ilkeleri zemininde 
yürütülecek müzakereler 
yoluyla çözümlenmesine 
destek verdiğini aktardı” 
diye konuştu.

Kremlin de Putin ile Anas-
tasiadis’in telefon görüş-
mesine ilişkin bir açıklama 
yaptı. Ancak Rus tarafı 
açıklamasında, görüşmede 
“Doğu Akdeniz’deki gelişme-
ler ve Kıbrıs sorununun çö-
züm olasılığı dahil, bölgesel 
konuların ele alındığı" bilgi-
sini paylaşmakla yetindi.

Güney Kıbrıs'tan Putin'e çağrı: 
TÜRKİYE'Yİ İKNA EDİN

NASA Earth twitter hesabından yaptığı paylaşımda Salda Gö-
lü'nün Mars'taki krater ile jeolojik benzerliğe sahip olduğu söyledi.

NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), dün başlayan 
Mars yolculuğunun ardından NASA, NASA Earth twitter hesa-
bından paylaşımlarda bulundu. Söz konusu paylaşımlardan biri 
ise Salda Gölü'nün uzaydan görüntüleri oldu. Paylaşımda Salda 
Gölü'nün Mars'taki Krater ile jeolik benzerliklere sahip olduğu 
ve araştırmacıların uçuş öncesi Salda Gölü'nde saha araştırması 
yaptığı belirtildi.

Nasa Earth hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolo-

jik benzerliklere sahiptir. Aslında, araştırmacılar Mars'a uçuşa 
(#CountdownToMars) hazırlanmak için Salda Gölü'nde saha çalış-
ması bile yaptılar."

NASA'dan Salda Gölü 
paylaşımı: Mars ile 

benzerliğe sahip

FIFA Başkanı Infantino 
hakkında yolsuzluk ve 

rüşvet soruşturması
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Yabancı kuralının 1 yıl ertelen-
mesinin ardından Galatasaray da 
transfer çalışmalarını yeniden ele 
alacak. Yönetim, mevcut kura-
lın devam etmesinin ardından 
teknik direktör Fatih Terim'den 
gelecek yeni rapora göre hareket 
edecek

Kadro derinliği açısından yerli 
ve maliyeti uygun isimlerle te-
mas kuran Sarı-Kırmızılı yöne-
tim, mevcut kuralın 1 yıl daha 
devam etmesiyle birlikte teknik 

direktör Fatih Terim'den yeni 
bir rapor bekliyor. Eski futbol-
cularından Semih Kaya ve Emre 
Çolak gibi oyuncular için yeniden 
düşünme kararı alan Cimbom, 
mevcut yabancı oyuncuların du-
rumunu da tekrar masaya yatıra-
cak.

Geçtiğimiz hafta Başkan Musta-
fa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim 
Albayrak, Başkan Yardımcısı 
Yusuf Günay ve transfer komite-
sinde olan yönetici Kaan Kançal 

ile teknik direktör Fatih Terim'in 
de katıldığı bir toplantı gerçekle-
şirken, yeni sezon planlanması 
masaya yatırılmıştı. Yabancı 
kuralının ötelenmesiyle birlikte 
önümüzdeki birkaç gün içerisin-
de yeniden bir toplantı yapılacağı 
kaydedildi. Kuralın ertelenmesiy-
le birlikte tıpkı geçtiğimiz sezon 
olduğu gibi 1 yıllığına kiralanabi-
lecek yabancı oyuncularla yeni-
den dirsek temasına geçilmesi 
planlanıyor.

GALATASARAY’DA TRANSFER SİL BAŞTAN!

Fenerbahçe, teknik direk-
tör Erol Bulut'un isteği üze-
rine Aytemiz Alanyaspor'da 
forma giyen 28 yaşındaki 
İngiliz stoper Steven Caul-
ker için girişimlere başladı

Yeni sezona iddialı bir 
kadroyla başlamak isteyen 
sarı-lacivertliler transferde 

hareketli günler geçiriyor. 
Teknik direktörlük görevi 
için Erol Bulut ile anlaş-
maya varan Fenerbahçe'de 
stoper hattı için çalışmalar 
sürüyor.

