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Wushu aile 
sporuymuş
TÜRKIYE Wushu Federasyonu'n-
dan, BirGün'ün haberlerine ilişkin 
açıklama geldi: Wushu Kung Fu 
bir aile sporudur. Birçok aile ge-
rek sporcu, gerekse antrenör, ha-
kem ve idareci olarak topyekûn 
aktif yer almaktadır. 16'da
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Kararlılık ve dayanışmayla

BARİKAT AŞILDI

AVUKAT SİZE DE
LAZIM OLACAK

HER ADLİYE EYLEM 
YERİNE DÖNDÜ

MECLIS’te grup toplantısı düzenleyen muha-
lefet partilerinin gündemi de baroların ‘Savun-
ma Yürüyüşü’ oldu. Kılıçdaroğlu, "Gün gelecek 
siz de avukata ihtiyaç duyacaksınız" derken 
HDP Eş Genel Başkanı Sancar baroların da 
adalet için yürüdüğüne vurgu yaptı. 9’da

BARO başkanlarının Ankara girişinde dur-
durulması dün öğle saatlerinde birçok adliye 
binasında protesto edildi. İstanbul Kartal ve 
Çağlayan, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Mersin 
Muğla’nın da içinde bulunduğu onlarca kent 
adliyesi eylem yerine döndü. 8’de
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Baro başkanlarına uygulanan polis ablukasının kırılmasıyla Anıtkabir’e ulaşan 
avukatlar “Baroları böldürmemek için mücadeleye devam” mesajını verdi

SAVUNMA SAĞLAM DURDU
 h IKTIDARIN yargıyı tam anlamıyla ken-
dine bağlamak için hazırladığı düzen-
lemeye tepki gösteren baro başkanları 
Ankara’da çok güçlü bir mesaj verdi. 
Üstelik bunu sadece meslektaşlarının 
değil siyasi partilerden sendikalara, 
meslek örgütlerinden derneklere 
kadar tüm ülkenin desteğini alarak 
gerçekleştirdi. Baro yürüyüşünün bir 
başka sonucu da hak arama yöntemi 
olarak sokağın kullanılmasının meş-
ruluğunu tartışmaya açan iktidar ve 
yandaşlara da yanıt verilmiş olmasıdır.  

BAROLARI BÖLDÜRTMEYECEĞIZ 
 h YÜRÜYÜŞ ve sonrası değerlendirildiğin-
de sürecin en çok kaybedeni TBB Başka-
nı Metin Feyzioğlu oldu. Arkasında duran 
az sayıda destekçisini de bu yürüyüş 
süresince gösterdiği tavır sonrası yitirdi. 
Hiç kuşkusuz ki sürecin kazananı yargı ve 
tüm ülke oldu. Halkın güvenini her geçen 
gün kaybeden yargı sisteminin en azın-
dan savunma ayağının hâlâ çok ayakta 
olduğu görüldü. Avukatların gösterdiği 
kararlı tutum hem baroların hem de 
yargı sisteminin geleceği için umutları 
tazeledi. Mehmet Emin KURNAZ/8’de

Mahkemeyi
dinleyen yok

Habercilik 
yargıç önünde

MAHKEME iki mağdurun açtığı 
davada Kurtlar Vadisi’nin ya-
pımcısı Raci Şaşmaz’ın şirketi 
Selimoğlu İnşaat'ı haksız buldu. 
Leke Fikirtepe Platformu Söz-
cüsü Akgüzel, “Davalar kaza-
nılıyor ama hiçbir şey değişmi-
yor” dedi. Uğur ŞAHIN/3’te

‘MIT mensubunun cenazesini 
haberleştirdikleri’ gerekçesiyle 
yargılanan 6'sı tutuklu 7 gazeteci 
hakkındaki davanın ilk duruşması 
bugün Çağlayan Adliyesi’nde görü-
lecek. Basın örgütleri mahkemeye 
destek çağrısında bulundu. 8’de

Ödenek yok ki
DSİ seli önlesin!
Devlet Su İşleri, selle 

mücadele konusunda 
belirlediği hedeflerin 
hiçbirine ulaşamadı. 

Başarısızlığa gerekçe 
olarak “tasarruf 

önlemleri nedeniyle 
bütçe ödeneklerinin 

kısıtlanması” 
gösterildi

 h BURSA’NIN Kestel ilçesinde yaşanan ve 
beş kişinin öldüğü, bir kişinin kayboldu-
ğu, büyük maddi zararların ortaya çıktığı 
sel felaketinde, derelerin yeterince ıslah 
edilmemesi ve taşkın sularını yeraltına 
aktaracak altyapı eksikliğinin büyük 
etkisi oldu. DSİ, taşkın önlemeye yönelik 
çalışmaların tümünü tasarruf önlemleri 
çerçevesinde ödenekleri kesildiği için 
yapamadığını bildirdi. Öte yandan DSİ’nin 
kamu kaynaklarının belli çevrelere aktarıl-
masına neden olan ihaleleri ile usulsüzlük 
iddiaları da Sayıştay raporlarına yansıdı.

 h DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı 
Faaliyet Raporu’nda yer alan performans 
sonuçlarına göre, yerleşim yerleri ve tarım 
arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı 
zararları kontrol altına alma hedefleri-
nin çok gerisinde kalındı. Yıl içerisinde 
ödenekler üzerinden tasarrufu gidilmesi 
nedeniyle yüklenicilerin çaresiz kaldı-
ğı ifade edilen faaliyet raporuna göre, 
“Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 
için hidroelektrik enerji arzını artırma” 
hedefinde gerçekleşme oranı sıfır oldu. 
Nurcan GÖKDEMIR/3’te

Başkanlık çökertti
BAŞKANLIK sistemine 
geçilmesinden bu yana ge-
çen 2 senede çalışan sayısı 
2,3 milyon azaldı, ilk kez 
bu dönemde işsiz sayısı 
Cumhuriyet tarihinde rekor 
kırdı. Kamu da borca battı, 
yurttaş da. Ümidi olmadığı 
için iş aramaktan vazge-
çenler ise ilk kez 1 milyonun 
üzerine çıktı. Gelir, kira ve 
faturalara bile yetmeyince 
"temel ihtiyaç kredisi" icat 
edildi. Milyonlar zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
kuyruklarda bekledi. 14’te

Kurultay
için karar 
günü
CHP’nin ertele-
nen kurultayının 
25 ve 26 Temmuz 
tarihlerinde ya-
pılması yönünde 
anlaşma sağlandı. 
Son karar Bilim 
Kurulu’ndan bu-
gün gelecek yanı-
ta göre verilecek. 
8’de

Rekor yağış can aldı  
 h SAĞANAK yağmur yurdun büyük 
bölümünü vurdu. Birçok kentte su 
baskınları yaşandı. İstanbul Çatal-
ca’da yaşanan hortum ürküttü, fır-
tına çatıları uçurdu. Esenyurt’ta su 

basan bir binanın bodrum katında 
Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti. 8 
kişinin yaralandığı açıklandı. Eski-
şehir, Çanakkale, İzmir ve Muğla’da 
aşırı yağış etkili oldu. 3’te
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23 Haziran’da
cezası onandı

16 milyona
hesap verdi

CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu'na 23 
Haziran seçimlerinin yıldö-
nümünde ceza onaması. 
Kaftancıoğlu'na 7 yıl önceki 
sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle verilen 9 yıl 8 aylık 
hapis cezası onandı. 8’de

IBB Başkanı İmamoğlu göreve 
gelişinin yıldönümünde  1 yılık 
çalışmaları paylaştı. İmamoğlu 
“İstanbul’da kent yaşamı artık 
4 kavram üzerinde yükse-
lecek: Eşitlik, dayanışma, 
üretim, özgürlük” dedi. 2’de
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Zehir gibi bir 
gençlik

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, göreve gelişinin 
yıl dönümünde geçen bir yılın 
faaliyetlerini ve önümüzdeki 
dönemin yol haritasını 
paylaştı. İmamoğlu, “Kamuda 
şeffaflık ve hesap verebilirlik 
kalmazsa çürüme başlar. O 
nedenle biz ısrarla ve sık sık 
hesap vereceğiz” dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 
seçimlerinin birinci yıl dönümün-

de Haliç Kongre Merkezi’nde konuş-
tu. “Birlikte Başardık. – Adil, Yeşil ve 
Yaratıcı İstanbul Yolunda 1 yıl’ başlık-
lı etkinlikte İmamoğlu, amaçlarının 
‘16 milyona hesap vermek’ olduğunu 
vurguladı. İBB Başkanı konuşmasının 
başında şöyle seslendi:  “23 Haziran 
seçimleri öncesi bu büyük ülkeye 
yaşatılanlar unutulmamalı. Avru-
pa’nın en büyük ve en kadim şehir-
lerinden İstanbul’a reva görülenler 
unutulmamalı. Ama asıl 16 milyon 
İstanbullunun bu oyunlara verdiği 
cevap unutulmamalı. İstanbul’da 
kent yaşamı artık 4 kavram üzerinde 
yükselecek: Eşitlik, Dayanışma, Üre-
tim, Özgürlük”

 ■ 30 Haziran’da işbaşı yaptığımızda 
kasamızda personelimizin 
maaşlarını ödeyecek paramız dahi 
mevcut değildi.  Vadesi geçmiş 
yaklaşık 6 milyar liralık bir borçla 
ve bizden önceki yönetimin yaptığı 
bütçeden kaynaklanan 7,9 Milyar 
liralık bir büyük bütçe açığı ile 
İBB’yi teslim aldık. 700 milyonu 
bulan israfa son verdik. Birinci 
yılımızın sonunda, engellemelere 
rağmen ve Covid 19’a rağmen mali 
anlamda başarılıyız.

 ■ Salgının belediyemize maliyeti 2. 
dalga olmazsa yaklaşık 5 milyar 
lirayı bulacak. Salgında İETT, Metro, 
Ulaşım A.Ş., Beltur ve Kültür A.Ş 
gibi iştiraklerimizin geliri yüzde 
10 ve altına kadar geriledi. Buna 
rağmen zarar etmelerini önleyecek 
tedbirimizi aldık.

 ■ Otobüs, metrobüs, metro, 
taksi, dolmuş ve minibüsler 
ile istasyon ve duraklar; 
meydanlar, sokaklar, 
kamu binaları, hastane 
olmak üzere toplamda 8 
milyon metre karelik alanı 
düzenli olarak dezenfekte 
ettik.

 ■ Hükümetimiz bu 
salgında bile 
omuz omuza 
çalışmaktan 
uzak 
durdu. 

Hatta tam tersine, toplumsal 
dayanışmayı harekete geçirmek 
için başlattığımız kampanyamız 
yasaklandı. Vatandaşların 
bağışladıkları paralar bloke edildi.

 ■ Toplamda 860 bin aileye sosyal 
yardım desteği verdik, 560 bin 
aileye gıda yardım kolisi dağıttık.  
‘Askıda Fatura’ uygulamamızla 
180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su 
ve doğalgaz faturasının hayırsever 
vatandaşlarımız tarafından 
ödenmesine aracılık ettik.

 ■ 115 bin çocuğumuza her ay süt 
dağıtıyoruz.

 ■ Adalarda esnafla anlaşarak 
fayton uygulamasına son verdik 
ve yayalaştırarak elektrikli araç 
uygulamasına geçtik.

 ■ Bu çabalarımıza rağmen 
besleme medyada bir Haliç 

propagandasıdır gidiyor. 
Haliç’teki renk değişiminin 
doğal bir fotosentez 
işi olduğunu söyledik. 
Nitekim, bugün giderseniz 
Haliç’in hangi renkte 
olduğunu görürsünüz.

 ■ İş başına 
gelmemizden sonra 
İstanbul’un kimliğinin ana 

unsuru olan tarihi 
yapılarla 

ilgili 
iktidar 

blokundan gelen çabaları da 
izliyorsunuz. Galata Kulesi, 
Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı gibi 
İstanbul’un incisi konumunda 
olan yapıların İstanbul’un 
belediyesinden koparılma çabalarını 
görüyorsunuz. Devlet anlayışına 
uymayan partizan uygulamalarla 
karşı karşıyayız. Bunlar, 23 Haziran’a 
gidilen yolda şahit olduğumuz 
organize işlerin yeni versiyonları… 
23 Haziran’ın anlamını tam 
olarak kavrayamayanlara tekrar 
hatırlatmak isterim. Artık ne 
İstanbul, ne de Türkiye 23 Haziran 
öncesindeki İstanbul ve Türkiye 
değildir…

 ■ İstanbul için en önemli 3 tehdit; 
deprem, mülteci meselesi ve 
Kanal İstanbul. Birileri ve onların 
yakın çevresi para kazanacak 
diye bu kadim şehrin doğal 
çevresinin, yaşam alanlarının ve 
su havzalarının yok edilmesine 
izin veremeyiz, vermeyeceğiz. 
İmamoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren 
konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Sevgili İstanbullular; birinci 
yılımızda karşılaştığımız her 
türlü probleme, engellemeye ve 
koronavirüs salgınına rağmen çok 
başarılı işler yaptık. Ne yaptıksa; 
sizlerin iradesi doğrultusunda ve 
sizlerle birlikte yaptık.”  

■ Haber Merkezi

Seçimle verilen cevap unutulmasın

Köy Enstitüleri mantığıyla tarım lisesi

EVET, görselde 
bir takım genç, 
bir masanın 
önünde toplan-
mış. Hepsinin 
yüzleri, akılları, 
pırıl pırıl, parlak 
bir geleceğe 
olan kapımız 
hepsi… Önlerinde 
bulunan masanın 
önünde bir 
slogan var “Türk 
Gençliği Bu Zehiri 
Yutmaz”… Yanda da üç adet internet ta-
banlı yayın servisinin logosu. Biri Netfliks, 
diğeri BluTv, öbütü Puhu Tv…

Zehir yutmayan gençler… Zehir ne 
peki? Haberlere bakalım biraz… Mevzu 
geçen yılda geçiyor:

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel 
Başkanı Yıldırım Gençer, RTÜK’ün internet 
yönetmeliğine destek açıklaması yaparak 
Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi online yayın 
platformlarının ‘kültür emperyalizmi-
nin silahları’ olduğunu belirtti ve ‘milli 
kültürün düşmanı olduğunu’ öne sürdü… 
(E tamam öyleyse TGB yapsın bize faydalı 
bir kendi kültürümüze ait içerik, internet-
ten paylasın bizlerle, biz de faydalanalım. 
Var mı öyle bir içerik, hmm yok efendim. 
Kaldı ki her yayın bir bilginin / düşüncenin 
yayılması için kullanılabilir. Mesela Rick 
and Morty’nin alt metni hayatın anlamsız-
lığı, hayatlarımızın biricik olmadığı gibi iç 
karartıcı bir takım şeyler…)

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer 
tarafından yapılan açıklamada RTÜK’ün 
internet yönetmeliği de desteklendi.

(Harika bir olay. RTÜK gibi, odasının 
kapısını kapattıran içeri giren anasına 
babasına “Ya gölmeyön ya beni yalnız 
bırakın” diyen bir ergen ve hayattan ve 
gerçekliklerden uzak bir kurumun yasak 
/ altın makas önerisine destek atmak… 
Harika ya)

TGB’nin Balıkesir Güre kamp alanında 
gerçekleştirdiği yaz kampı sırasında ‘Türk 
gençliği bu zehri yutmaz’ başlığıyla yayın-
lanan açıklamada Gençler şunları söyledi:

“Geçen günlerde alınan kararla, 
internet üzerinden yayın yapan medya 
kuruluşlarının içerikleri devlet denetimi 
altına alındı. Kararın ardından kamuo-
yunda dijital içerikler üzerinde yoğun bir 
tartışma başladı. Türkiye Gençlik Birliği 
olarak çok tartışılan bu konuda tavrımızı 
kamuoyu ile paylaşıyoruz…

İşte böyle, kaygılarını kendi akıllarıyla 
değil, devletin sansürüyle çözebileceğini 
düşünen pırıl pırıl bir gençlik. Ya 
gerçekten devlet sansürünün kendisini 
gerçeklerden koruyabileceğini düşünen 
gençler de ne bileyim. Biraz boşa genç 
duruyorlar herhalde…

Neyse şimdi gelelim gençlerin emper-
yalizme karşı dik duruşlarını ülkemizin 
yeraltı ve yer üstü kaynaklarını pazarla-
yan, onu bunu, elde ne varsa yabancıya 
satan sistem hakkında görüşleri nedir? 
Bakın gençlerimiz, Kazdağları’ndaki altın 
arama faaliyetleriyle ilgili şunu buyur-
muş:

“Kazdağları adıyla gündeme gelen 
maden bölgesi, gerçekten Çanakkale 
Kirazlı’da bulunmakta ve Kazdağları eko-
sistemi içinde yer almamaktadır. Ayrıca 
uzmanlar gerekli tedbirler alındığında 
siyanür kullanımının doğanın dengesi-
ni bozacak bir tahribat yaratmadığını 
belirtmektedir.”

Gerçekten inanılmaz. Öncelikle Kaz-
dağları değil de başka bir yerde toprağı 
eriten, jöleye çeviren bir sistemle yeraltı 
kaynaklarını çıkartmanın sorun olmaya-
cağını. Hem de GERÇEK bir ZEHİR olan 
siyanürün doğaya pek de zararı olma-
dığını söylüyor ekip. Bu arada gençliği 
zehirleyen de Netfliks…

TGB üyesi gençlere her kahvaltıda 
çayla birlikte bir damla siyanür içmelerini 
öneriyorum. Madem doğaya zararı yok, 
buyurun.

Zaten ekip baroların değil Metin Bey’in 
de yanında. Hep birlikte çayınızı için güzel 
güzel, genç genç. Sonra tekrar konuşuruz.

Berkay SAĞOL

İZMİR’de, Menemen Belediye 
Başkanı Serdar Aksoy, 14 aydır 
gerçekleştirdiği projeleri ve önü-
müzdeki dönemde yapılacak olan 
projeleri düzenlediği basın toplan-
tısıyla açıkladı. Aksoy, en önemli 
projelerinin köy enstitüsü mantı-
ğıyla kurulacak olan Tarım Lisesi 
olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde çiftçiye, 
köylüye ve üreticiye daha fazla 
önem vereceklerini vurgulayan Ak-
soy, “Şu an itibariyle Menemen’de 
özgür hayvan barınağı ve üretici 
pazarı projeleri bitmek üzere. Üre-
tici pazarında köylülerimiz ürettiği 
ürünleri aracısız birinci elden sata-
cak. Üreticilerden 1 kuruş bile yer 
tahsis ücreti almayacağız. Üzerinde 

durduğumuz iki ana proje 
var. 60 yıl önce yapılmış 
olan garajın yenilenmesini 
istiyoruz. Bu bizim çok el-
zem bir proje. Bunun dışın-
da en önemli projemiz köy 
enstitüsüdür. Satın aldığı-
mız alandaki Tarım Lisesi’ni 
köy enstitüsü mantığıyla 
kuruyoruz. Binamız bitmek 
üzere ve yakın zamanda hizmete 
açacağız” diye konuştu.

BORÇ ÖDEMEYE DEVAM EDIYORUZ
Aksoy, göreve geldiklerinde 

belediyenin borcunun 315 mil-
yon TL olduğunu açıkladı: “Şu 
anda mevcut borcumuz yaklaşık 
olarak 270 milyon TL. Bu yatırım-
ları yaparken bir taraftan da borç 
ödemeye devam ediyoruz. Yeşil 

alanlarımız neresi bil-
miyoruz. Park, bahçe, 
araç neyimiz var tam 
olarak bilmiyoruz. 
Belediyemizin hafıza-
sı kayıp çünkü data 
oluşturulmamış. Biz 
yeni data oluşturmaya 
başladık ve demirbaş-
larımızın ne olduğunu 

artık biliyoruz. Bunların dışında 
bir de imar meselesi var. Menemen 
Ovası’nda biz kesinlikle inşaat 
istemiyoruz, izin vermeyeceğiz 
de. Bu bölgelere bizim dönemi-
mizde verilen herhangi bir ruhsat 
yok. Daha önceden bu bölgelerde 
yapılan inşaatlar ve AVM’ler imar 
affıyla yapılmış ve o yüzden Mene-
men Belediyesi olarak artık sürece 
müdahil olamıyoruz.”

Sit alanında kömür ocağı
işletilmesine tepki

Yunus Emre CEREN

MUĞLA’da Yatağan Termik Sant-
ralı’nın kömür ihtiyacını karşılamak 
için açılan ve açık ocak tekniğiyle 
işletilen kömür ocağının bilirkişi 
incelemesi yapıldı. Bilirkişi heyeti-
ne, Yatağan Yeşil Yaşam Derneği 
üyeleri ve bölge halkı eşlik etti.

Muğla İdare Mahkemesi ta-
rafından keşif yapıldığını bilme-
yen güvenlik görevlileri dekapaj 
sahasına giren kalabalığa bölgeyi 
terk etmelerini istedi. Görevlilerin, 
keşif hâkimi ve bilirkişilere kimlik 
sorgusu yapmak istemesi üzerine 

yurttaşlar tepki gösterdi. Yatağan 
Termik Enerji Üretim A.Ş.’nin sahibi 
olduğu ocağın, kömür çıkarma 
faaliyetlerinin hukuksuz yapıldığını 
belirten Yatağan Yeşil Yaşam Der-
neği Başkanı Kazım Erol, “Davalı 
idare, sadece yaşam alanları ve ge-
çim kaynaklarımız olan bağ, bahçe, 
tarım alanları, zeytinliklerimizi 
değil, aynı zamanda 3’üncü derece 
arkeolojik sit alanının tamamını 
tehlikeye soktu. Yerinde korunması 
zorunlu olan taşınmaz kültür varlık-
larını başka yere taşıyarak Venedik 
Tüzüğü’ne aykırı davranılmıştır” 
diye konuştu. 

ARKEOLOGLAR, dünyaca ünlü 
tarihi anıtlardan biri olarak göste-
rilen İngiltere’deki Stonehenge’in 
yakınında Taş Devri’nden kalma, 
dev bir anıt keşfetti. Anıtın neoli-
tik dönemin yaşam ve inançlarına 
dair yeni kanıtlar sunduğu açık-
landı.    Wiltshire’da ayakta duran 
ikonik taşlara sadece üç kilometre 
mesafedeki tarih öncesi bölgede, 
Durrington Duvarları taşlarının et-
rafında daire şeklinde 20’den fazla 
büyük oyuk bulundu.

Antik yerleşimin çevresinde iki 
kilometreden daha geniş bir daire 

oluşturan oyukların, kutsal alanın 
ya da taş yapıtla ilgili bir bölgenin 
sınırı olarak hizmet ettiği düşünü-
lüyor.

Araştırmayı yapan Saint And-
rews Üniversitesi’nden Dr. Richard 
Bates konuyla ilgini şunları söyle-
di: “Hayal edebileceğimizden çok 
daha karmaşık bir toplumu işaret 
eden geçmişe dair kanıtlar bulduk. 
Bence bu insanlar doğal olaylarla 
o kadar uyumluydu ki bugün yaşa-
dığımız modern dünyada bunu zar 
zor kavrayabiliyoruz.” 

■ Haber Merkezi

Stonehenge’in yakınında yeni keşif

Serdar Aksoy
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Saray halkın 
nefesini kesiyor

SARAY rejimi, 
hukuku, savun-
mayı 27 saat bo-
yunca Başkent’e 
sokmadı. Rejim, 
hukuku, adaleti 
mahkeme sa-
lonlarına da sok-
muyor çok uzun 
süredir. Kâğıt 
üzerinde güya 
hukuk devleti, 
rejim gerçekli-
ğinde ise polis devleti ile karşı karşıya-
yız. Saray halkın nefesini kesiyor.

Bugün ‘MİT mensubunun cenazesi-
ni haberleştirildikleri’ için yargılanan 
6’sı tutuklu 7 gazetecinin ilk duruşma-
sı var. Bu mahkemenin gerçekleşmesi 
hukuksuzluğun ispatı… İsimleri haber 
yapmakla, halka doğruları anlatmak-
la anılan gazetecileri çıkaracaklar 
o mahkemeye; Murat Ağırel, Hülya 
Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, 
Aydın Keser ve Ferhat Çelik...

Bir yandan hakikat yargılanıyor, 
öte yandan görevi hakikati savunmak 
olanlar ablukaya alınıyor. Post-ger-
çeklik siyasetinin kurduğu dünyada 
hakikat abluka altında, yargılanıyor.

Yarın hangi görüşün, bu görüşü 
savunan kimlerin, hangi hakikatin 
Saray’ın talimatıyla yargılanacağını 
kimse bilmiyor. Ama kesin olarak 
bilinen bir gerçeklik var; o da Sa-
ray’ın kendisine muhalif olduğunu 
düşündüğü, düşmanlaştırma kararı 
verdiklerinin Saray hukukuyla yargıla-
nacağı! Ama kimlerin ötekileştirileceği, 
kimlerle ittifak yapılacağı ve kimlerin 
düşman ilan edileceği belirsiz… Zira 
dün paralel devlet kurmakta ortaklaşı-
lanlar, aynı yollarda yürünenler, ortak 
masalarda müzakere edilenler bugün 
düşman; dün birbiri hakkında her tür 
itirazı en yüksek sesle dillendirenler 
ittifakın en güçlü pozisyonlarında… 
Hangisi Saray’ın bekası açısından işine 
geliyorsa karar öyle verilecek.

Saray halkı nefessiz bırakmaya 
devam edecek.

Gasp edilen en temel hakkımız olan 
fikir özgürlüğü. Farklı düşünebilme, 
aynı düşünebilme, eleştirebilme, or-
taklaşabilme… Fark etmiyor, düşüne-
bilme hakkımız gasp ediliyor. Abluka 
altında olan işte bu… Düşünce, hakikat, 
savunma Saray’ın ablukası altında.

Hakikatin yargılandığı, hakika-
ti savunanların en temel anayasal 
haklarının fütursuzca çiğnendiği yerde 
hukuktan bahsetmek abesle iştigal 
olur. Hukukun olmadığı yerde sorun 
sadece bugün mahkeme salonlarında 
haksızca suçlananların, savunmanın 
temsilcilerinin, baro  aşkanlarının 
sorunu değil. Sorun hepimizin sorunu. 
Sorun tüm halkın sorunu. Ve ancak 
hepimiz tarafımızı seçtiğimizde, hepi-
miz en azından çözüme olan ihtiyacı 
tespitte ve çözüm talebinde ortaklaştı-
ğımızda değişecek her şey.

Saray’dan yana taraf olanların per-
vasızlığı, hırçınlığı günden güne artıyor, 
artacaktır da. Dün hakikatin savunu-
cusu baro başkanlarının ve dolayısı ile 
halkın anayasal hakları çiğnenirken bir 
inşaat şantiyesinden yükselen ses ve 
ortaya çıkan fotoğraf zamanın ruhunu 
ve bu açık taraflığı çok net ortaya 
koydu. Hakların Saray rejimince nasıl 
gasp edildiğinin ve hak savunucula-
rının yerinde tepkisinin emekçiler tara-
fından duyulmasının ortaya çıkartaca-
ğı değişim talebine betonla set çekme 
refleksiydi bir yanıyla ortaya çıkan. 
İnşaat işçilerinin dikkatinin dağılma-
sına dair duyulan endişe, esasında 
halkın hak taleplerinde ortaklaşmasın-
dan duyulan endişeydi.  

Ülkede her şey betonların altına 
gömüldü bu rantçı talancı zihniyetle. 
Doğa beton altında, tarih sular altında, 
kültürel zenginliklere baraj çekildi, 
kardeşliklerin arasına duvarlar örüldü, 
başka bir gelecek hayali kuran gençler 
karanlık sokaklarda veya ekmek 
alırken öldürüldü.  İşte o rantçı düzen 
kendi karları uğruna betona gömülen 
geleceğimizin karanlığına alkış tuttu, 
tutmaya da devam ediyor.

O asfalt yolları Türkiye’nin dört 
köşesinden adım adım arşınlayarak 
yürüyen barolar ve temsil ettikleri 
avukatlar ve hakikat, dökülen betonun 
arasından ısrarla çıkan yeşil filizler! O 
filizler yarının aydınlığı olmaya devam 
ediyor uzun süredir.

Bizlere düşen hakikati ısrarla anlat-
mak. Bizlere düşen üzerimize dökülen 
betonun ağırlığından silkinip çatlakları 
büyüterek filizlenmek.

Bizlere düşen başka düzenin müm-
kün olabileceğini, iktidar değiştiğinde 
her şeyin çok daha güzel olacağını 
yakaladığımız iktidar alanlarında uy-
gulamayla göstermek. Bizlere düşen 
hak savunusunun ısrarında buluşmak. 
İşte büyütmemiz gereken umut budur.

Sel ödeneksizlikten
ÖNLENEMEMİŞ!

Devlet Su İşleri, selle mücadele konusunda belirlediği hedefl erin 
hiçbirine ulaşamadı. Hedefe ulaşamama gerekçeleri arasında ‘tasarruf 
önlemleri nedeniyle bütçe ödeneklerinin kısıtlanması’ gösterildi

Nurcan GÖKDEMİR

BURSA Kestel’deki beş kişinin öldüğü, 
bir kişinin kaybolduğu sel felaketinde, 
derelerin yeterince ıslah edilmemesi 

ve altyapı eksikliğinin büyük etkisi oldu. 
Devlet Su İşleri (DSİ), taşkın önlemeye yöne-
lik çalışmaların tümünü ödenekleri kesildiği 
için yapamadığını bildirdi. İktidarın 2019 ba-
şında açıkladığı ancak hayata geçiremediği 
tasarruf önlemleri nedeniyle DSİ gibi birçok 
kamu kurumunun ödenekleri kesildi. Ancak 
bütçeden israf harcamalarının yapılmasına 
devam edildi. Bunun yanı sıra DSİ’nin kamu 
kaynaklarının belli çevrelere aktarılmasına 
neden olan ihaleleri ile usulsüzlük iddiaları 
da Sayıştay raporlarına yansıdı.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı Fa-
aliyet Raporu’nda yer alan performans so-
nuçlarına göre “Yerleşim yerleri ve tarım 
arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı 
zararları kontrol altına alma” hedefleri-
nin çok gerisinde kalındı. Akarsularda 
ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa 
edilmesi ve mevcut tesislerin devamlılı-
ğının sağlanması hedefinin gerçekleşme 
oranı yüzde 34 oldu. Yıl içerisinde yılbaşı 
ödenekleri üzerinden tasarrufu gidilmesi 
nedeniyle yüklenicilerin acz içine düştü-
ğü ifade edilen faaliyet raporunda, ayrıca 
kamulaştırma sorunları nedeniyle de 
ıslah güzergâhlarının tesliminde gecik-
meler yaşandığı ifade edildi.

240 yerleşim yerinde planlanan taşkını 
önleme faaliyetlerinde de hedefe ulaşıla-
madı. 61 yerleşim yerinde önlem alınama-
dığı bunda da ödeneklerde tasarruf önlem-
lerinin etkili olduğu bildirildi. 70 taşkın 
tesisinin bakım ve onarımının yapılması 
planları da aksadı. Bunlardan 34’ünde ba-
kım ve onarım yapılabildi. Taşkın önleme 
ve sonrasında etkili olan makine ve ekip-
manların etkili şekilde kullanılması hedefi-
nin de personel yetersizliği ve ilave görevler 
nedeniyle gerçekleşemediği bildirildi.

HEDEFLER HAYAL OLDU
DSİ, taşkını önleme faaliyetlerinin yanı 

sıra diğer çalışmalarında da hedeflerin 
çok gerisinde kaldı. Tarımda, suyun etkin 
ve verimli kullanılmasını sağlamak için 
yürütülecek çalışmalar yüzde 19 sevi-
yesine ulaşabildi. Yenilemesi tamamla-
nacak üç sulama tesisinden sadece biri 
yenilenebildi. “Enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılması için hidroelektrik enerji arzını 
artırma” hedefinde gerçekleşme oranı ‘0’ 
oldu.  Raporda taşkınlarla ilgili şu değer-
lendirme yapıldı: “Taşkınlardan kaynak-
lanan ekonomik kayıp her yıl ortalama 
100 milyon dolara ulaşmaktadır. Özellikle 
son yıllarda düzensiz ve pik yağışların 
artması nedeniyle yaşanan taşkınlarla, 
şiddetli lodos ve depremler sonucu ortaya 
çıkan zararların giderilmesi ve uzun 
yıllar gereği gibi yapılamayan ve yerleşim 
birimlerinden geçen taşkın tesisleri ona-
rımlarının tamamlanabilmesi için yeterli 
ödeneğin temin edilmesi gerekmektedir.”

Meclis’te
yeni vaka

tespiti

Altı ilde
karantina

kararı

Çankırı’da
4.2’lik

deprem

TBMM Başkanlığı, 
Meclis’te altı per-

sonele koronavirüs 
teşhisi konulduğuna 

dair bilgilendirme-
de bulundu. Teşhis 
konulan personelin 

5’inin AKP grubundan 
olduğu öğrenildi. AKP 
grubunun bulunduğu 
kat dezenfekte edilir-

kentüm personele test 
yapıldı. Meclis Başkanı 

Mustafa Şentop, geçen 
hafta yaptığı açıklama-
da, pandemi sürecinin 

başından bu yana 
TBMM’de 11 personel-
de koronavirüs tespit 
edildiğini  açıklamıştı. 
Salgının başlamasıyla 
Meclis’te testi pozitif 
çıkan personel sayısı 
17’ye yükselmiş oldu. 

■ Haber Merkezi

COVID-19 vakalarının 
Anadolu’daki artışı sü-
rüyor. Son olarak altı il 
karantina altına alındı. 

Karabük Cumayanı 
Köyü 2’nci kez karan-
tinaya alındı. Antep’in 

Araban ilçesinde 7 ma-
halledeki 9 ev karanti-
na uygulaması başladı. 

Kayseri Kocasinan’da 
A D. isimli kişinin testi 

pozitif çıktı, bina ka-
rantinada. Trabzon’da 

10 ev karantinaya 
alınırken Urfa Eyyübiye 
Tülharabesi mezrasının 

tamamında karantina 
uygulaması başlatıldı. 

Bitlis’te ise iki apart-
man ve bir ev, Covid-19 
tedbirleri kapsamında 
gözetim altına alındı. 

■ Haber Merkezi

AFET ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Çankırı’da 
4.2 büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldiğini duyurdu. 

AFAD’ın internet 
sitesinden paylaşılan 

bilgiye göre saat 
08.54’te merkez üssü 

Çankırı’nın Çerkeş 
ilçesi olan 4.2 büyük-
lüğünde yer sarsıntısı 

kaydedildi. Deprem 
yerin 10.13 kilometre 
derinliğinde gerçek-
leşti. Çevre il ve ilçe-

lerde de hissedilen 
sarsıntıda can ya da 

mal kaybı yaşanmadı. 
■ Haber Merkezi

KISA KISA

ŞİDDETLİ YAĞMUR BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLDU

Altyapı eksikliği vurdu
PEKÇOK ilde etkili olan şiddetli yağmur 

ve dolu, ‘altyapı yetersizliğini’ gözler önüne 
serdi. Sağanak, kentlerde günlük yaşamı 
olumsuz etkiledi. İstanbul’un bazı ilçele-
rinde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle 
dönerken bazı yerlerde dolu yağışı 
etkili oldu. Boğaz’ın üstünü 
karabulutların kaplama-
sını ardından Anadolu 
Yakası’nda başlayan 
yağış bir süre sonra 
Avrupa Yakası’nda da 
etkisini gösterdi. Tak-
sim Meydanı’nda yağış 
nedeniyle yurttaşlar zor 
anlar yaşadı. Sultangazi, 
Üsküdar ve Beşiktaş’ta 
yollar göle döndü. Çatalca 
ve Hadımköy’de hortum oluşur-
ken Acıbadem’de rüzgâr nedeniyle yol 
kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. 
Eskişehir’de de günlük yaşam olumsuz 

etkilendi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük 
çekerken bazı cadde ve sokaklarda yağmur 
suları birikti. Çanakkale’nin Biga ilçesinde-
ki tarım alanların zarar gördüğü görüldü. 
İzmir’de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan 

sağanak ve dolu nedeniyle bazı 
yerlerde taşkınlar oluştu. Özel-

likle Gaziemir ve Karabağlar 
ilçelerinde etkili olan dolu 

nedeniyle yurttaşlar 
zorluk yaşarken, bazı 
dereler taştı. Muğla’nın 
Marmaris ve Bodrum il-
çelerinde sağanak etkili 
oldu. Metrekareye 12,2 

kilogram yağışın düştüğü 
Marmaris’te cadde ve sokak-

larda su birikintileri oluştu, 
yayalarla sürücüler ilerlemekte 

güçlük çekti. Derelerden gelen çamurlu 
suyun döküldüğü bölgelerde, denizin rengi 
kahverengiye döndü. ■ Haber Merkezi

Yargının kararı kâğıt üstünde kaldı
Uğur ŞAHİN

KENTSEL dönüşümün en kötü örneklerin-
den birinin gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’de 
Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz 
mağdurların açtığı davaları kaybetmeye 
devam ediyor. 