Erol Bulut'un Akdeniz 
ekibinden öğrencisi İngiliz 
savunmacı Steven Caulker 

için genç teknik adamın 
isteği üzerine girişimlere 
başlandı. Bu sezon Alan-
yaspor formasıyla 37 maça 
çıkan Caulker, 1 gol 6 asist-
lik performans sergiledi. 
Steven Caulker'ın turun-
cu-yeşillilerle sözleşmesi 
2021'de sona eriyor.

FENERBAHÇE’YE 
İNGİLİZ STOPER

Fernando Muslera'nın sakatlığı 
sonrasında tecrübeli bir kaleci 
arayışına giren Galatasaray, ara-
dığı ismi İspanya'da buldu! Sa-
rı-kırmızılılar, Athletic Bilbao'dan 
Iago Herrerin'i kiraladı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor 
maçında sakatlanan ve sezonu 
kapatan Fernando Muslera'dan 
yeni sezonun ilk yarısında yarar-
lanamayacak olan Galatasaray, 
Uruguaylı file bekçisi yerine tec-
rübeli bir kaleci arayışına girmiş-

ti. Sarı-kırmızılı kurmaylar aradı-
ğı ismi İspanya'da buldu!

Galatasaray, bir süredir Athletic 
Bilbao'yla müzakereler yürütür-
ken Iago Herrerin'in kiralanması 
konusunda İspanyol ekibiyle 
anlaşma sağladı. Athletic ile söz-
leşmesi bulunmasına rağmen 
oynamak istediği için ayrılma 
talebinde bulunan file bekçisinin 
Galatasaray'a 6 aylığına kiralan-
ması konusunda tüm görüşmeler 
olumlu sonuçlandı.

MUSLERA’NIN 
YERİNE HERRERİN

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer 
olmasının ardından golcü arayışla-
rını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz 
bir anlaşma gerçekleştirdiği öne 
sürüldü. İngiliz basınından Sky 
Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski 
futbolcusu Chuba Akpom için Yu-
nanistan Ligi takımlarından PAOK 
ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 2 
MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık 
golcü için PAOK'a 2 milyon euro 
bonservis bedeli ödeyeceği belir-

tildi. Öte yandan Yunan basınında, 
Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana 
Chuba Akpom ile ilgilendiğini 
vurgulanırken, henüz PAOK ile 
anlaşmaya varılmadığı ama görüş-
melerin olumlu şekilde sürdüğü 
yer aldı.

23 MAÇ 7 GOL
Yunanistan'da geride kalan se-

zon PAOK formasıyla 23 maçta 7 
gol atan ve 2 asist yapan Chuba 
Akpom, şu sıralarda Borusssia 
Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho 
ile birlikte tatil yapıyor.

UEFA'dan lisans alması için 100 
milyon TL ödemesi gereken Beşik-
taş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 
Yönetim Kurulu elini taşın altına 
koydu ve bu parayı ödedi. Sırada 
Bankalar Birliği Anlaşması'nın 
revize edilmesi var.

Trabzonspor'un cezası sonrası 
önümüzdeki sezon Şampiyonlar 
Ligi'nde mücadele edecek olan 

siyah-beyazlılar, UEFA'dan lisans 
alınması için ödenmesi gereken 
100 milyon TL'yi yatırdı.

Kulübün kasasının boş olmasına 
karşın Bırakmam Seni kampanya-
sından gelen miktarı Başkan Ah-
met Nur Çebi ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri tamamladı. Yaklaşık 70 
milyon TL veren yönetim, UEFA 
lisansı için gereken parayı ödedi.

KARTAL KESENİN  
AĞZINI AÇTI

BEŞİKTAŞ’TA AKPOM PROJESİ

Galatasaray Kulübü, eski 
Rumen futbol yıldızı Gheorghe 
Hagi'nin sarı-kırmızılı ekiple 24 
yıl önce sözleşme imzalamasının 
anısına bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal 
medya hesaplarından yapılan 
paylaşımda, elde edilen başarı-
larla futbol takımının efsaneleri 
arasına giren Hagi ile ilgili olarak, 
"Karpatların Maradonası, Co-
mandante, büyük usta, efsane-

miz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce 
bugün kendisini Galatasaraylı 
yapan imzayı atarak unutulma-
yacak bir tarihi serüvenin ilk adı-
mını attı. I love you Hagi... I love 
you Hagi..." ifadeleri kullanıldı.