S.S. isimli yurttaş, 10 Haziran 2017 tarihin-
de Selimoğlu Yapı İnşaat Şirketi’yle Brooklyn 
Dream isimli konut projesinden daire almak 
için el sıkıştı. S.S., 389 bin TL değerindeki 
daire için yüz bin TL peşinat verdi, 45 bin 
lirayı ise taksit taksit ödedi. Geride 279 bin 
TL’lik senet kalırken projenin inşaatına hâlâ 
başlanmadı. Bunun üzerine S.S., konuyu 
yargıya taşıdı; senetlerin iptalini istedi, 
ödemiş olduğu 145 bin TL’nin ise kendisine 
iade edilmesini talep etti. Selimoğlu Yapı’nın 
avukatı, davanın reddedilmesi gerektiğini 
savundu, ‘ekonomik kriz’ sebebinin mücbir 
sebep olduğunu öne sürdü. İstanbul Anado-
lu 2. Tüketici Mahkemesi, 27 Şubat’ta verdiği 
kararda S.S.’yi haklı buldu. Mahkeme, S.S. 
ile Selimoğlu Yapı arasındaki daire sözleşme-
sinin feshine karar verdi. S.S.’ye 124 bin 456 
TL’nin yasal faiziyle geri ödenmesine karar 
veren mahkeme, geri kalan senetlerin de 
iptaline hükmetti. 29 Mayıs tarihli gerekçeli 
kararda ise şöyle denildi: “Bilirkişi raporuna 
göre hiçbir inşaat faaliyetinin olmadığı ve 
boş vaziyette olduğu, dava konusu taşınma-
zın tesliminin mümkün olmadığı ve sözleş-
menin geçersiz olduğu, bu nedenle davacı-

nın borçlu olmadığının tespitinin 
talep edilebileceği ve verilerinin 
iadesini isteyebileceği anlaşılmakla 
davanın kısmen kabulü ile sözleş-
menin feshine, davacı tarafından 
ödenen miktarın yasal faizi ile dava-
lından tahsili ile davacıya ödenmesi 
gerektiği tespit edildi.”

İNŞAATA BAŞLANMADI
Bir diğer karar ise A.Ö., 

isimli yurttaşın açtığı dava-
dan çıktı. A.Ö. de 2016’da 
Broklyn Dream konut 
projesinden ‘bağımsız 
bölüm’ almak için söz 
konusu firmayla anlaştı ve 
toplam 827 bin TL ödedi. 
Ancak inşaata başlanma-
dı, bunun üzerine de A.Ö.,  
Pana Gayrimenkul Proje 
Geliştirme Anonim Şirketi 
ve Selimoğlu İnşaat’tan 
şikâyetçi oldu. A.Ö., suç 
duyurusunda Selimoğlu ve 
Pana ortaklığının ticaret sicil 
kayıtlarında olağandışı hareket-
lilik olduğuna dikkat çekti, 827 
bin TL’nin faiziyle kendisine geri 

ödenmesini talep etti. Dava kapsamında 
hazırlanan bilirkişi raporunda ise davalı 
şirketler üzerinde inceleme yapılamadığı 
ve muhatap bulunamadığı’ belirtildi. 
İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi, 
10 Mart tarihli kararında 827 bin TL’nin 

A.Ö.’ye ödenmesine hükmetti. 27 Ma-
yıs tarihli gerekçeli kararda ise 

şu ifadeler yer aldı: “Davacı 
sözleşmeden dönme ve 
ödediği parayı istemekte 
haklıdır.”

Leke Fikirtepe Plat-
formu Sözcüsü Engin 
Akgüzel, onlarca davanın 
kazanıldığını ancak 
firmadan paranın tahsil 
edilemediğine dikkat çek-
ti: “Ben evi yıkılmış kiracı 
olarak yaşamını sürdür-

meye çalışan mağdurlardan 
biriyim. Davalar kazanılıyor 

ama hiçbir şey değişmiyor. 
Zararların tahsil kabiliyeti 

oluşmuyor. Mahkeme masraf-
ları, yaşanan psikolojik çöküntü 
insanların daha da mağdur 
olmasına sebep oluyor. Ortada ne 
bir inşaat ne de bir ev var.”

ARAMA 
ÇALIŞMALARINA 

YAĞIŞ ENGELİ
Bursa’nın Kestel ilçesinde, geçen 

pazar günü sağanak sonrası meyda-
na gelen 5 kişinin yaşamını yitirdi-

ği selde kaybolan Derya Bilen’i 
arama-kurtarma çalışmalarına 

bölgede başlayan sağanak 
yağış sebebiyle ara 

verildi.

Mahkeme iki kentsel dönüşüm mağdurunun açtığı davada yapımcı Raci 
Şaşmaz’ın şirketi Selimoğlu İnşaat’ı haksız buldu. Leke Fikirtepe Platformu 
Sözcüsü Engin Akgüzel, “Davalar kazanılıyor ama hiçbir şey değişmiyor” dedi

borçlu olmadığının tespitinin 
talep edilebileceği ve verilerinin 
iadesini isteyebileceği anlaşılmakla 
davanın kısmen kabulü ile sözleş-
menin feshine, davacı tarafından 
ödenen miktarın yasal faizi ile dava-
lından tahsili ile davacıya ödenmesi 

Pana ortaklığının ticaret sicil 
kayıtlarında olağandışı hareket-
lilik olduğuna dikkat çekti, 827 
bin TL’nin faiziyle kendisine geri 

ödenmesini talep etti. Dava kapsamında 
hazırlanan bilirkişi raporunda ise davalı 
şirketler üzerinde inceleme yapılamadığı 
ve muhatap bulunamadığı’ belirtildi. 
İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi, 
10 Mart tarihli kararında 827 bin TL’nin 

A.Ö.’ye ödenmesine hükmetti. 27 Ma-
yıs tarihli gerekçeli kararda ise 

şu ifadeler yer aldı: “Davacı 
sözleşmeden dönme ve 
ödediği parayı istemekte 
haklıdır.”

formu Sözcüsü Engin 
Akgüzel, onlarca davanın 
kazanıldığını ancak 
firmadan paranın tahsil 
edilemediğine dikkat çek-
ti: “Ben evi yıkılmış kiracı 
olarak yaşamını sürdür-

meye çalışan mağdurlardan 
biriyim. Davalar kazanılıyor 

ama hiçbir şey değişmiyor. 
Zararların tahsil kabiliyeti 

oluşmuyor. Mahkeme masraf-
ları, yaşanan psikolojik çöküntü 
insanların daha da mağdur 
olmasına sebep oluyor. Ortada ne 
bir inşaat ne de bir ev var.”
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Bir damla göz yaşına sığdıramayız seni...
Yoldaşlık, büyük kitaplarda değil

Çocukluktan
İstasyon caddesindeki kavşakta

Kerpiç evlerin soğuk öğrenci odalarında başlar...
Okul önündeki kargaşada 

Hacımetli’den, kalaylı yokuştan
O küçük büfenin sattığı çemen ekmekle

Abidinin kahvesindeki çay bardaklarının renginde başlar...
Çarşıbaşındaki çeşmenin akan suyuyla

Mahalle duvarlarına yazdığımız sloganlarla
Şarkışla lisesindeki boykotla

Adliye koridorlarında duyulan işkence seslerinde başlar...
Sığdıramayız seni bir damla göz yaşına...

Yoldaşlık bizde kan bağından da önce başlar... 
Muzaffer Gül

Anısı ve mücadelesi YOLumuza ışık olsun.

Burhan Kayaoğlu 
1960...

SİVASLI YOLDAŞLARI

1974 yılında Lise-Der'in kurucularından, 
yaşamı boyunca Lise-Der'li kalan, 

Devrimci Yol militanı, Türkiye'nin dört bir 
yanında Ho Chi Minh olarak bilinen, 

arkadaşımız, yoldaşımız Sefa Aydoğan'ın 
17 Haziran 2020' de acı haberini aldık.
Güle güle Tuzluçayır'ın yiğit devrimcisi!
Güle güle Ho Chi Minh, güle güle Sefa!

Yıldızlar yoldaşın olsun! Işıklar içinde uyu!  

Avustralya’dan Yol Arkadaşları

Sefa Aydoğan

Mavi Vatan ya da Libya’nın iki yeşili!
KAHIRE ve Paris’ten gelen 

Libya açıklamaları Türkiye’yi 
birden fazla ülke ile askeri ça-
tışma sınırına getirdi. Bildiğimiz 
anlamda devletlerarası tam boy 
savaş değil, desteklenen yerel 
oluşumlarla yürütülen vekalet 
savaşı da değil, ama kısmı bir 
askeri çatışmaya çok yaklaşıl-
dı. Çatışma ile kastettiğimizi 
örneklemek de gerekirse Çin 
ve Hindistan son bir ayda sınır 
noktalarında çatışmasını vere-
biliriz. Iki taraftan da onlarca 
asker öldü ve nizami ordu birlikleri işin 
içinde ama bu duruma henüz Çin-Hindis-
tan savaşı da demiyoruz. Askeri çatışma 
devletlerin tam boy savaşı şu veya bu 
nedenle göze alamaması ancak gerilimi 
maksimum seviyede tutmalarının bir 
yansımasıdır.

Libya ve çevresinde denizde, karada ve 
havada sadece vekiller değil devletlerin 
ordu ve donanmaları burun buruna gelmiş 
durumda. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Fransa ile Türkiye silahlı kuvvetleri 
arasındaki durum artık bu seviyede tasvir 
edilmelidir. Bunun bir savaşa evrilmesi 
ülkelerin iç dinamikleri ve daha da ziyade 
uluslararası gelişmelerin seyrine bağlı 
olacaktır. Ancak bugün Ankara’ya odakla-
nacağız. “Türkiye neden Libya’da?” soru-
suna verilen yanıtları bir kez daha tersyüz 
etmek zorunlu. Zira post-truth çağındayız, 
at izinin it izine karıştığı zamanlardayız, 
milyonların dünya gelişmelerini Illuminati 
Cemiyeti’ne bağladığı günlerdeyiz. 

ORDU VE DONANMA “MAVİ  
VATAN” İÇİN Mİ LİBYA’DA?

Ulusalcılar ve ılımlı Islamcıların muta-
bakatı ile Türkiye’nin dış politika hattı, as-
keri güce dayanan  “vatan savunmasının 
dış coğrafyalardan başlayacağı”  tezine 
dayandırılmış ve Libya ve Doğu Akdeniz 
siyaseti de meşhur “Mavi Vatan” kavramı 
ile ilişkilendirilerek kamuoyundan destek 
devşirilmiştir.

Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi 
ile Libya doğal kaynaklarından pay edin-
me çabası ve Libya’daki ılımlı Islamcıların 
desteklenmesi arasında yani Libya’nın 
iki yeşili ile bir ilişki vardır ancak Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz çıkarları (Münhasır 
Ekonomik Bölgesi) arasında ilişki yoktur. 
Mavi Vatan konsepti kaba ve hamasi bir iç 
politika malzemesi olarak kullanılmakta-
dır. Tane tane açalım:

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ülke-
lerin kıyılarından 200 deniz mili mesafe 
içinde ekonomik kaynakları kullanma 
ayrıcalığıdır. Karasuları gibi askeri dene-
tim sahası değildir. Mısır, Israil ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kendi aralarında yaptığı 
MEB anlaşması Türkiye’ye karşı değildir. 
Münhasır Ekonomik Bölgeler ekonomik 
kaynakların kullanım ayrıcalığı dışında 
uluslararası sulardır, isteyen savaş gemisi 
ya da sivil gemilerin geçişine bir kısıtlama 
konamayacağı gibi boru hatlarının geçişi 

de kısıtlanamaz. (Yani konu 
East-Med projesi karşısında 
koz kazandırmaz) Birleş-
miş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi, MEB’deki kıyı 
devletinin hak ve yetkilerini 
56. Madde kapsamında  diğer 
devletlerin hak ve yüküm-
lülüklerine gereken özenin 
gösterilmesine de dikkat 
çekmiştir. Ayrıca  58. Madde 
kapsamında düzenleyerek, 
kıyıdaş devletin ilan etmiş 
olduğu MEB üzerinde 3. 

taraflara seyrüsefer serbestisi ve uçuş 
serbestisi ile denizaltı kabloları ve petrol 
boruları döşeme yetkisi bırakmıştır.

Türkiye benzer bir anlaşmayı sınırdaş-
ları Yunanistan, Suriye ve Kıbrıs Cumhu-
riyeti ile yaptığında ve Lübnan ve Libya’da 
her iki kesimle anlaştığında tüm Doğu Ak-
deniz ekonomik bölge paylaşımı tamam-
lanacaktır. Burada sorunlu iki nokta vardır: 
Gazze ve KKTC. Itiraz edilecek konular bu 
iki halkın haklarıdır.

Geniş plandan bakılınca Mısır Israil ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşması Türkiye’yi 
“çembere alıyor” vb yaklaşımlar yersiz ve 
anlamsızdır.  Ancak konu Türkiye’de “milli” 
deniz sahalarımıza tecavüz eden Israil, Mı-
sır ve Kıbrıs koalisyonuna karşı hamleleri-
miz biçiminde yansıtılmakta, Libya’daki as-
keri varlık bu konu ile ilişkilendirilmektedir. 
Türkiye Atina ve Şam’la çözeceği sorunu 
Libya üzerinden nasıl çözecekse artık!

PETROL YEŞİLİ DAHA ÖNDE
2011 Eylül’ünde o dönem başbakan 

olan Erdoğan Mısır’a, ardından Libya’ya 
gitti. Kaddafi henüz firardaydı. Orada şunu 
demişti: “Bizim batılı ülkeler gibi toprak 
altındaki kaynaklarda gözümüz yok.” Ne 
hikmetse oraya gittiği uçak iş insanlarıyla 
doluydu. Nitekim son 1 yıldır gerçek niyet 
saklanmıyor da. Libya petrolünden pay 
almak Cumhurbaşkanı tarafından açıkça 
ve tekrar tekrar ifade ediliyor. Burada 
diğer aktörler ne kadar masumsa Türkiye 
de o kadar masumdur! Buna rağmen 
bazı aktörler her iki tarafla da iyi ilişkiler 
sürdürme yöntemini benimsemişken 
Türkiye ideolojik olarak Islamcılara daha 
fazla olanak tanıyan bir yönetimi, Sarrac 
hükümetini tercih ediyor. Yeni Osmanlıcı 
arzunun Ihvancılıkla birleşmiş bir versiyo-
nunu görüyoruz.

Libya’da Sarrac’ı destekleyen ve 
AKP’nin yakın desteğine sahip “Hizb 
Al-Adala Wal-Bina” yani Libya Adalet ve 
Kalkınma (Inşa) partisi ve diğer siyasal Is-
lamcıların süreçteki rolü gelecek yazılarda 
ele alınacak. Keza Türkiye-ABD ilişkilerin-
de değişim ve Libya’ya yansıması, Alman-
ya-Fransa gerilimin Türkiye’ye sağladığı 
avantajlar, Suudi Arabistan ve Mısır’ın 
ne kadar ileri gidebileceği ve açmazları, 
Rusya ile ilişkilerde Libya denklemi gibi 
çok sayıda konuyu emperyalizm, alt-em-
peryalizm tartışmaları  eşliğinde sırayla 
ele alacağız.

F ransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Elysee Sarayı'nda 
Tunus Cumhurbaşkanı Kays 

Said ile görüşmelerinin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi. 
Macron Libya’daki duruma ilişkin de 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi 
Libya’da tehlikeli bir oyun oyna-
makla suçlayan Macron “Türkiye'nin 
Libya'da üstlendiği role müsaade 
etmeyiz” dedi. Macron şu sözleri 
sarf etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün 
çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve 
Berlin konferansında altına girdi-
ği bütün taahhütleri çiğnediğini 
söyledim.”

Macron’un açıklamalarına Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki ge-
cikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hami Aksoy, “Macron'un ülkemizin 
ilgili Birleşmiş Milletler kararları çer-

çevesinde ve talebi doğrultusunda 
Libya'nın meşru hükümetine verdiği 
desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak 
tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla 
izah edilebilir” dedi.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yıllardır gayrimeşru yapılara 

verdiği destek nedeniyle Fransa'nın, 
Libya'nın kaosa sürüklenmesinde 
önemli sorumluluğu bulunmakta, 
bu bakımdan Libya'da esas tehlikeli 
oyunu Fransa oynamaktadır.”

TABAN TABANA ZIT
Fransa ve Türkiye arasında bir 

süredir Doğu Akdeniz'deki doğalgaz 
aramaları ve Libya iç savaşındaki zıt 
politikaları nedeniyle dönem dönem 
gerilimler yaşanıyor. En son olarak 
da Fransa'nın bir gemisini Türkiye 
gemilerinin taciz ettiğine yönelik 
suçlamaları NATO'nun soruştur-
ma açmasına yol açmıştı. Türkiye 

Libya’da Müslüman Kardeşler’e 
yakın Trablus'taki Ulusal Mutabakat 
Hükümeti'ni destekliyor. Fransa ise 
ülkenin doğusunu denetleyen Gene-
ral Halife Hafter'e destek veriyor.

ÇATIŞMALAR SONLANMALI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov da Libya krizine ilişkin açıkla-
malar yaptı.

Moskova’daki basın toplantısında 
konuşan Lavrov, “Dış aktörler Libya 
içindeki taraflar arasında kapsamlı 
bir diyaloğun koşullarının sağlanma-
sı için elinden geleni yapmalı” dedi. 
Lavrov, “Çatışmaların derhal dur-
durulmasından ve geriye kalan tüm 
sorunların çözümü için de Berlin 
Konferansı deklarasyonunda varılan 
anlayış doğrultusunda bir müzakere 
sürecinden başka bir seçenek göre-
miyorum” ifadelerini kullandı.  
n Dış Haberler Servisi

Gerilim büyüyor
Fransa Cumburbaşkanı Macron “Türkiye’nin Libya’daki rolüne müsaade etmeyiz” derken 
Türkiye Dışişleri Sözcüsü Aksoy ise “Tehlikeli oyunu Fransa oynuyor” ifadelerini kullandı

Gittikleri yere ölüm götürüyorlar
DÜNYA genelindeki silahlı 

çatışmalara dair verileri bir araya 
getiren, İsveç Uppsala Üniversite-
si bünyesindeki Uppsala Çatışma 
Verileri Programı (UCDP), 2019 
yılına dair bir rapor yayımladı. 
Çatışma alanlarından elde edilen 
istatistikleri içeren raporda IŞİD’in 
son yıllarda Ortadoğu’da aldığı 
darbelere bağlı olarak çatışma 
kaynaklı ölümlerin, Suriye iç sa-
vaşının başladığı 2011 yılından bu 
yana en düşük seviyeye gerilediği 
ifade edildi. Ancak araştırmacılar 
bu sırada IŞİD ve El Kaide bağ-
lantılı cihatçı örgütlerin Afrika’ya 

yöneldiğine dikkat çekti.