Hagi'nin 31 Temmuz 1996 
tarihindeki imza töreninden 
görüntülere, sarı-kırmızılı for-
mayla attığı önemli goller ve 
oynadığı maçlardan kesitlere de 
yer verildi.

Futbolculuk kariyerini 1996-
2001 yılları arasında formasını 
giydiği Galatasaray'da noktala-
yan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 4 
lig, 1'er UEFA Kupası ve UEFA 
Süper Kupa, 2'şer Türkiye Kupası 
ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 
de TSYD Kupası şampiyonluğu 
yaşadı.

Hagi, teknik adam olarak Ga-
latasaray'ın başında 1 de Türkiye 
Kupası kazandı.

EFSANE HAGİ UNUTULMADI

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Ku-
pası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü 
dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Zira-
at Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 
10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada 
rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takı-
mı olarak tamamladı.

SON 24 SEZONUN EN GOLCÜ DÖNEMİ
Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü döne-

mini geride bıraktı.
Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 

sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

LİGDE TEK MAÇTA GOL ATAMADI
Trabzonspor, ligde 34 haftanın sadece 1'inde gol kaydede-

medi. Bordo-mavililer, ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasın-
da 1-0 yenildiği karşılaşmada gol atamadı.

FIRTINA’DA 
12 MİLYON 
EURO AÇIK
UEFA ve CAS Trabzonspor’un 12 

milyon Euro’luk açığını affetmedi. 
UEFA ve Trabzonspor’un avukat-
larını savunmasını ve kanıtlarını 
alan Spor Tahkim Mahkemisi (CAS) 
bordo-mavililerin 2019 mali yılı 
bütçesini başa baş karşılamadığını 
tespit etmesi üzerine temyiz baş-
vurusunu reddetti. UEFA Kulüp 
Finansal Kontrol Kurulu, finansal 
yükümlülüklerini yerine getirme-
diği gerekçesiyle 2020-2021 veya 
2021-2022 sezonlarının birinde 
bordo-mavili kulübün, UEFA ku-
palarına katılmaya hak kazanması 
durumunda 1 yıl men edileceğini 
açıklamış, Trabzonspor ise 13 Hazi-
ran'da kararın bozulması için CAS'a 
itiraz etmişti. Spor Tahkim Mahke-
mesi hızlandırmış olarak yürüttüğü 
davada 16 Temmuz'da iki tarafında 
yazılı beyanlarını ve kanıtlarını göz 
önünde bulundurarak bahse konu 
olan madde ile ilgili Trabzonspor'un 
2019 mali yılı için gerekli başa baş 
bütçeyi sağlayamadığı için temyiz 
başvurusunu reddetti.

TRABZONSPOR’DAN 
3 KULVARDA 110 GOL
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Dünyanın en büyük aksiyon ve mace-
ra sporları fotoğraf yarışması olan Red 
Bull Illume'de 2020 yılının kazananları 
belli oldu. 5 kategoride gerçekleştirilen 
yarışa binlerce fotoğraf ve video katı-
lırken, Red Bull sporcusu Hazal Nehir 
ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'in 
projesi olan 'Hazal Nehir'in Hayalindeki 
Parkur', hem genel klasmanda hem de 
homework kategorilerinde birinci oldu.  

Dünyanın en önemli fotoğraf yarışma-
larından biri olarak gösterilen Red Bull 
Illume'da 2020 yılının şampiyonları belli 
oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen 
binlerce fotoğrafın, videonun ve instag-
ram hikayesinin yarıştığı mücadelede 
jüri, katılımcıları 5 kategoride değerlen-
dirdi. Homework, Throwback, Unseen, 
Storytale ve Instagram Hikayesi katego-
rilerindeki yarışmada Red Bull sporcusu 
Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı 
Nuri Yılmazer'ın projesi Hazar Nehir'in 
Hayalindeki Parkur, iki dalda mutlu sona 
ulaştı. 