EN ÇOK ÇATIŞMA  
AFRİKA’DA

Rapora göre devlet merkezli 
54 aktif çatışma kaydedilirken, 
hazırlanan çalışmada bu çatış-
maların 25’inin Afrika ülkelerini, 
15’inin Asya ve 10’unun ise 
Ortadoğu ülkelerini ilgilendirdi-
ği belirtildi. Rapordaki verilere 
göre 2019'da çatışma sonucu 
yaşamını yitiren kişi sayılarına 
bakıldığında, çatışmalardan en 
fazla etkilenen beş ülke sırasıy-
la şöyle: Afganistan, Meksika, 

Suriye, Nijerya ve Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti. 

EN FAZLA ÖLÜM  
AFGANİSTAN’DA

2019’da şiddet olayları sonucu 
75 bin 600 insan yaşamını yiti-
rirken en fazla can kaybı yüzde 
40 ile Afganistan’da gerçekleşti. 
Afganistan 1989 yılından beri 
çatışma nedeniyle en fazla can 
kaybını 2019’da yaşadı. Raporda, 
Afganistan’da yaşanan çatışma-
ların 2013 yılından itibaren sert 
şekilde tırmanışa geçtiğine dikkat 
çekildi. n Dış Haberler Servisi

GEORGE Floyd’un öldü-
rülmesiyle başlayan protes-
toları sık sık eleştiren ABD 
Başkanı Donald Trump, kişi-
sel sosyal medya hesabından 
göstericileri hapse atmakla 
tehdit etti.

Trump, Beyaz Saray 
yakınlarında bulunan 

ve ABD’nin eski başkanı 
Andrew Jackson’a ait olan 
heykelin saldırıya uğraması 
sonrasında çok sert bir mesaj 
paylaştı. Trump, “Federal 
hükümete yetki verdim ve 
bundan sonra herhangi biri 
heykellere zarar vermeye 
çalışırsa 10 yıla kadar hapis 

cezası ile yargılanacaklar” 
ifadesini kullandı.

Washington eyaletine 
bağlı Seattle Belediye Başka-
nı Jenny Durkan ise kentteki 
protestocuların yaklaşık 2 
hafta önce ilan ettiği 'özerk 
bölgeyi' dağıtacaklarını açık-
ladı. n Dış Haberler Servisi

Trump’tan göstericilere hapis tehdidi

Hakan
GÜNEŞ

BEYNELMİLEL

hakangunes@yahoo.com

SALGIN nedeniyle yurtdışından gelecek 
hacı adaylarına kapılarını kapatan Suudi Ara-
bistan yönetimi bu yılki hac ibadetini sadece 
ülkede ikamet eden bin kişiyle sınırlı tutacak-
larını açıkladı.

Rusya’da ise son bir gün içinde 7 bin 425 
yeni koronavirüs vakası görüldü. Yeni koro-
navirüs vakalarında beşinci gündür üst üste 
düşüş kaydedilirken, ülkede son 24 saatte, 
enfekte olmuş 153 kişinin ise hayatını kaybetti-
ği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükü-
metin belirlediği 2 metrelik sosyal mesafe ku-
ralının azaltılacağını açıklarken, restoran, kafe 
ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılacağını 
duyurdu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda 
ise çalışan bir kişide korona virüs tespit edil-
mesinin ardından başkonsolosluk 26 Haziran’a 
kadar kapatıldı. n Dış Haberler Servisi

2020’de pandemi 
nedeniyle hac yok 
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TÜRKİYE’DE AVUKATLAR SALDIRI ALTINDA

Türkiye’de çok sayıda avukat sadece mesleklerini ifa ettikleri ve müvekkillerini savundukları için 
haklarında açılan davalar sonucunda mahkûm ediliyorlar.

Uzun süreli hapis cezalarına çarptırılan iki avukat, adil yargılanma ve adalet talepleri her 
defasında göz ardı edildiği için 140 günü aşkın süredir ölüm orucundalar.

Covid-19 krizinin ardından serbest bırakılan tutuklular arasında gazeteciler, insan hakları 
savunucuları ve diğer siyasi mahkûmlar yer almadığı gibi tutuklu avukatlar da yoktur.

İnsan hakları ile ilişkili konularda dile getirdikleri görüşler nedeniyle Ankara ve Diyarbakır 
Baroları hakkında cezaî soruşturma başlatılmıştır.

Bütün bu tablo Türkiye’de avukatların saldırı altında olduklarını ortaya koymaktadır. Mesleklerini 
ifa ettikleri için avukatlara saldırmak, hukukun üstünlüğü ilkesine saldırmaktır.

Bizler aşağıda imzası bulunan ve dünyanın her yerinden avukat örgütleri olarak Türk 
hükümetini uluslararası insan hakları hukukunun bir gereği olan avukatların ve hâkimlerin 

mesleklerini ifa ederken bağımsızlıklarının korunması ilkesine saygı göstermeye çağırıyoruz. 

Türk hükümetini avukatları yargının vazgeçilmez bir süjesi olmalarının bir gereği olarak açıkça 
desteklemeye, onları hedef alan taciz ve soruşturmalara son vermeye, avukatlar hakkındaki 
hukuka aykırı hükümlerin bozulmasına ve haksız şekilde hapishanede bulunan avukatların 

serbest bırakılmasına davet ediyoruz.

·	 International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
·	 Fair Trial Watch (FTW)
·	 MAF-DAD e.V (Association for Democracy and İnternational Law), Germany
·	 International Observatory for Lawyers in Danger (IOLD)
·	 Lawyers for Lawyers (L4L)
·	 International Association of People’s Lawyers (IAPL)
·	 Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC)
·	 International Association of Democratic Lawyers (IADL)
·	 The Southern Africa Litigation Centre (SALC)
·	 European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH)
·	 Défense Sans Frontière-Avocats Solidaires (DSF-AS)
·	 AIJA - International Association of Young Lawyers
·	 International Commission of Jurists (ICJ)
·	 The Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers (UIA-IROL)
·	 Giuristi Democratici, Italy
·	 Avocats Européens Démocrates - European Democratic Lawyers (AED-EDL)
·	 Legal Team Italia
·	 Avocats Sans Frontières (ASF)
·	 Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Avvocati minacciati UCPI, Italy
·	 Human Rights Embassy, Moldova
·	 Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD)
·	 Asociación Libre de Abogados y Abogados (ALA)
·	 European Criminal Bar Association (ECBA)
·	 Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
·	 Human Rights Commission of the Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
·	 Berlin Bar Association, Germany
·	 Paris Bar Association, France
·	 Rotterdam Bar Association, the Netherlands
·	 Amsterdam Bar Association, the Netherlands
·	 Gelderland Bar Association, the Netherlands
·	 Polish Bar Council
·	 The Swedish Bar Association 
·	 Italian National Bar Council (CNF)
·	 Republikanischer Anwältinnen - und Anwälte Verein e.V. (RAV), Germany
·	 National Bar of Attorneys-at-Law in Poland - Krajowa Izba Radcow Prawnych



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 06
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 6. SAYFADAKİ 1178087 NOLU İLANIN DEVAMIDIR

UZUN bir aradan sonra 
BirGün okurlarıyla yeniden 
buluşmaktan duyduğum 
memnuniyetle başlamak 
isterim. Daha çok güncel ve 
tarihsel sosyoloji alanında 
düşüncelerimi paylaşaca-
ğım, bu buluşmaya aracılık 
ettikleri için BirGün gaze-
tesi emekçilerine teşekkür 
ederim.

Bu ilk paylaşımın konusu 
biraz kişisel sayılabilir ama 
gerçekte toplumsaldır. Annemden ve 
dolayısıyla Dersim’im kayıp kızlarından 
söz ediyorum. Gazeteye bu ilk yazımın 
yayını annemin ölüm yıldönümüne denk 
gelince kendisinin de zaman zaman 
okuduğu BirGün’de onu anmak daha da 
anlamlı oldu. Annem, 23 Haziran 2019’da 
akşam, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerini kazandığının belli olduğu sa-
atlerde son nefesini vermişti. Bu hüzün, 
o günkü sevinci de bütün diğer hüzünleri 
de unutturacak kadar güçlüydü.

Annem (Huriye Aslan), kamuoyunun 
Nezahat ve Kazım Gündoğan’ın İki Tutam 
Saç belgeseli ile hatırlayacağı Dersimli 
kayıp kız çocuklarından biriydi. Tertele 
(katliam) zamanlarında annesiz, babasız, 
kardeşsiz büyümek zorunda bırakılan 
neslin bir üyesiydi. Son nefesine kadar 
bu öykünün izlerini anlattı. Şimdi, kendi 
topraklarında Dersimli kız çocuklarının 
öyküsünü dünyaya hatırlatıyor.

Dersim 38, ara ara ‘gündeme’ getirilen 
ama umumiyetle geçmişe ait bir mazi 
olarak bırakılması tercih edilen; yine 
de ayırt edici nitelikleriyle unutulması 
imkânsız kitlesel kırım deneyimidir. 
Resmi verilerden çıkarılabilen sonuçlara 
göre bu kırımda 20 bin dolayında insan 
öldürülmüş, 20 bin dolayında insan da 
sürgüne gönderilmiştir.

Dersim’in kayıp kız çocuklarının öy-
küsü bu modern vahşetin bir parçasıdır. 
Samsun’da, daimi olarak iki askerin gö-
rev yaptığı ve Türkan, Ayhan ve Nurhan 
adlarında üç çocuğu olan bir üst düzey 
kamu görevlisinin evine, Ovacık’ın bir dağ 
köyünden bir kız çocuğunun getirilme 
öyküsü ne tekildir ne de tesadüf. Bugün 
artık yüzlerce örneği bilinen bir politik 
edimdir.

Ben, uzun zamandır bu en çaresiz ku-
şağın öykülerini dinledim. Sadece bir po-

litik tahayyülün cereyan etme 
biçimini değil, aynı zamanda 
Dersimli kız çocukların ömür-
lerine yüklenen o ağırlığı nasıl 
taşıyabildiklerini anlamaya ça-
lıştım. Açıkça söylemeliyim ki 
binlerce sayfalık kitapların bile 
anlatmakta kifayetsiz kalacağı 
ağır yükler yüklenmiştir bu 
ömürlere. Huriye’nin, Altun’un, 
Sekine’nin, Fatma’nın ve daha 
yüzlercesinin.

Onlardan bir detayı paylaş-
mak isterim. Bir arkadaşım Dersim’in 
el konulmuş çocuklarından biri ile aynı 
binada ikamet ettiklerini söylemişti. 
Adı Müfide olan annenin hikâyesinden 
çok etkilenmiş ve bizi görüştürmek için 
girişimde bulunmuştu. Bir gün sabah 
saatlerinde heyecanla arkadaşımın İs-
tanbul’da ikamet ettiği binaya girdiğimde 
olağandışı bir durumla karşılaşmıştım. 
Müfide Anne’nin yurtdışında yaşayan 
‘milliyetçi’ çocukları bu buluşmayı engel-
lemek için gerekli tüm tedbirleri almış-
lardı. O anları tarif edecek sözcüğüm 
yok. Bir süre bekledim orada, hiç değilse 
telefonla sesini duymak istedim Müfide 
Anne’nin. Mümkün olamadı.

Bu görüşme girişiminden yaklaşık bir 
yıl sonra Dersim’in bu kayıp çocuğu, ika-
met mekanı bina yıkılacağı için çocukları 
tarafından oradan götürüldü. Bu apar 
topar gidişin ardından boşaltılmış ve 
kısmen sökülmüş binanın atık malzeme-
leri içinde, komşuları tarafından Müfide 
Anne’ye ait dört kıymetli şey bulundu: 
Eski çerçeveli bir fotoğrafı, ayakkabıları, 
çantası ve pasaportu. Bu öykünün anla-
mını bilenler için kıymetli dört hatıra…

Bunları, kendisi ve diğer Dersim’in 
kayıp kız çocuklarının öyküleriyle birlikte 
Dersim’de müze-kışlaya koymayı hayal 
etmiştim. Bu milliyetçi tarihin öteki yüzü-
nü gösterebilelim diye. Ama ne mümkün! 
Bu vesileyle Dersim Müzesi’nde bu coğ-
rafyanın yüzyıllık toplumsal tarihi yoksa 
diğer nesnelerin ve söylemlerin hiçbiri-
nin anlamlı bir karşılığı olamayacağını da 
söylemek isterim.

Dersim’in kayıp kız çocuklarının öykü-
sü bu yüzyıllık tarihin anahtarı gibidir. Bu 
tarihi anlamak için önce bu kapı açılma-
lıdır.

Annemin şahsında Dersim’in tüm 
kayıp kızlarını sevgiyle, saygıyla, minnet-
le anıyorum.

Dakıla mı/Annem

İNSAN Hakları Derneği (İHD) Di-
yarbakır Şubesi İşkence ve Kötü 
Muameleyle Mücadele Komisyo-

nu, son 10 yılda derneğe yapılan 
işkence ve kötü muamele başvu-
rularına ilişkin verileri derleyerek 
hazırladığı 2010-2019 Yılları Arası 
İşkence ve Kötü Muamele Rapo-
ru’nu açıkladı. Hak ihlaline ilişkin 
toplam 3 bin 569 başvuru incelendi. 
Rapordaki verilere göre 2010-2019 
yılları arasında kolluk görevlileri 
başta olmak üzere kamu görevli-
lerinden fiziksel şiddet gördükleri 
iddiasıyla 690 kişi İHD Diyarbakır 
Şubesi’ne başvuruda bulundu. Bu 
başvuruculardan 97’sinin kadın ve 
592’sinin ise erkek olduğu, 36’sı-
nın 18 yaşından küçük olduğu, 29 
başvurucunun 50 yaş üzeri olduğu 
kaydedildi. Bazı yıllara göre derneğe 
yapılan başvurular şu şekilde oldu:

n 2014: Toplam 72 başvurudan 
7’si çocuk ve 8’i 50 yaş üstü yurttaşlar 
tarafından yapıldı. 3 kişinin yaşamını 
yitirdiği belirtildi.

n 2016: Derneğe yapılan 79 baş-
vurunun 2’si ölüm, 1’i ağır yaralanma 

konusunda oldu.
n 2017: Toplam 100 başvurudan 4’ü 

çocuklar tarafından yapıldı. Başvurula-
rın 1’i ölüm, 3’ü ise yaralanma olayına 
ilişkin oldu.

n 2018: Toplam 99 başvurudan 78’i 
cezaevinden yapıldı. Başvuruların içe-
riğine bakıldığında 72'si infaz koruma 
memurlarına ilişkin oldu.

n 2019: Toplam 82 başvurunun 23’ü 
gözaltı sırasında hak ihlali gerçek-
leştirildiğine ilişkin oldu. n Haber 
Merkezi

3 bin 500 hak 
ihlali başvurusu

İHD Diyarbakır Şubesi’nin raporuna göre işkence ve kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 
derneğe 10 yılda 3 bin 569 başvuru yapıldı. En çok başvuru gardiyanlar hakkında oldu

En fazla şiddet 
gardiyanlardan

VERILERE göre fiziksel 
şiddetin en fazla ve en yay-
gın biçimde kullanan kamu 
görevlileri sırasıyla şöyle 
oldu:

n Gardiyanlar: Yüzde 45
n Polisler: Yüzde 39
n Jandarma: Yüzde 10
n Korucular: Yüzde 1 

BERKİN ELVAN’IN DOSYASI AİHM’DE
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM), Gezi Direnişi sırasında polisin at-
tığı gaz fişeğiyle vurularak 15 yaşındayken 
yaşamını yitiren Berkin Elvan’a yönelik 
dosyayı işleme koydu. Başvuruyu öncelikli 
dosya olarak işleme koyan AİHM, Ber-
kin’in yaşam hakkı ve iç hukukta devam 
etmekte olan davayla ilgili olarak hükü-
mete bir dizi soru yöneltti. DW’nin haberi-
ne göre başvuru Berkin’in ailesi tarafından 
2019’da yapıldı. Başvuruda Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam 

hakkı, insanlık dışı ve kötü muamelenin 
önlenmesi, ifade özgürlüğü gibi madde-
lerinin ihlal edildiği belirtildi. AİHM, baş-
vuruyla ilgili olarak hükümete Berkin’in 
yaşam hakkı ve olayla ilgili soruşturma 
hakkında sorular yöneltti. Mahkeme, 
hükümetten Berkin’in yaşam hakkının 
AİHS kriterleri temelinde ihlal edilmediği-
ni kanıtlamasını istedi. Berkin’in hayatını 
yitirmesinin ‘mutlak surette gerekli güç 
kullanımından’ kaynaklandığını açıkla-
masını talep edildi. n Haber MerkeziTwitter

Twitter

Urfa Halfeti’de geçen yıl gözaltına alınan kişiler, 
karakolun bahçesinde ters kelepçe takılarak yere yatırılmıştı. 

Şükrü
ASLAN

aslan.sukru@gmail.com
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Basın İlan Kurumu’na 
mahkeme benzetmesi

Basın İlan Kurumu’nun 45 gün ilan kesme cezası verdiği Evrensel gazetesinin avukatı 
Devrim Avcı karara tepki gösterdi: Kurum adeta mahkeme gibi davranıyor BASIN İlan Kurumu (BİK)’nun, Evrensel 

gazetesine Ragıp Zarakolu’nun ‘Makus Ka-
derden Kaçış Yok’ başlıklı yazısını gerekçe 

göstererek verdiği 45 günlük ceza tepkilere yol 
açtı.

BİK, 13 Mayıs’ta başlatılan soruşturma 
kapsamında gazeteden, Basın Ahlak Yasası’na 
istinaden savunma talep etti. Evrensel gazetesi 
yönetimi gönderdiği savunmada yazının Türkiye 
siyasi tarihinin kısa bir özeti olduğu vurgulandı. 
‘Haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarının 
aşıldığını’ iddia eden BİK, ilan cezası kesti. Ge-
rekçede ‘Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, 
demokratik hukuk devleti niteliği aleyhine 
yayın ve ‘Kişilere yönelik yayınlarda iftira ve 
haksız isnat yapılamaz’ dendi.

‘MUHALİF GAZETELERE TEHDİT’
Gazetenin avukatlarından Devrim Avcı, 

BİK’in kendi başına bir mahkeme gibi davran-
dığına dikkat çekerek “Kendi kendine re’sen 
soruşturma başlatıp ifade istiyor ve yine kendi 
karar veriyor. Muhalif gazeteler üzerinde bunu 
bir tehdit ve demokrasinin kılıcı olarak sallayın-
ca bunun hasmane bir tutum olduğunu düşü-
nüyoruz. Artık tarafsızlık niteliğini kaybettiği 
kanaatindeyiz” dedi.

Zaten konuya ilişkin devam eden bir savcılık 
soruşturması olduğunu hatırlatan Avcı, “İtiraz-
larımızda sunduk ama ‘Biz farklı bir kurumuz’ 
diyerek kestirip attılar. Kuruluş amacı ilanları 
denetlemek ama bu cezalarla ‘İlanları size pay-
laştırmam’ diyen bir kurum haline dönüşüyor” 
diye konuştu. n Haber Merkezi

CHP Kurultayı için karar günü
CHP’nin koronavirüs salgı-

nı nedeniyle ertelenen 37’nci 
Olağan Kurultayı’nın 25 ve 26 
Temmuz tarihlerinde yapılması 
yönünde anlaşma sağlandı. 
Ancak bu tarih resmen ilan 
edilmeden önce, Bilim Kuru-
lu’ndan bugün gelecek yanıt 
bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu 
(MYK) toplantısı önceki gün 
Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu başkanlığında toplanarak 
kurultay hazırlıklarını ele aldı. 

37’nci Olağan Kurultayı değer-
lendiren CHP Lideri  Kılıçdaroğ-
lu’nun ağustos ayında yapılması 
durumunda, araya giren Kurban 
Bayramı nedeniyle geç bir tari-
he kalacağına ilişkin kaygılarını 
dile getirdiği öğrenildi. Bunun 
üzerine yapılan görüşmelerde 
kurultayın 25 ve 26 Temmuz’da 
Bilkent Odeon Otel’de yapılabi-
leceği görüşü öne çıktı. Ancak 
bazı MYK üyeleri, kurultayda 
sosyal mesafe kuralına uyul-
ması konusunda sıkıntıların 

yaşanabileceğini dile getirdi.

BİLİM KURULU  
YANITI GELECEK

CHP, Sağlık Bakanlığı kana-
lıyla Bilim Kurulu’ndan, kurul-
tayda nelere dikkat edileceği, 
ne zaman yapılabileceği ve 
hangi önlemlerin alınacağına 
ilişkin görüş istedi. CHP’nin Bi-
lim Kurulu’ndan bugün gelecek 
görüşün ardından resmi açıkla-
mayı yapması bekleniyor. 

n BirGün/ANKARA
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BALIKESIR’in Erdek ilçesi Belediye 
Başkanı Hüseyin Sarı, Içişleri Bakan-
lığınca görevinden uzaklaştırıldı. Ba-
lıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açık-
lamada, ilçede mülkiyeti belediyeye 
ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan 
gayrimenkul için “akaryakıt istasyonu 
yapılması ve intifa hakkı ihalesi” ile 
“akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi” 
düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, 
Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, 
her iki ihalede serbest rekabet ortamı-
nın kasıtlı olarak engellenerek sonucu 
belli olacak şekilde planlama yapıldığı 
iddia edildi. n Haber Merkezi

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 
21 Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 
aralarında emekli Orgeneral Çetin 
Doğan’ın da bulunduğu 18 sanığa ve-
rilen müebbet hapis cezasını yerinde 
buldu.

“Türkiye Cumhuriyeti Icra Vekilleri 
Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Gör-
mekten Cebren Men Etmek” suçun-
dan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı 
emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genel-
kurmay Harekat Başkanı emekli Orge-
neral  Doğan’a verilen müebbet hapis 
cezaları onaylandı. Mahkeme sanıklar 
tarafından yapılan Istinaf başvurusunu 
ise reddetti. n Haber Merkezi

ANAYASA Mahkemesi (AYM), 
SEGBIS aracılığıyla değil, mahkeme 
huzurunda savunma yapmak isteyen 
tutuklunun talebini haklı buldu. Kırık-
kale F Tipi Cezaevi’nde tutulan Emrah 
Yayla ve arkadaşları, koğuş havalan-
dırmasının idarenin keyfine göre açılıp 
kapandığını belirterek oturma eylemi 
yaptı. Eylemin ardından Yayla ve be-
raberindekiler 1 ay görüş yasağı, 5 gün 
de hücre cezası aldı. Yayla’nın cezaya 
itirazı sonucunda duruşma yapılması 
kararlaştırıldı. SEGBIS odasında hazır 
bulundurulan Yayla mahkeme huzu-
runda savunma yapmak istediğini 
bildirdi. Yayla’nın itirazları reddedildi 
ve ceza onaylandı. AYM’ye bireysel 
başvuruda bulunan Yayla’nın adil yar-
gılama hakkı kapsamında ‘duruşmada 
hazır bulunma’ hakkının ihlal edildiği-
ne hükmedildi. n BirGün/ANKARA

Erdek Belediye 
Başkanı görevden 
uzaklaştırıldı

28 Şubat davasında 
cezalara onama

AYM’den duruşmada 
bulunma hakkı kararı

‘MIT mensubunun cenazesini haber-
leştirildikleri’ gerekçesiyle yargılanan 6’sı 
tutuklu 7 gazeteci hakkında açılan davanın 
ilk duruşması bugün Çağlayan’daki Istanbul 
34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da 
görülecek. Odatv’den Barış Pehlivan, Barış 
Terkoğlu ve Hülya Kılınç, Yeniçağ’dan Murat 
Ağırel, Yeni Yaşam’dan Ferhat Çelik ile 
Aydın Keser 4 aydır Silivri Cezaevi’nde tutu-
luyor. BirGün yazarı Erk Acarer hakkında ise 
yakalama kararı çıkartılmıştı.

BİR AN ÖNCE SERBEST  
BIRAKILMALILAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim 
Kurulu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada 
“gazeteciliğin suç olmadığını, topluma gözdağı 
vermek için gazetecilerin tutuklandığına” dik-
kat çekti. Açıklamada “Bu son olayda olduğu 
gibi ne yazık ki, yıllardır toplumu susturmak 
için gazeteciden suçlu yaratılmaya çalışılı-
yor. Gazetecilik suç değildir. Halkın bilmesi 
istenmeyen her haberin terör ya da casusluk 
faaliyeti olarak gösterilmeye çalışılmasından 
artık vazgeçilmesini istiyoruz. Ülkede demok-
rasinin yeşermesi ve barışın sağlanabilmesi için 
cezaevinde bulunan 84 gazetecinin bir an önce 
serbest bırakılması gereğine inanıyoruz” dendi.

Gazeteciler 4 ay sonra 
hâkim karşısına çıkıyor

ARTI Gerçek muhabiri Rıfat Doğan, 25 kişi-
nin hayatını kaybettiği Çorlu tren katliamı du-
ruşmasında çektiği görüntüler nedeniyle dün 
ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tekirdağ Çorlu 4. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 8 Ara-
lık’a ertelendi. Rıfat Doğad duruşma sonrası, 
“Çorlu Tren Katliamı ülkede yaşanan en büyük 
katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Ben 
de burada gazetecilik sorumluluğu açısından 
ailelerin ilk duruşmada yaşadığı sıkıntıyı başka 
birinin çektiği görüntüler üzerinden dışarıya 
aktardım. Bu gazetecilik mesleğinin bir gere-
ğiydi ben de bunu yerine getirdim” dedi.

“Mesleğimin 
gereğini yaptım”

Politika Servisi

CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl 
önce yaptığı sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle aldığı 9 
yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf 
mahkemesi tarafından onandı. 
Mahkemenin onama kararını 
ise 23 Haziran’da tekrarlanan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanlığı seçimlerinin 
yıl dönümünde açıklaması ise 
dikkat çekti.

İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kararı İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi 2. 
Ceza Dairesi tarafından usul ve 
esas yönünden isabetli bulun-
du. Yerel mahkemenin kararı, 
Yargıtay’a temyiz yolu açık 
olmak üzere onandı. Sosyal 

medyadaki paylaşımları nede-
niyle yargılanan Kaftancıoğlu, 
“Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’ni alenen aşağılama”, “kamu 
görevlisine görevinden dolayı 
hakaret”, “Cumhurbaşkanına 
hakaret”, “halkı kin ve düş-
manlığa alenen tahrik etmek” 
ve “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçlarını işlediği 
iddiasıyla toplam 9 yıl 8 ay 20 
gün hapis cezasına mahkum 
edilmişti.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin 
ardından iktidarın itirazları so-
nucu tekrar edilen İBB Başkan-
lığı seçimlerinde, CHP Adayı 

Ekrem İmamoğlu Cumhur İtti-
fakı’nın adayı Binali Yıldırım’a 
800 binden fazla fark atmış, 
Kaftancıoğlu ise bu süreçte ikti-
dar ve yandaş medyanın hedefi 
haline gelmişti.

Kaftancıoğlu’na ceza veren 
mahkeme İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin Başkanı Akın 
Gürlek, İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi başkanıyken Sela-
hattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya 
Önder’i 2013 Newroz’undaki 
konuşmaları nedeniyle yargı-
ladı. Yargılamanın sonunda 
Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e 
3,5 yıl hapis cezası vermişti.

23 Haziran’da rövanş gibi ceza
7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 aylık 
hapis cezası alan CHP’li Kaftancıoğlu’nun cezası onandı. 
Onama kararının ise iktidarın büyük oy farkıyla kaybettiği İBB 
seçimlerinin yıl dönümünde açıklanması dikkat çekti

Mustafa M. BİLDİRCİN

TÜRKIYE genelindeki 2 bin 
500’den fazla 4-6 Yaş Kuran Kur-
su ile okul öncesi eğitimde etkisi-
ni artıran Diyanet Işleri Başkanlığı, 
şimdi de kolej işine el attı. Türkiye 
Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş, 
Nakşibendi Şeyhi Mahmut Esad 
Coşan’ın kurucusu olduğu Anka-
ra’daki bir koleji bünyesine kattı.

1983 yılında Ankara Kocatepe 
Camisi ile inşaat sektörüne giren 
Türkiye Diyanet Vakfı iştiraki 
KOMAŞ A.Ş, Izmir’in ardından 
Ankara’da da özel bir okulu satın 
aldı. Ankara Etimesgut’taki ASFA 
Ferda Koleji’nin adı, “TDV Ferda 

Koleji” olarak değiştirildi.
Satın alım işlemlerine ilişkin 

detaylar henüz netleşmedi. Vak-
fın, ASFA Ferda Koleji’ni devral-
masının ardından Diyanet’e bağlı 
özel okul sayısı ikiye çıkarken 

ASFA, eğitim öğretim kapsamı 
itibarıyla vakfın ilk büyük koleji 
oldu. Okul yönetimi devir işlemi-
ni velilere, “Bugün sizlere güzel 
haberler paylaşmak istiyoruz” 
ifadesi ile duyurdu.

DİYANET ÖZEL OKUL SATIN ALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
Fethullahçı yapılanmanın yayın organı 
olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman 
gazetesi yazarı eski MHP’li Müm-
taz’er Türköne’ye sahip çıktı. Bahçeli, 
“Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, 
Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu 
kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı 
bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er 
Türköne’nin davası tekraren ve titiz-
likle değerlendirilmelidir” ifadelerini 
kullandı. Türköne, yargılandığı FETÖ/
PDY davasında 10 yıl 6 ay hapse çarp-
tırılmıştı. n Haber Merkezi

FETÖ’cü Türköne’ye 
Bahçeli sahip çıktı
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Bu daha başlangıç
Mehmet Emin KURNAZ

İKTİDARIN baroları bölme 
hazırlığına karşı Türkiye’nin dört 
bir yanından Ankara’ya gerçek-

leştirilen ‘Savunma Yürüyüşü’ne 
yönelik polis engeli, direnişin ikinci 
gününde son buldu. Ankara girişin-
de yaklaşık 27 saat ablukaya alınan 
60’a yakın baro başkanı ve çok 
sayıda avukat, tüm engellemelere 
rağmen geri adım atmadı. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan 
görüşmeler sonucunda barikatın 
kaldırılmasıyla 200 metrelik temsili 
yürüyüş gerçekleştiren baro başkan-
ları, daha sonra Anıtkabir'e geçti. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi 
önünde saygı duruşunda bulunan 
başkanlar, mücadelenin süreceğini 
belirterek yürüyüşü noktaladı.

BAŞKANLARDAN  
FEYZIOĞLU’NA: GÖLGE ETME

Baro başkanları Ankara girişin-

de polis ablukasındayken, Türkiye 
Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin 
Feyzioğlu bir ziyaret gerçekleştir-
mek istedi. Baro başkanları Feyzi-
oğlu’nun görüşme talebini sırtlarını 
Feyzioğlu’na dönerek protesto etti. 
Başkanlar, “Baroları böldünüz” 
açıklaması yapan Feyzioğlu’na 
yönelik tepkilerini “Asıl siz baroları 
böldünüz, gölge etmeyin” diyerek 
gösterdi. Kendisine yönelik tepki-
lere yanıt veren Feyzioğlu, “İstifa 
etmemi gerektiren bir durum yok” 
diye konuştu.

Öte yandan Ankara'da avukat-
ların polis tarafından darp edildiği 
sırada Anıtkabir'den fotoğraf payla-
şan Feyzioğlu’na tepki gösteren 
TBB İnsan Hakları Merkezi Genel 
Sekreteri Avukat Mustafa Kemal 
Karahan, görevinden istifa etti.

 h BAŞKENT’TE yoğun yağış altın-
da polisin müdahalesine maruz 
kalan baro başkanlarına, Ankara 
Büyükşehir Belediye (ABB) 
Başkanı Mansur Yavaş yağmur-
luk gönderdi. Daha sonra alana 
gelen Yavaş, baro başkanlarıyla 
bir süre sohbet etti.

 h ALTINOKTA Körler Derneği'nin 
yöneticisi ve üyesi avukatlar da 
savunma yürüyüşüne destek 
vermek için baro başkanlarının 
geceyi geçirdiği alana gitmek 
istedi. Polis, Altınokta Körler 
Derneği üyesi avukatların baro 
başkanlarının yanına gitmesine 
izin vermezken Amasya Baro 
Başkanı A. Melik Derindere avu-
katların yanına gelerek kendileri-
ne teşekkür etti.

 h POLISLER, ABB’nin gönderdiği 
çadırların ve battaniyelerin baro 
başkanlarına ulaştırılmasını en-
gellerken baro başkanlarının su 
ve yiyecek aldıkları ayrıca tuvalet 
ihtiyaçlarını karşıladıkları pasta-
neye “Sosyal mesafe kurallarına 
uyulmadığı” gerekçesiyle 12 bin 
lira ceza kesildi.

 h “DEMOKRATIK tepkilerini gös-
termeye çalışan Baro başkanla-
rına yönelen engelleme ve polis 
müdahalesi iki yönüyle de gayri 
meşrudur” denilen Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) açıklamasında ise  
“Birincisi avukatların demokratik 
haklarına açık bir saldırıdır. Ikinci 
olarak da fiziksel mesafelerine 
girilmesi sadece kendilerinin 
değil daha geniş çevrelerin sağ-
lığına yönelik risk oluşturan, bu 
anlamıyla sorumsuz bir tutum-
dur” ifadeleri yer aldı.

Mansur Yavaş’tan 
avukatlara destek

Altınokta Körler 
Derneği'ne teşekkür

Pastaneye de 
ceza kesildi

Demokratik 
haklara saldırı

HÜKÜMETİN tutumunu eleştiren baro başkan-
ları BirGün’e yaptıkları açıklamalarda şu ifadeleri 
kullandı:

n Izmir Baro Başkanı Özkan Yücel:
Baroları böldürmemek için elimizden geleni ya-

pacağız. Bu bir başlangıçtı ve yapabilecek en etkili 
başlangıcı yaptık. Taleplerimiz tüm ülke ve dünya 
medyasında yer aldı. Şimdi bu başlangıç ışığında 
görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Etkinlik ve toplantı-
larımız devam edecek. İktidarın çalışmasına karşı 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

n Antalya Baro Başkanı Polat Balkan:
Ne yazık ki yaşananlar gösteriyor ki biz Türkiye 

Cumhuriyeti olarak, sadece anayasası olan bir 
devlet haline gelmişiz, anayasal devlet olmaktan 
çok uzağız. En temel, anayasal hakkımızı kullan-
mak istedik. Barışçıl, şiddet içermeyen simgesel 
bir yürüyüş yapmak istedik. Daha yürüyüşün ilk 
adımından itibaren polisin saldırgan ve acımasız 
tutumuyla karşılaştık. Birçok kez müdahale ettiler. 
Akşam oldu, gün boyu süren görüşmelerden bir 
sonuç elde edilmedi. Gece boyunca da bizi her 
türlü olumsuz koşullara mahkûm ettiler. En temel 
gereksinimlerimizi bile karşılayamadık. Gün için-
de sıcaktan yanmıştık, akşamüzeri ıslandık, gece 
de üşüdük. Battaniye almamıza bile izin vermedi-
ler. Bu kadar insanlıktan vicdandan uzaklaşmış 
durumdalar.

MÜCADELEMIZ DEVAM EDECEK
n Adana Barosu Başkanı Veli Küçük:

Cuma günü başlayan yürüyüşümüz pazartesi 
sabahından itibaren ikinci gününde de anayasa-
ya aykırı, hukuksuz bir şekilde engellendi. Tecrit 
edildik ve fiilen gözaltına alınmış olduk. Demok-
rasimiz adına vahim, üzücü, karanlık bir tablo. 
Eğer bu hukuksuzluk devam ederse Türkiye’nin 
her ilinden gelen meslektaşlarımızla, bu hukuka 
uygun, şiddete dönüşmeyen tepkimiz daha kitlesel 
hale gelerek, büyüyerek devam edecek.

n Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı Hasan 
Şahin:

Başkanımızın rahatsızlığı nedeniyle baromuzu 
ve avukatlarımızı temsilen buraya geldim. İlacımı 
içmek için arabamıza gittim. Tekrar alana girmek 
istediğimde kimlik sordular, baro başkanı olup 
olmadığımı sordular. Başkanvekili olduğumu ve 
avukatlık kanunları uyarınca başkanın tüm yetki-
lerine sahip olduğumu söyledim. İçeri almayacak-
larını söylediler. Müdürleri de aynı tutumu sergi-

ledi. Zor kullanmadan ya da gözaltına alınmadan 
içeri gireceğimi söyledim ve içeri doğru yöneldim. 
O sırada bana zor kullandılar, etrafımı sarıp kolla-
rımdan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştılar.