KARAGÜMRÜK YANIYOR
TFF 1'inci Lig Play-Off fi-

nalinde Adana Demirspor'u 
mağlup ederek 36 yıl son-
ra Süper Lig'e çıkan Fatih 
Karagümrük, taraftarları-
nı coşturdu. Karşılaşmayı 
tarihi Vefa Stadyumu'nda 
kurulan dev ekranda takip 
eden Karagümrüklü ta-
raftarlar, maçın ardından 
sevinç gösterilerinde bu-
lundu, meşaleler ve tezahü-
ratlarla caddelerde tur attı.

2019-2020 Sezonu TFF 
1'inci Lig Play-Off Finali'n-
de Adana Demirspor'a karşı 
normal süresi ve uzatma-
ları 1-1 biten karşılaşmada 
penaltı atışları sonucun-
da 7-6 üstünlük sağlayan 
Fatih Karagümrük, Süper 
Lig'e yükseldi.

TARİHİ MAÇI TARİHİ 
STATTA İZLEDİLER

Ankara Eryaman Stadı'n-

da oynanan karşılaşmayı 
İstanbul'da tarihi Vefa 
Stadyumu'nda kurulan dev 
ekranda izleyen kırmızı-si-
yahlı taraftarlar, büyük 
heyecan yaşadı. Karagüm-
rük'ün kaydettiği golle 
sevinen taraftarlar, Adana 
Demirspor'un golüyle tedir-
gin oldu. Normal süresi ve 
uzatmaları 1-1'lik eşitlikle 
sona eren mücadele penaltı 
atışlarına giderken statta 

heyecan arttı. Penaltı atış-
larında Adana Demirspor'a 
6-5 üstünlük sağlayan Fa-
tih Karagümrük, Süper Lig 
biletini alan üçüncü ve son 
takım olurken, statta maçı 
izleyen taraftarlarını da 
sevince boğdu.

SOKAKLARA 
DÖKÜLDÜLER

İstanbul'dan 6'ncı takım 
olarak adını Süper Lig'e 

yazdıran Karagümrük'ün 
taraftarları statta tezahü-
ratlarla ve meşalelerle 36 
yıllık hasretin sona erme-
sini kutladı. Taraftarlar 
ardından ilçe sokak ve 
caddelerine çıkarak coşku 
dolu kutlamalarına devam 
etti. Karagümrük'e gönül 
verenler araçlarıyla cad-
delerde tur attı, karşılıklı 
tezahüratlarla takımlarına 
İstanbul'dan destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle 
yaklaşık 5 ay önce durduru-
lan ve sezonun kalan bölü-
münün Orlando kentindeki 
ESPN Wide World Spor 
Kompleksi'nde oynanma-
sına karar verilen NBA'e, 2 
maçla devam edildi.

Batı Konferansı lideri 
Lakers, Los Angeles kenti 
derbisinde karşılaştığı Clip-
pers'ı, LeBron James'in bi-
time 12.8 saniye kala attığı 
basketle 103-101 yendi.

Lakers'ın all-star forveti 
Anthony Davis, 34 sayı, 8 
ribauntla sahanın en sko-
reri oldu. LeBron James 
16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 
kenardan oyuna giren Kyle 
Kuzma da 16 sayı, 7 riba-
untla oynadı.

Clippers'ta Paul Geor-
ge'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 
top çalma ve Kawhi Leo-
nard'ın 28 sayılık perfor-
mansı galibiyete yetmedi.

Jazz geriden gelip kazandı
Utah Jazz, 16 sayı geriye 

düştüğü New Orleans Peli-
cans mücadelesinden 106-
104 galip ayrıldı.

Jazz'da Jordan Clarkson 
23 sayı, 5 ribaunt, Donovan 
Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 
5 asist, Mike Conley 20 sayı 
ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 
ribaunt üretti.

Pelicans cephesindeyse 
Brandon Ingram 23 sayı, 
8 ribaunt, Jrue Holiday 20 
sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 
21 sayıyla maçı tamamladı.

NBA START ALDI

Süper Lig'e döndükten sonra 
üçüncü sezonunu tamamlayan 
Göztepe'de geçen yıl ortaya atı-
lan satış iddiaları önceki haf-
talarda yeniden alevlenirken, 
Başkan Mehmet Sepil ilk kez 
sessizliğini bozup, "Göztepe'yi 
daha değişik ellerin yönetimine 
devretmeye hazırım" açıklaması-
nı yaparak taraftarı şoke etti.