ADLIYELERDE DESTEK EYLEMLERI
Baro başkanlarına Türkiye’nin dört bir yanın-

dan destek yağdı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 
bir araya gelen İstanbul Barosu, “Yaşanan gelişme 
etkinliklerimizi gölgeleyecek değil. Başkanlarımız 
yürürken biz burada oturamayız” diyerek etkin-
liklerini devam ettireceklerini açıkladı. İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, “Bu 
eylemlerimiz sözde değişiklik taslakları, söylemle-
ri çekilene kadar devam edecek. En küçük çağrıda 
bile hepimiz bir aradayız. Çünkü barolar ortadan 
kaldırılmak isteniyor. Bu avukatlık kanununu bize 
sormadan değiştiremezler, geri çekecekler” dedi.

Bakırköy ve Anadolu adliyesinde eylemler ya-
pıldığını söyleyen Moroğlu; “Biz hepimiz aynı yeri 
görüyoruz. Hukukun üstünlüğüne el uzattırmaya-
cağız. Bu insan hakları ihlali ve ayıp, hükümetin 
icraatlerine dair bir not olarak karşımızda duru-
yor” diye konuştu.

Kocaeli Barosu avukatları, Kocaeli Adalet Sarayı 
önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Avukatlar, 
"Savunma susmadı, susmayacak" sloganları attı. 

İzmir Barosu’nun çağrısıyla İzmir Adliyesi 
önünde toplanan çok sayıda avukat “Her yer An-
kara her yer direniş”, “Feyzioğlu istifa” sloganları 
ile baro başkanlarına desteklerini sundu.

Bursa'da sabah erken saatlerinde Uluyol’da bu-
lunan adliye önünde nöbet tutan avukatlar daha 
sonra Kent Meydanına yürümek istedi fakat polis 
yürüyüşü barikat kurarak engel oldu.
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‘SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ’ IKTIDARIN ABLUKASINI KIRDI

Tüm yurttan Ankara’ya doğru düzenlenen ‘Savunma Yürüyüşü’ne yönelik polis ablukası 
ikinci gününde son buldu. Baskılara rağmen geri adım atmayarak Anıtkabir’e ulaşan baro 
başkanları, “Baroları böldürmemek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir başlangıçtı” dedi

Baroları böldürmeyeceğiz

MECLIS’te grup toplantısı düzenleyen muhale-
fet partilerinin gündemi de baroların ‘Savunma Yü-
rüyüşü’ oldu. Yürüyüşünün engellenmesine tepki 

gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, “Gün gelecek siz de avukata 

ihtiyaç duyacaksınız” dedi. Kılıçda-
roğlu,“Yargıyı kontrol altına aldılar, 
savcıyı da kontrol altına aldılar. 
Sıra geldi savunmayı kontrol altına 

aldılar. Bunun için efendim 
kanun çıkaracağız, neymiş 

baroları parçalayacak-
larmış. Başka işin mi 
yok senin? Anayasaya 
barolar kamu tüzel 
kişiliği niteliğindedir. 
Gün gelecek siz de 

avukata ihtiyaç duyacaksınız. Avukatlık mesleği 
sıradan bir meslek değildir” diye konuştu.

BAROLAR BU CESARETI GÖSTERDI
Partisinin gerçekleştirdiği ‘Demokrasi Yürü-

yüşü’nü örnek vererek sözlerine başlayan HDP 
Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da baroların da 
adalet için yürüdüğüne vurgu yaptı. “Barolar da 
kendilerine dayatılan demir kafesi reddetmek için 
yürüyor” diyen Sancar, “Işte barolara karşı hazır-
lanan düzenlemeler tam da iktidarın bu darbeci 
anlayışının yansımasıdır. Hoş iktidar sözcüleri bunu 
zaten saklamıyorlar. Kendilerine itiraz eden herkesi 
susturmak istediklerini açık açık söylüyorlar. Onlar 
bu kadar açık söylüyorsa bizlerin de en az o kadar 
cesur olması gerekiyor. Işte barolar da bu cesareti 
gösterdi” ifadelerini kullandı.

DENETLEYICI KURUMLAR BAĞIMSIZ OLMALI
Ankara girişinde baro başkanları ve avu-

katların direnişini ziyaret eden IYI Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, daha sonra partisinin 
grup toplantısına katıldı. Bağımsız yargının 
önemini vurgulayan Akşener, “Iktidarı denetle-
yen kurumlar güçlü ve bağımsız olursa, ülkenin 
kaynakları da o kadar adaletli dağılır. Yani, 
iktidar istediğine ihale dağıtamaz. Yani, ülkenin 
tüm kaynakları, birkaç 
müteahhide peşkeş 
çekilemez. Yani, 
devletin her 
kurumu, her ça-
lışanı denetlenir 
ve yolsuzluk yapı-
lamaz” diye 
konuştu.

‘Sizin de adalete ihtiyacınız olacak’
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177013

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 
kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi 
hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine 
yöneltilmesi gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve 
yürütmeyi durdurma karar aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek 
olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıda m²  si yazılı kısmı 
davacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilerek kamulaştırma bedelinin 
taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerine ilişkin tüm savunma ve 
delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz  gerektiği 
ilan olunur.18/06/2020

ESAS NO       İLİ          İLÇE          MAH      PARSEL      Kamulaştırılan alan     MALİKİ
        m2 
2020/86     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   111 ADA 1448         1264,02             NADİDE ŞİMŞEK

2020/87     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   114 ADA 83             582,91                 KIYMET GİLİK 

2020/88     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   111 ADA 38           920,19       SELAHATTİN BODUR
                                            111 ADA 57           133,48
2020/89     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   111 ADA 22             477,16      İBRAHİM BOZKURT
2020/90     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   114 ADA 96             32,79      DURMUŞ GÜMPÜR

                                                                114 ADA 89             198,35
2020/91     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   111 ADA 259           558,91           NADİDE ŞİMŞEK
                                                                    111 ADA 63             1267,73
2020/92     MERSİN  TARSUS   ÇAKIRLI   111 ADA 1413         571,66          AYŞE BOZKURT
                                                                    111 ADA 1414          8764,72            SELİME IŞIK
                    ELİFE KARA
                MUSTAFA YURUK

                  CENNET KARA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177392

DG GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI 

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN ALACAKLILAR 

TOPLANTISINA DAVET İLANI
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 173199/0 sicil numarasında kayıtlı, Sümer Mah. Zübeyde 

Hanım Cad. Üstündağ Sit. No: 358/1 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren DG GIDA      
SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 25.09.2019 tarihinde 2019/298 E. No.lu dosyası 
üzerinden,  İİK’nın 7101 sayılı Kanun’un 17. Maddesi ile değişik 289. Maddesi uyarınca 1 yıl süre ile 
Kesin Mühlet kararı verilmiştir.

ADİ ALACAKLILAR:
İcra İflas kanun 288. maddesi gereği gerekli ilanlar yapılmıştır. İcra İflas kanun 301. maddesi kapsa-

mında 14.07.2020 tarihinde saat 14:00’de Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat:1 
Esenler/İSTANBUL adresinde “Adi Alacaklılar Toplantısı” yapılacaktır. İcra İflas Kanunun 301. Mad-
desine atfıyla Konkordato süreciyle ilgili belgeler toplantı öncesindeki 7 gün içerisinde (07.07.2020-
13.07.2020 tarihleri arasında) alacaklılar, borçlunun bilgilerini talep ederek Osmaniye Mah. İsmail Erez 
Bulvarı Adalet Apt. No:9 Kat:3 D:6 (Bakırköy Adalet Sarayı Karşısı) Bakırköy/İSTANBUL adresinde 
inceleyebileceklerdir. Adresi tarafımızca belli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta ile gönderile-
cektir. İcra İflas Kanunun 302. maddesi gereğince Alacaklılar Toplantısının bitimini takip eden 7 gün 
içerisinde gerçekleşen iltihaklar kabul edilecektir. Konkordatoya alacak yazdırabilecek alacaklılar, ala-
cakları Geçici Mühlet kararından önce doğmuş alacaklardır.

Toplantıya katılacakların şirket imza sirküleri veya bu hususta yetkilendirilmiş vekâletname ile katı-
labilecekleri hususu önemle bilgilerinize sunulur.

ADİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILACAĞI ADRES:
ADRES: Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat:1 Esenler/İSTANBUL
TARİH: 14.07.2020
SAAT: 14:00-16:00

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
             Hukukçu                                                    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Harika ALPARSLAN                                           Sedef ŞAHİN      
Adres: Harika ALPARSLAN
Alparslan Hukuk Bürosu    
Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı 
Adalet Apt. No:9 Kat:3 D:6 
(Bakırköy Adalet Sarayı Karşısı)
Bakırköy/İSTANBUL
Gsm: 0532 288 41 44 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177369

T.C. İSTANBUL ANADOLU  1. ASLİYE 
TİCARET MAHKEMESİ’NDEN 

Sayı : 2018/916 Esas
 
İstanbul Ticaret Sicilinde 672077 sicil numarası ile kayıtlı ERGONOMİ 

MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve İstanbul 
Ticaret Sicilinde 626328 sicil numarası ile kayıtlı SEM MİMARLIK DA-
YANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ yönünden; 

Mahkememizin 18/06/2020 tarihli duruşmasında ; 
“7226 sayılı yasa uyarınca duran sürelerin konkordato kesin mühle-

tini de durdurmuş olması sebebiyle 22/03/2020 tarihinde başlayan ve 
15/06/2020 tarihine kadar devam eden 86 günlük sürenin eklenmesi 
suretiyle kesin mühletin 09/09/2020 tarihinde dolduğunun tespitine ve 
duruşmanın 10/09/2020 günü saat 14:30’da yapılmasına“ şeklinde karar 
verilmiş olup, İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.18/06/2020

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177837

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre 
açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

1.      Üniversitenin;  
1.1.   İhaleye çıkan birimi : Satınalma Direktörlüğü
1.2.   Telefon ve faks numarası : +90 212 338 1282 -  +90 212 338 1865
1.3.   Adresi               :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4.   İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi: Cem CİNGİ – ccingi@ku.edu.tr
2.      İhale konusu hizmetin; 
2.1.   Adı   : KOÇ ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK BERTARAF ve TAŞIMA  
      HİZMET ALIMI İHALESİ
2.2.   Niteliği, miktarı ve türü : Bertaraf ve taşıma hizmetidir.
2.3.   Yapılacağı yer  : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
2.4.   Süresi   : 60 GÜN
3.      İhalenin; 
3.1.   Numarası   : NT-18
3.2.   Usulü   : Açık ihale
3.3.   Yapılacağı yer  : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Rumelifeneriyolu,  
      34450, Sarıyer, İstanbul
3.4.   Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati): 01.07.2020 Çarşamba günü, saat 11.00
3.5.   İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi: Üniversitenin 1. maddede belirti-
len adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4.      İstenilen belgeler: 
4.1.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya   
         vekaletname.
4.2.   Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt 
belgesi
4.3.   Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.   İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
5.      İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verile-
bilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üze-
rinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp 
dekontu Satınalma Direktörlüğü’ne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 50 TL’dir.
6.      Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale 
tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7.      Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede 
belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale 
numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8.      İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: 
TR580006701000000057498132

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1178118

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN İHALE İLANI

Önder Kılınçarslan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından         
uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme-
si Programı (13. Etap) kapsamında Uşak ili Banaz ilçesi Banaz 
köyünde Ballar mevkiinde gerçekleştirilecek Kılınçarslanlar Süt 
Çiftliği projesi kapsamında inşaat işi ihalesi yapmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali 
bilgileri de içeren ihale dosyası 31 Ağustos Mah. Banaz Sok.            
No: 4 Banaz / Uşak adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:17.07.2020 ve 09:00 

Teklifler 17/07/2020 tarihinde saat 10:00’da ve 31 Ağus-
tos Mah. Banaz Sok. No: 4 Banaz / Uşak adresinde yapılacak                           
oturumda açıklanacaktır.

Metro inşaatında iş cinayeti 
KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki metro 

inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen 
demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını 
yitirdi. Olay dün öğle saatlerinde, Gaziler Ma-
hallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki metro inşaatında 
meydana geldi. Vinçle metro inşaatı alanına in-
dirildiği sırada halattan kurtulan inşaat demir-

leri, işçi Hasan Aydın'ın üzerine düştü. Aydın’ın 
demirlerin altında kaldığını gören işçiler, 112 
Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen 
sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen 
ağır yaralı Hasan Aydın yaşamını yitirdi. Olay 
yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma 
başlatıldı. ■ DHA

Yaklaşık 2 bin AtlasGlobal 
çalışanı, gasp edilen hakları için 

mücadeleye başladı. İlk eylemlerini 
dün gerçekleştiren çalışanlar, 

“Alacaklarımızın peşini asla 
bırakmayacağız” dedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy’un 
sahibi olduğu AtlasGlobal’ın iflasından 

sonra haklarını alamayan işçiler dün ilk ey-
lemlerini gerçekleştirdi. İstanbul Bakırköy’deki 
Atlas Global’ın eski merkez binası önünde bir 
araya gelen Atlas Zedeler Adalet Platformu 
(AZAD) üyeleri,  “Ali Murat Ersoy’a haber verin! 
Alacaklarımızın peşini hiçbir zaman bırak-
mayacağız”, “Ali Murat Ersoy, sözünü tutup 
paramızı ver” pankartları açtı.

Platform adına konuşan Seçkin Koçak, 2 
bin civarında çalışanın mağdur olduğuna 
dikkat çekti. İşverenin, iflasını açıklamadan 
önce sürekli toplantılar yaparak çalışanlara 
gerçekleri farklı yansıttığını söyleyen Koçak, 

ücretlerinin ödeneceği vaadiyle bedavaya 
çalıştırıldıklarını, ancak söz verilen 3,5 aylık 
birikmiş ücretlerini alamadıkları gibi kıdem 
tazminatları dâhil tüm özlük haklarından 
mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR
Koçak, “Bugüne kadar iflas eden diğer 

havayolları şirketlerinde olduğu gibi sürecin 
unutularak rafa kaldırılmasına müsaade 
etmeyeceğiz. Birliğimiz gücümüzdür diye çık-
tığımız bu yolda AZAP olarak hukuki kararlı-
lık ve inanç ile mücadelemizi sonuna kadar 
sürdürmekte kararlıyız. 2 bin civarı çalışma 
arkadaşımız ile bu sürecin yakın takipçisi 
olacağız. İflas davasına müdahil olacağımı-
zı ve şüphelerimizi davaya taşıyacağımızın 
bilinmesini isteriz” dedi.

Dava avukatı Arif Duymaz ise “Biz hukuki 
olarak elimizden geleni yapacağız. Fakat  çalı-
şan arkadaşlarımızın da buradaki emeklerini 
unutmamalarını, bu sürece destek olmalarını, 
paralarını istediklerini herkese göstermelerini 
istiyorum” diye konuştu. ■ Haber Merkezi

AtlasGlobal çalışanları 
HAKLARINI ISTIYOR
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Real işçilerine açılan 
DAVA REDDEDILDI

NAKLIYAT-IŞ Sendikası’nın desteğiyle, gasp 
edilen tazminat hakları için yaklaşık üç yıldır 
mücadelelerini sürdüren Real Market işçilerinin 
2017 yılında yaptıkları bir eylem nedeniyle 
yargılandıkları dava reddedildi. Işçiler, 25 
Kasım 2017’de Istanbul Güneşli’deki Metro 
mağazasında işgal eylemi gerçekleştirmiş, özel 
güvenliğin saldırısına maruz bırakılmıştı. Ar-
dından çevik kuvvet ekipleri mağazaya girerek 
sendika başkanı ve yöneticilerinin de arala-
rında olduğu 35 kişiyi gözaltına almıştı. Işçiler, 
Nakliyat-Iş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu ve sendika yöneticileri hakkında maddi 
manevi tazminat talebiyle dava açılmıştı. 
Davanın son duruşması dün Bakırköy 14. As-
liye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme 
davanın reddine karar verdi. n Haber Merkezi

DIYARBAKIR’daki Omly Tekstil’de 4 işçide 
koronavirüs tespit edilince kendilerine de 
test yapılmasını isteyen, bu taleplerinin 
kabul edilmemesi üzerine iş bırakarak test 
yaptırmaya giden işçilerden 7’si işten atıldı. 

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
fabrikada geçen hafta 4 işçide Covid-19 tes-
pit edilmiş, bunun üzerine diğer işçiler ken-
dilerine de test yapılmasını talep etmişti. 
Yönetim ise işçilerin bu talebini reddetmişti. 
Bunun üzerine 100’e yakın kişinin çalıştığı 
fabrikada işçiler, önceki gün iş bırakarak 
hastaneye gitmişti. Evrensel’in haberine 
göre, hastaneye giden işçilerden 7’si işten 
çıkarıldı. n Haber Merkezi

Test yaptırmaya giden 
işçiler işten çıkarıldı
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177376

İ L A N
T.C. İSTANBUL ANADOLU  

1. ASLİYE TİCARET 
MAHKEMESİ’NDEN 

Sayı : 2020/6 Esas

 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 
353514 sicil sırasında kayıtlı, davacılar 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 77579-5 
sicil sırasında kayıtlı TOKANA PAZARLAMA 
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 532748 
sicil sırasında kayıtlı TOKANA UNLU MA-
MULLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET 
A.Ş. yönünden mahkememizin 17/06/2020 
tarihli duruşmasında; 

“ - 7226 sayılı yasa uyarınca duran sü-
relerin konkordato mühletini de durdurmuş 
olması sebebiyle 3 aylık geçici mühletin dur-
duğu 22/03/2020 tarihine 86 gün eklenmesi 
suretiyle duruşmanın ertelenmesine,

 - 15 Haziran 2020 tarihine eklenen 
86 günlük süre sonucunda 3 aylık geçici 
mühletin 09/09/2020 tarihinde dolduğunun 
tespitine, duruşmanın 10/09/2020 günü, 
saat  14:00’de yapılmasına “ şeklinde karar 
verilmiş olup, İİK’nun 288.maddesi hükmünce 
ilan olunur.18/06/2020

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1177586

 İ L A N
ÇANKIRI 2. ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı : 2020/133 Esas                                                                                          

Davacı Hasret ÖZTÜRK tarafından davalı 
Mustafa ÖZTÜRK aleyhine açılan boşanma 
davasında Davalı Hamza oğlu, 1989 d.lu 
Mustafa ÖZTÜRK’ün yapılan tüm soruş-
turmalara rağmen adresi tespit edilememiş 
olmakla, dava dilekçesinin ilanen tebliğine 
karar verilerek ilanın yayım tarihinden itiba-
ren 15 gün sonra dava dilekçesinin davalıya  
tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 
iki hafta içinde cevap vermediği taktirde HMK 
128/1 maddesi uyarınca dava dilekçesinde 
ileri sürülen vakıaların tamamını kabul  etmiş 
sayılacağı ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1178045

İSPER AŞ BAYRAM ÇİKOLATASI ALIMI İŞİ
İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

İSPER AŞ BAYRAM ÇİKOLATASI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/318913
1-İdarenin
a) Adresi   : Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - 
      EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4447733 - 2123694303
c) Elektronik Posta Adresi : info@isper.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.764 Adet (500 - 600 gr) ve 886 (750 gr)    

      Madlen Çikolatası Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  

      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : İstanbul İl sınırları içerisinde idarenin göstereceği   

      46 farklı adrese teslim edilecektir
c) Teslim tarihi  : Ürünler, sözleşme imzalanmasına müteakip 3 takvim  

      günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. 

No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati  : 17.07.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde  
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; kendi adına düzenlenmiş olan İşletme Kayıt Belgesinin aslını veya aslı idarece 

onaylı suretini  teklif dosyası içinde sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri 

ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken  

kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken  

kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-

meleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa 

Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

TAMAMLAYICI Emeklilik 
Sistemi (TES) adı altında kı-
dem tazminatı hakkının gasp 
edilmek istenmesine tepkiler 
sürüyor. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, “Çalışanların 
emeklerine el konul-
masına izin verme-
yeceğiz” açıklaması 
yaptı.

Yazılı açıklama 
yapan Koramaz, 
ülkede ne zaman 
ekonomik kriz 
yaşansa hükümetin ilk aklına 
gelen çözümün, emekçilerin 
birikimlerine göz dikmek 
olduğunu kaydetti. Tamamla-
yıcı Emeklilik Sistemi’nin de 
emekçilerin kıdem tazmi-
natına el koymaya yönelik 
girişimlerden biri olduğuna 
dikkat çeken Koramaz, şu 
ifadeleri kullandı:

“İşçinin işyerinde çalışması 

karşılığında, çalışırken hak 
kazandığı ve işyerinden ayrı-
lırken aldığı bir ücret olarak 
kıdem tazminatı, emekçilerin 
uzun yıllar içinde kazandığı 
ve hukuki güvence altına 

aldığı bir haktır. 
Emekçilerin güvence-
sini ellerinden almak 
istemek, kelimenin 
gerçek anlamıyla 
emek düşmanlığıdır. 
Her ne isim altında 
olursa olsun, emekçi-
lerin alın terini gasp 

edecek, çalışanları güvence-
sizleştirecek, esnek istihdam 
biçimlerini yaygınlaştıracak, 
işsizliği artıracak, ücretlerin 
düşmesine neden olacak 
uygulamalara sessiz kalma-
yacağız. Kıdem tazminatı 
hakkının ortadan kaldırılma-
sına, çalışanların emeklerine 
el konulmasına izin vermeye-
ceğiz.” n Haber Merkezi

Emeğimize el konulmasına 
IZIN VERMEYECEĞIZ

TMMOB’DEN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI:

Ekonomi Servisi

DEVLET Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) mayıs 
ayına ilişkin havayolu 

istatistiklerini yayımladı. Co-
vid-19 salgını ve beraberinde 
getirdiği ekonomin tahribat 
yüzünden uçuşlar tam anla-
mıyla durdu. Yabancı turist-
lerin ülkeye giriş yapamadığı 
mayıs ayında, yerli turistler 
de evde kaldı. Öte yandan 
bunalım yabancı turistler 
için haziranda da devam 
ediyor. Bu nedenle turizm 
sektörünün gözü de kulağı 
da yerli turistte. Bunun için 
kredi kartıyla yapılan seyahat 
ve konaklama harcamalarının 
taksit sayısı 18 aya çıkarılmış 
durumda. Sektör temsilcileri 
ise bu yıldan ümidini kesiyor.

İSTANBUL HAVALİMANI 
SİNEK AVLADI

DHMİ verilerine göre 
ocak-nisan döneminde İstan-
bul Havalimanı’nı 12 milyon 

277 bin yolcu kullandı. Buna 
karşılık mayıs ayında İstan-
bul Havalimanı’nı kullanan 
yolcu sayısı sadece 25 bin 
731’le sınırlı kaldı. Bir önceki 
aya göre yolcu sayısı yüzde 
99 oranında düşmüş oldu. 
İstanbul Havalimanı’nı 
kullanan 25 bin 731 yolcunun 
20 bin 398’i ise yurtdışından 
geldi. Ancak bu sayı THY’nin 
salgın için organize ettiği 
tahliye uçuşlarını kullanan 
yolculardan oluştu.

DHMi verilerine göre 
ocak-mayıs döneminde Tür-
kiye genelinde yolcu sayısı 
yüzde 54 oranında azalırken, 
Türkiye’yi kullanan transit 
yolcular ise yüzde 87 oranın-
da azaldı.

Yaz sezonu hazırlığının 
başlamasıyla beraber yaban-
cı turistlere hizmet veren 
işletmeler için de zor günler 
başladı. 2019’da ülkeye gelen 
yabancı turistlerin sayısı 
dolar kurunun da yükselme-
sinin etkisiyle rekor kırmış ve 

45 milyonu bulmuştu. Geçen 
yıl mayıs ayında Türkiye’ye 
giriş yapan yabancı sayısı 4 
milyon 22 binken bu yıl bu 
sayı 29 bin 829’a geriledi. 
Geçen yıla göre azalma oranı 
yüzde 99,3.

SADECE RUSYA’DAN  
7 MİLYON TURİST GELMİŞTİ

Geçen yıl Türkiye’ye gelen 
45 milyon turistin 7 milyon 
17 bini Rusya’dan gelmiş 
ve Rusya Türkiye’ye en çok 
turist gönderen ülke olmuştu. 
Ancak bu yıl için Rusya ile 
uçuşların hala kapalı olması 
özellikle Antalyalı turizm 
işletmelerini endişelendiriyor. 
Rusya’yı ise 5 milyon 27 bin 
turistle Almanya takip ediyor. 
Pek çok işletme özellikle 
Alman turistlere hizmet verse 
de henüz salgın nedeniyle 
uçuşlar açılmış değil. Uçuşlar 
açılsa dahi Alman turistlerin 
önemli bir kısmı salgının ya-
rattığı endişe yüzünden yurt-
dışı tatili tercih etmeyebilir.

Mayısta yabancı turist sayısı 
yüzde 99,3 azaldı. Geçen yıl 
4 milyon yabancının geldiği 
ülkeye bu yıl sadece 29 bin 
kişi geldi. Havalimanları ise 

adeta sinek avlıyor. Geçen yılki 
45 milyon turistten ümidini 

kesen turizm sektörü ise 
gözünü yerli turiste dikti

Turizmde tek umut 
YERLI TURISTTE

Emin Koramaz


 D
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Dünkü 
sudokunun 

çözümü

NASIL OYNANIR?
Sudoku tablonun 9 satır, 9 

sütun ve 9 almalık beyaz ve gri 
renklendirilmiş  3 x 3 bloktan 

oluşan 81 hücresi vard›r. Sudoku 
oyununun amacı tüm hücreleri 

1 ile 9 arasındaki rakamlarla 
doldurmaktır. Ama çözümde her 

bir rakamın, her bir satırda, her bir 
sütunda ve her bir blokta sadece 

bir kez görünmesi gerekir.

24 Haziran 2020 Çarşamba Yıl: 17 Sayı: 5912
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 KARAVAN PEŞİNDE 18:55

KARAVAN restorasyonunda uzman olan Justin ve Anna Scribner çiftinin 
hobi olarak başladıkları serüven bir tutkuya dönüşünce, hayranlık uyandıra-
cak tasarımlar ortaya çıktı. Sıradan römorklara lüks bir ev görünümü kazan-
dıran Scribner ailesinin tasarladığı ihtişamlı karavanları görünce, gözlerinize 
inanamayacaksınız. En büyük tutkusu caravan hayatı yaşamak ve seyahat 
etmek olan Scribners ailesinin hayranlık uyandıran tasarımlarını izleyicilere 
sunacak Karavan Peşinde, hafta içi hergün 18:55’te DMAX’te.

DMAX

MİNİMALİZM sevenler 
ekran başına! TLC’nin yeni 
programı Küçük Ev Büyük 
Aile’de, katılımcılar kendi 
karavan evlerini tasarlıyor. 
Küçük Ev Büyük Aile’de, 
küçük yaşam alanları 
ailelerin tercihlerine göre 
tasarlanıyor. Kimileri evcil 
hayvanlarına göre yaşam 
alanlarını şekillendirir-
ken, kimileri yaşamında 
vazgeçemediği detayların 
her birini dekoratif şekilde 
uyarlıyor. Her bölümde alı-
şılmışın dışında tasarımlara 
tanıklık edeceğiniz Küçük 
Ev Büyük Aile, hafta içi her 
gün TLC ekranlarında.

FOX 22:15
ALİ KUNDİLLİ

CEM Gelinoğlu’nun 
yaratmış olduğu Ali Kundilli 
karakteri, modern hayat 
şartlarını, sigortalı ve sabit 
bir iş olanağını reddeden, 
sürekli olarak kendi projele-
rini üreten ve günün birinde 
bi projelerinin birileri tarafın-
dan keşfedileceğine inanan 
bir mucittir. Kendisiyle aynı 
hayalleri paylaşan Vedat ile 
aynı mahallede yaşayan Ali, 
en yakın arkadaşının sisteme 
yenik düşmesiyle birlikte 
kurdukları bu hayalleri terk 
etmesiyle birlikte yalnız kalır.

TLC 19:30

KÜÇÜK EV  
BÜYÜK AİLE
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Demokrasi Yürüyüşümüz, bütün 
engellemelere rağmen büyük bir kararlılık, 
umut ve coşkuyla tamamlandı. Yürüyüş 
boyunca, baskılara aldırmadan bizleri 
karşılayan, engellemelere rağmen bizleri 
yalnız bırakmayan; kent merkezleri, sokaklar 
ve mahallelerde hak, hukuk, özgürlük, 
demokrasi ve barış taleplerini yükselten, 
siyasete demokratik çözüm yollarını 
gösteren halklarımıza; 

Gittiğimiz her durakta, toplumsal 
mücadelenin gereklerini hassasiyetle dile 
getiren, ortak mücadelenin gereği olarak 
bizimle omuz omuza, yan yana duran 
siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, 
sendikalara, meslek örgütlerine; 

Büyük bir motivasyonla bu yürüyüşü 
tamamlayarak mücadele kararlılığını bir üst 
aşamaya çıkaran herkese  

SONSUZ VE YÜREKTEN  
TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.

Barış, özgürlük, eşitlik,  
hak-hukuk-adalet, aş ve iş için 

Hep Birlikte Yürüdük,  
Hep Birlikte Kazanacağız… 

Pervin Buldan - Mithat Sancar  
HDP Eş Genel Başkanları

HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
HEP BİRLİKTEYİZ

Zeytinin dibine 
14 sondaj kuyusu
İzmir’in Seferihisar ve Menderes 
ilçelerinde 3 bin 220 hektarlık alanda 
14 adet jeotermal sondaj kuyusu daha 
açılması için ÇED süreci başlatıldı

Aycan KARADAĞ

ÇEVRE Şehircilik Bakanlığı, İzmir’in Seferihisar 
ve Menderes ilçelerinde Orhanlı ve Yeniköy 
Mahalleleri mevkide, Küçük Menderes Enerji 

Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik 
ve İnşaat A.Ş. tarafından 3 bin 220 hektarlık alanda 
14 adet jeotermal sondaj kuyusu açılması için ÇED 
sürecinin başladığını duyurdu. Proje tanıtım dosyası 
hazırlayan şirket, ÇED gerekli değildir kararı almak 
için İzmir Valiliği’ne başvurdu.

Orman, tarım ve günü birlik turizm alanlarında 
açılması planlanan jeotermal kuyuların yerleşim 
yerine uzaklığı sadece 50 metre .

Davanın avukatı Şehrazat Mercan, konu hakkında 
yaptığı açıklamada, “Kadim zeytinliklerin olduğu 
yer. 3573 Sayılı Kanun’a göre  zeytinlik alanlara 3 
kilometre mesafede, toz-duman çıkartan tesislerin 
yapılması yasak. Bu sebeple bile sondaj kuyuların 
burada açılmaması ve herhangi bir ÇED kararı ve-
rilmemesi gerekir. ÇED sürecinin de hemen sonlan-
dırılması gerekir. Bu çalışma bölgeyi altüst eder. Bir 
yandan tarımı geliştireceğim diyorsun bir yandan 
zeytinlik alanlarda böyle dosya hazırlatıyorsun” 
dedi.

NE OLMUŞTU?
İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı geçtiğimiz aylarda İzmir’de Seferihisar’ın-
da içinde olduğu 16 ilçe sınırları içinde kalan 30 
farklı alanı jeotermal arama içi,  3 alanı ise jeotermal 
işletilmesi için ihaleye çıkarmıştı. Bu karar büyük 
tepkilere neden olurken, Seferihisar’da ihaleyi Kü-
çük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik 
Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş. almıştı.

Suları kirleten madene 
yeni bilirkişi incelemesi
Efemçukuru’ndaki altın madeninin 
kapasite artırımına ilişkin verilen 
ÇED olumlu kararını temyize götüren 
İZSU’yu Danıştay 6. Dairesi haklı 
buldu. Madenin çevreye vereceği 
olası zararlara ilişkin yeniden bilirkişi 
incelemesi yapılacak

İZMİR’in önemli su havzalarından Efem-
çukuru’ndaki altın madeninin kapasite artışı 
projesine ilişkin İzmir Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü  (İZSU) tarafından 
yürütülen hukuki mücadelede sevindirici bir 
gelişme yaşandı. Madenin kapasite artışı-
na ilişkin verilen ‘ÇED olumlu’ kararının 
hukuka uygunluğu yönünden mahkemenin 
gerekli incelemeyi yapmadığını belirten 
Danıştay 6. Dairesi, İZSU’nun temyiz talebini 
haklı buldu. Madenin çevreye vereceği olası 
zararlara ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi 
yaptırılacak.

İZSU, maden sahasının Tahtalı, Balçova 
ve Alionbaşı baraj havzaları ile bölgedeki 
içme suyu yeraltı kaynaklarını tehdit ettiği 
gerekçesiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi’ne 
başvurmuştu. Mahkemenin ÇED olumlu 

kararını bozması üzerine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve projenin sahibi TÜPRAG adlı 
şirket kararı temyize götürdü. ÇED olumlu 
kararını iptal eden mahkeme kararı da bir 
üst mahkemenin verdiği kararla bozuldu ve 
şirket çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

ÇEVREYE ZARARI INCELENECEK
Hukuki mücadelesini sürdüren İZSU, 

şirket faaliyetlerinin yeniden önünü açan 
mahkeme kararını temyize götürdü. Da-
nıştay 6. Dairesi İZSU’nun temyiz talebini 
haklı görerek, ÇED olumlu kararının hukuka 
uygunluğu yönünden mahkemenin gerekli 
incelemeyi yapmadığını belirtti. İzmir 6. 
İdare Mahkemesi, Danıştay’ın bozma kararı 
doğrultusunda madenin çevreye herhangi 
bir zararının olup olmadığı konusunda bilir-
kişi incelemesi yaptırılmasını istedi.

Karara ilişkin İZSU’dan yapılan açıklama-
da, “İzmir’de de kentin mevcut ve potansiyel 
su kaynaklarının korunması, her türlü kirli-
likten uzak tutulması bir zorunluluktur. Bu 
bilinçle görevini yerine getiren İZSU, İzmir-
liler adına yürüttüğü bu mücadeleyi sonuna 
kadar götürmekte kararlıdır” denildi. 

■ Haber Merkezi

Köylünün suyu santralın elinde
DIYARBAKIR’ın Eğil ilçesi 

kırsal Konak Mahallesi’nde 
doğal ve tarihi sit alanı ilan 
edilen Paleotik çağdan kalma 
mağara tipi oymalı yer altı 
yerleşimi üzerinde 2 katlı 
kaçak yapı inşa edildi. Hurri, 
Mitanni, Urartu, Assur, Med, 
Pers, Roma imparatorluğu 
gibi medeniyetlere ev sahipliği 
yapan ilçe merkezine 10 kilo-
metre mesafede bulunan ve 
üzüm bağlarıyla meşhur olan 
mahallede, kilise kalıntıları ve 
şarap kuyuları halen duruyor. 
MA’nın haberine göre kim 
tarafından yapıldığı bilinme-
yen inşaatın kaçak olduğu 
öğrenildi. ■ Haber Merkezi

MUĞLA Milas’a bağlı Ikizköy’de Yeniköy 
Termik Santralı’ndan dolayı su kesintileri 
yaşanıyor. Göçe zorlandıklarını belirten 
köy halkı, “Yeniköy Termik Santralı yeraltı 
suyumuza el koydu. Depoları dolmadan 
köyümüze su vermiyorlar” dedi.   

Muğla Su ve Kanalizasyon Idaresi 
Genel Müdürlüğü yetkilileri ise konuyu 
santral yöneticilerine ilettiklerini ve on-
lardan, “Depolarında yeterli su olmadığı 
için köye bir süre su veremeyeceklerine” 
dair bir yanıt aldıklarını belirttiler.

Susuzluklarına isyan eden köy halkı-
nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Suya erişim hakkı sadece insanın 
değil bütün canlıların yaşam hakkıdır. Şir-
ketler keyfi davranıyor, var olan yasalara 
bile uymuyorlar. Hem orda yaşayıp hem 
susuz kalmak, bunun açıklaması yok.” 

■ Nevzat Çağlar Tüfekçi

Tarihi sit alanında 
kaçak yapı
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Ekonomi Servisi

BUGÜN itibariyle Başkanlık 
Sistemi 2’nci yaşını doldur-
du. 24 Haziran 2018’den bu 

yana işsizlik arttı, fiyatlar yük-
seldi, ülke ekonomisi küçüldü. 
Halbuki başkanlık sistemi için 
huzur getirecek, refah getirecek 
deniyordu.