Sarı-kırmızılıların devri konu-
sunda geçen yıl iş insanı Tuncay 
Özilhan, bu yıl Katarlı bir grup 

gündeme gelirken, Başkan Veki-
li Talat Papatya haziran ayında 
kulübe talipler olduğunu doğru-
ladı. Geçen yıldan beri iddialara 
sessiz kalan Göztepe ve Kulüpler 
Birliği Başkanı Mehmet Sepil, se-
zon bittikten sonra bir televizyon 
kanalına çıkıp kulübü devretme 
girişimiyle ilgili ilk kez açıklama 
yaparak, "Masada bizi ciddi in-
celeyenler var. Güzelken iyi ama 
bırakmayı da bilmeli. Yorgunum, 
hakkikaten bezginim" dedi.

MEHMET  
SEPİL  

GÖZTEPE’Yİ  
BIRAKIYOR

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi 
sona eren futbolculardan Ceyhun 
Gülselam ile sözleşme yeniledi. 
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Te-
sisleri'nde düzenlenen imza tö-
reninde konuşan Başkan Hasan 
Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın 
kişiliği ve takıma uyumundan 
dolayı çok memnun olduklarını 
belirterek, "Kendisine şahsım ve 
camiamız adına çok teşekkür edi-

yorum. Bu istikrarını devam ettir-
diği sürece kendisinden yararlan-
maya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun Gülselam ise, "Başka-
nıma güzel sözlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen-
lere teşekkür etmek istiyorum. 
Kendimi Alanyaspor'a ait hisse-
diyorum. İnşallah yeni sezonda 
yeni başarılara imza atacağız" 
diye konuştu.

CEYHUN 
GÜLSELAM 
SÖZLEŞME 
YENİLEDİ

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Osman Çakmak, hedeflerinin 
önce Avrupa sonra da dünya şampiyon-
luğu olduğunu söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Osman Çakmak, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyo-
nası, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Çakmak, futbolcuyken yaşadığı Avru-

pa şampiyonluğu mutluluğunu teknik 
direktör olarak da elde etmek istediğini 
belirterek, "Ampute Milli Futbol Takımı 
olarak 5-14 Ağustos tarihlerinde Afyon-
karahisar'da kamp yapacağız. Burada 
2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute 
Futbol Şampiyonası'na hazırlanacağız. 
Ilk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu 
ama asıl odaklandığımız Ampute Futbol 
Dünya Kupası'nı kazanmak." diye ko-
nuştu.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI’NIN 
HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Burdurlu Balkan Şampiyo-
nu atlet Yasemin Zengin (23), 
Mehmet Akif Ersoy Üniver-
sitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü'nden 
mezuniyet sevincini, antrenö-
rüyle paylaştı.

Burdur Emekevler Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 
bitirdikten sonra, 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversite-
si Spor Bilimleri Fakültesi Be-
den Eğitimi ve Spor Öğretmen-
liği Bölümü'nü kazanan Zengin, 
4 yıllık eğitimini tamamlayarak 
mezuniyet sevincini yaşadı. 
Koronavirüs sürecinde okulla-
rın erken tatil olması nedeniyle 

mezuniyet töreni de yapılmadı. 
Şampiyon sporcu mezuniyet 
sevincini antrenörü Asım Yüz 
ile paylaştı. Zengin, antrenörü 
ile birlikte Burdur Gölü ke-
narında mezuniyet fotoğrafı 
çektirdi.

Zengin, "2016 yılında Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi Be-
den Eğitimi ve Spor Öğretmen-
liği bölümünü kazanmıştım. 
4 yıl sonunda mezun oldum. 
Pandemi sürecinden dolayı 
okulumuz erken kapandığı için 
mezuniyet töreni yapılamadı. 
Içimde burukluk vardı. Antre-
nörümle Burdur Gölü kenarına 
gelerek mezuniyet fotoğrafı 
çektirmek istedim" dedi.

ŞAMPİYON ATLETİN 
MEZUNİYET SEVİNCİ

HAZAL 
NEHİR’E 
BÜYÜK 
ÖDÜL