2 yılın ekonomik verilerine 
resmi veriler ışığında mercek tutan 
CHP Milletvekili Çetin Osman 
Budak karamsar tabloyu gözler 
önüne serdi. 2 yılda iş arayıp bu-
lamayanların sayısı arttı, çalışan 
sayısı azaldı, kamu borcu katlan-
dı, rezervler eridi. İşte Başkanlık 
Sistemiyle idare edilen Türkiye 
ekonomisinin 2 yıllık bilançosu…

TEK ADAM REJİMİ 2 YAŞINDA

KUYRUK EKONOMISI
Başkanlık Sistemi’ne geçilmesinin ardından 2 yılda çalışan sayısı 2,3 milyon azaldı, bu dönemde işsiz sayısı 
Cumhuriyet rekoru kırdı. İş bulma ümidini haybedenler ise ilk kez 1 milyonun üzerine çıktı, borç ise cabası

İKİ senede istihdamdaki kayıp 2 mil-
yon 336 bine ulaştı. 2018 Mart ayında 
istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 
499 bindi. Geçen mart ayında istihdam 
26 milyon 133 bine düştü. İstihdam 
kaybı yaşamayan sektör yok. Çalışan 
sayısı tarımda 778 bin, inşaatta 779 
bin, hizmetler sektöründe ise 699 bin 
kişi azaldı. 

2020 itibariyle her 4 işsizden 1’i 
1 yıldan uzun süredir iş arıyor ancak 
bulamıyor. Ümidini kaybeden yurttaş-
lar ise işsiz sayılmıyor. Ancak bu kişileri 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rapor-
luyor. 2018 yılında 635 bin kişi olan iş 
bulma ümidini kaybedenlerin sayısı 2 
yılda yüzde 85 artarak 1 milyon 174 bin 
kişiye ulaştı. Bu sayı ölçüm tarihinin en 
yükseği olarak kayda geçti.

ÜCRETLERİNE enflasyonun altında 
zam yapılan çalışanların bankalara borcu 
her geçen gün arttı. 3 milyon 598 bin 
kişi borçlarını ödeyemediği için banka-
ların takibinde. Borç sarmalına sürükle-
nen yurttaşların ömrü icra dairelerinde 
geçiyor. İcra dosyalarına adliyelerde yer 
bulamıyorlar. İcra dosyası sayısı 2019 yılı 
sonunda 31 milyon 485 bine yükseldi.

Başkanlık sisteminin geldiği 2018’in 
2’nci çeyreğinde kamunun net borcu 
296 milyar liraydı. Aradan geçen sade-
ce 1,5 yılın sonunda bu tutar yüzde 134 
arttı. 2019’un son çeyreğinde kamu net 
borcu 693 milyar liraya yükseldi.

Salgın döneminde bile borç dağıtıl-
maya devam edildi. Temel ihtiyaç kredisi 
adı altında yurttaşın geleceği ipotek 
altına alındı. 

ÖZELLİKLE gıda enflasyonu yok-
sulun en büyük sorunlarından oldu. 
2019’un şubatında yerel seçimler 
öncesi tanzim satış çadırları kuruldu. 
Metrelerce uzanan kuyruklar iktidarın 
işine gelmedi. Seçimlerden sonra tan-
zim çadırları bir gecede söküldü.

2 yılda fiyatlar yüzde 45 oranın-
da arttı. Türk-İş’in açıkladığı açlık 
sınırı 2018 yılının Mayıs ayında 1686 
lirayken, 2020’nin Mayıs ayında 2348 
liraya yükseldi. 

Tarımda tüketicinin hali buyken 
üreticiler için de 2 yıl çok zor geçti. 
Soğanlar tarlada kaldı, Rize’de hasat 
zamanı kaçak çay tırı devrildi. 

Çiftçi sayısı ise azalmaya devam 
ediyor. Tarımda çalışan sayısı 2 yılda 
778 bin azaldı.

İŞ KUYRUĞU BORÇ KUYRUĞU TANZİM KUYRUĞU

2 yılın bilançosu ağır oldu
 Başkanlıktan önce   Başkanlıktan sonra  

Çalışan sayısı:    28 milyon 499 bin            26 milyon 133 bin

İşsiz sayısı:         3 milyon 210 bin              3 milyon 971 bin

Ümitsiz işgücü: 635 bin                              1 milyon 174 bin 

İhtiyaç kredisi borcu:  208,8 milyar TL     309,6 milyar TL

Açlık sınırı:  1686 TL  2438 TL
TARIM ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli Avrupa’da 
6-8 avro civarındaki et fiyat-
larını Türk Lirası’na çevirerek 
hesapladı ve et fiyatları Av-
rupa’yla aynı seviyede dedi.

Hürriyet’ten Hacer Bo-
yacıoğlu’na açıklamalarda 
bulunan, yaptığı açıklamada 
et fiyatları Avrupa ile aynı 
seviyede diyerek çıkan ha-
berlere tepki gösterdi. Bakan 
Pakdemirli et fiyatları ile ilgi-
li şunları söyledi “Avrupa’da 
domuz yetiştirmek çok kolay. 
Çok ucuz ikamesi olduğu için 
Et fiyatlarını bir yerde baskı-
lıyor. Ama bugün itibariyle et 
fiyatlarında da aşağı yukarı 
aynı seviyeye geldik. Korona 
sürecinde makarna filan arttı 
da, et fiyatlarında artış oldu 
mu? Fiyat konusunda şu 
anda bir sıkıntı yok”

Pakdemirli şu zamana dek 
yapılmamış bir hesapla avro 
cinsinden fiyatları TL’ye çe-

virdi. Buna karşın Avrupa ge-
nelinde kuşbaşı dana etinin 
kilogram fiyatı 6 ila 8 avro 
civarında. Ancak yurttaşların 
küçük bir kısmının asgari 
ücretle çalıştığı Avrupa’da 
asgari ücret de 1500 avronun 
üzerinde. Avrupa İstatistik 
Ofisi’nin (Eurostat) 2020 
yılı ilk yarısına ait verilerine 
göre Avrupa’da aylık asgari 
ücretin en yüksek olduğu 
ülke Lüksemburg. Bu ülkede 
brüt asgari ücret 2 bin 142 
euro. İkinci sırada bin 656 
euro ile İrlanda var. Bu ülke-
leri Hollanda (1636), İngil-
tere (1599), Belçika (1594), 
Almanya (1584) ve Fransa 
(1539) takip ediyor. Başka 
bir hesapla Almanya’daki bir 
asgari ücretli vergileri öden-
dikten sonraki net maaşıyla 
200 kilo kırmızı et alabilir-
ken, Türkiye’de bu miktar en 
fazla 50 kilo olabiliyor.

            n Ekonomi Servisi

Tarım Bakanı: Avrupa’yla 
aynı fiyatta et tüketiyoruz

AÇIKLAMALARIYLA ekonomi 
basınının gündemine düşen tekstil 
patronu Abdullah Kiğılı Bloomberg 
HT’de Piyasa Hattı programının 
konuğu oldu. Daha önce aralık 
ayında “50 yıllık ticari hayatımın 
en büyük krizi bu” diyen, şubatta 
ise “100 günde çok şey değişti” diye 
çark eden Kiğılı, şimdi de “Hepimiz 
Allah’a emanetiz” dedi.

Kiğılı'nın Bloomberg HT’deki 
konuşmalarından satır başları şu 
şekilde;

‘MÜŞTERI 5 DAKIKA  
SONRA DIŞARI 
FIRLIYOR’

n “Çok çeşitli 
sıkıntılar içindeyiz. 
1 Haziran'da başladı 
AVM'lerin tam 
kapasiteyle çalışması. 
Geçen 21 günde biz 
eskiyi yakalamış 
değiliz. En büyük 
sorunumuz klimadır. 
AVM'lerde klimalar 
çalışmıyor, çok ciddi 
sıcakla baş başayız, 
mağazaya giren her 

müşteri 5 dakika sonra dışarı 
fırlıyor”

AVM'LER KAPANINCA  
IŞLER AZALDI

n “AVM'ler en sağlıklı yerler, 
hijyen bakımından, tedbirler 
bakımından. Anlayamadığım bir 

konu var, otobüslere 

bindiriyorsunuz, minibüslere 
bindiriyorsunuz, açık pazarlarda 
insanları dolaştırıyorsunuz, maske 
taktıktan sonra mağazalarda 
klimaların çalışmaması abesle iştigal 
etmekten başka bir şey değil.”

‘SENEYI YÜZDE 50 CIRO  
KAYBIYLA KAPATIRSAK IYIDIR’

n Biz bu seneyi yüzde 50 ciro 
eksiğiyle kapatırsak kendimizi 

şanslı hissederim ama 
maalesef bu gidişle onu da 

yapamayacağız. Kendim 
için söylemiyorum, 

benim sektörüm adına 
konuşuyorum. 800 
bin kişinin çalıştığı, 
binlerce markanın 
80 bin mağazası 
var.”

n “Bankalarla 
yapılandırma gibi 
bir durum konu 

edilmiyor. Şu anda 
elimizden geldiği 

kadar en iyi şekilde 3 
ayı gayet iyi bir şekilde 

getirdik. Bundan sonrası ne 
olur, hepimiz Allah'a emanetiz.

‘Hepimiz Allah’a emanetiz’

 
DAHA ÖNCE NE 

DEMIŞTI?
Aralık 2019: Perakendenin en 

zor dönemine girdik. Bundan 
sonrası zor ve artık büyüme 

de yok. (Capital, Aralık 
sayısı)

Şubat 2020: “O, 4 
ay önceki yorumum. 

Şimdiki farklı. 100 gün 
içerisinde sektörde 

benim de kimsenin de hayal 
edemeyeceği şeyler ger-

çekleşti. Faizler yüzde 11-
12’ye düştü” (Hürriyet, 

3 Şubat 2020)

 7 milyar 
daha 

borçlandı
HAZINE ve 

Maliye Bakanlığı, 
bugün gerçekleş-

tirdiği iki tahvil 
ihalesinde 6 mil-
yar 952,4 milyon 
lira borçlanmaya 

gitti. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, 

ilk ihalede 3 yıl 
(938 gün) vadeli, 
6 ayda bir kupon 

ödemeli, sabit 
kuponlu devlet 

tahvilinin yeniden 
ihracını gerçek-
leştirdi. İhalede 
basit faiz yüzde 
9,48, bileşik faiz 
yüzde 9,7 oldu.

TÜRKİYE Bankalar Birli-
ği'nin (TBB) 63. Genel Kurul 
Toplantısı Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak'ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Özel bankalara da seslenen Al-
bayrak hemen hepsi yabancı 
ortaklı bankalara milli şuurla 
hareket etmelerini söyledi. 
Bu noktada bankacılara çok 
önemli bir görev düştüğünü 
belirten Albayrak, şunları 
kaydetti:

“Sizler, ülkemizin kaynak-

larını toplamak ve bu kaynak-
ları ekonomiye aktarmak gibi 
çok stratejik bir fonksiyon icra 
ediyorsunuz. Bu fonksiyonu 
yerine getirirken aldığınız 
kararlar menfi ya da müspet 
yönde sosyal, toplumsal refa-
hımıza etki ediyor. Bunun bi-
lincinde olarak, milli bir şuur-
la hareket etmenizi bekliyoruz. 
Siyaset üstü, kurumlar üstü 
ülkenin menfaati çerçevesin-
de... Kısa vadeli kârlılık hırsıy-
la, işte öyle bankalar var kısa 

vadede hemen bir kar edeyim 
diye düşünen, hızlı bir şekilde 
ülke kaynaklarını farklı bir 
manada kullanayım motivas-
yonuyla hareket etmememiz 
lazım. Kaynak maliyetleriniz 
düşecek, kârlılıklar daha da 
artacak. Bilanço karlılıkları 
arttıkça, piyasa değerleri 
arttıkça kazan kazan ilişkisiyle 
bankacılık sektörü, kamu, tüm 
paydaşların kazandığı müthiş 
bir resim ortaya çıkacak.”   
                       n Ekonomi Servisi

ALBAYRAK HEMEN HEPSİ YABANCI ORTAKLI BANKALARA SESLENDİ

Milli bir şuurla hareket edin

CHP Gaziantep 
Milletvekili İrfan 
Kaplan, Covid-19 
salgını dolayısıyla 
küçük ve büyük 
ölçekli işletmeler, 
çiftçiler, kanatlı 
küçük ve büyükbaş 
hayvan yetiştirici-
lerinin yaşadıkları 
ekonomik sıkıntıları TBMM’ye 
taşıyarak; Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
yanıtlaması istemiyle yazılı soru 
önergesi verdi.

Kaplan, verdiği soru önerge-
sinde “Hükümet destek paket-

leri adı altında 
açıklamalar 
yapmış; ancak 
hayata geçişi 
ve piyasaya 
yansıması 
tam anlamıyla 
gerçekleşeme-
miştir. Stratejik 
açıdan son 

derece yüksek önem arz eden 
hayvancılık ve tarım sektörü 
pandemi sürecinde almış olduğu 
ağır kayıplardan bir nebze olsun 
kurtulabilmek için hükümetten 
bir an önce yardım beklemekte-
dir” dedi.  n Ekonomi Servisi

Destekler lafta kaldı 
hayata geçirilmedi

CHP Ordu Milletvekili 
Mustafa Adıgüzel, Meclis’te 
düzenlediği basın toplantı-
sında, 26 liraya kadar çıkan 
fındık fiyatının, “uluslararası 
kartelin oyunu ve Rekabet 
Kurulu ile Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) gibi yerli iş bir-
likçileri nedeniyle 20 liralara 
kadar düştüğünü” ileri sürdü.

TMO'nun sezon öncesinde 
fındık sattığı İtalyan Ferrero 
firmasının sezona stoklu gir-
mesini sağladığını ifade eden 

Adıgüzel, şöyle devam etti:
“Bu şekilde fındık fiyatıy-

la her yıl oynanmış oluyor. 
Rekabet Kurulu da burada 
yerli bir kamu kurulu ola-
rak ülkemizden yana tavır 
almak yerine maalesef bu 
İtalyan kartelin adına iş yapar 
durumda görev yapıyor. 
Üreticiden 16 liraya alınan 
fındık, yabancı marketlerde 
400 liraya alıcı bulmaktadır. 
Bunun kaymağını yabancılar 
yemektedir”. n AA

‘Fındık fiyatı TMO gibi yerli 
işbirlikçiler nedeniyle düştü’

Başkanlık sisteminin ilk yılı dolmadan halk 
metrelerce uzanan tanzim kuyruklarına girdi. 
Seçimden sonra çadırlar söküldü.

İşsizlik başkanlık sisteminde Cumhuriyet rekoru
kırdı. İşsizler geçici işler için dahi geceden 
kuyruğa girdi.

Gelir, kira ve faturalara bile yetmeyince ‘temel
 ihtiyaç kredisi’ icat edildi. Milyonlar zorunlu
 ihtiyaçlarını karşılamak için kuyruklarda bekledi.
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Kendine 
inanmak…

KİŞİLERİN 
gerçekte tasa-
rımlarının ne 
olduğunu ancak 
içsel engelle-
rine bakarak 
anlayabiliriz. 
Adam Phillips’in 
‘Öyle Böyle’de 
yazdığı gibi, yü-
rüyüş yapan biri 
için yürüdüğü 
yolda karşısına 
çıkan yalçın kayalık bir engeldir ama 
yürüyüş yapan kişinin niteliğine göre 
o engelin anlamı farklılaşır. Bir dağcı, 
karşısına çıkan yalçın kayalığı nasıl 
aşacağına dair planlar yapar hemen, 
bir ressamsa kişi o kayalığı bir engel 
olarak değil de resmi yapılacak bir 
manzara olarak görebilir.

Engellerin psikoterapideki anlamı, 
belirleyici öneme sahip. Bir kişi nasıl 
oluyor da daha iyi yaşamasını önleyen 
engeller üretiyor içeride, ya da kendisi 
mi üretiyor o engelleri? Arzular mı 
engellere neden olur, yoksa engellerin 
bizatihi kendisi mi arzuların asıl yara-
tıcısıdır. Örneğin Baroların Ankara’ya 
yürüyüşü engellenmiş durumda, 
yağmurun altında avukatların itilip 
kakılmasına tanık olduk. Avukatları 
engelleyen barikatlar, daha yoğun bir 
biçimde adalet ve demokrasi arzusu-
nu mu ortaya çıkaracak, yoksa öğre-
nilmiş çaresizlikle o arzu bütünüyle 
sönümlenecek mi?

Sanırım, asıl engel, insanın kendine 
inanmayı bırakması. Danışanlar bazen 
şöyle söylerler: “İyi güzel söylüyor-
sunuz. Söylediklerinizin doğruluğu-
na inanıyorum, ama değişeceğime 
inanmıyorum, çünkü kendime inan-
mıyorum.” Sürekli çalışma programı 
yapıp o programa uymayan bir öğrenci 
düşülenelim. Çalışma programını uy-
gulayamadıkça kendine olan inancını 
kaybetmesi olası. Sonra bakıldığın-
da gerçekçi olmayan bir program 
hazırladığını görürüz ve asıl önemlisi 
arzusunun çalışmak olmadığını ya 
da arzusuna inanmadığını, o arzunun 
başkalarına ait olduğunu, kendisi için 
değil de başkaları için çalıştığını… 
Biraz daha yakından bakınca, çalışma-
yarak kendisini ya da anne babasını 
cezalandırdığını, tümgüçlülük yanılsa-
masından vazgeçemediği için gerçekçi 
planlar yapamadığını görürüz. Bir 
yandan da şöyle bir durumla karşı-
laşırız çalışmayan öğrencide: Şimdi 
çalışmadığı için sınavı geçemediğini 
biliyoruz. Ya çalışıp da sınavı geçe-
mezse?.. Bu durum, roman yazmak 
isteyip de yazamayan birinin durumu-
na benziyor. Fantezi düzeyinde, roman 
yazarsa Nobel alacağını düşünüyor. 
Eğer yazıp Nobel alamazsa, iyi bir 
yazar olmadığını düşünecek. Bu 
yüzden eli kaleme gitmiyor. Çok istiyor 
ama yazamıyor, çünkü yazacağı şey 
muhteşem bir şey olmalı. Yazmadığı 
sürece, fantezi düzeyinde Nobel adayı 
bir yazar olmaya devam edecek. Ya 
da, her zaman kendisi için en ulaşıl-
maz kadınlara ya da erkeklere aşık 
olan birini düşünelim. Gerçekte o kişi, 
ilişkiden korktuğu için mi ulaşılmaz 
olanı arzular? Fantezi düzeyinde o 
kişiyle zaten bir aşk yaşamaktadır 
ve ilişkinin getirdiği bütün sorumlu-
luklardan muaftır. Adam Phillips de, 
benzer bir örnek veriyor kitabında, 
ulaşılmaz gördüğü kadınlara âşık olan 
kişiyle ilgili: “İlgi duyduğu kadınların 
onları belki de ondan koruyabilecek 
adamlara sahip olmasını biraz güven 
verici bulduğu konusunda hemfikir 
oldu. Onun da daha güçlü bir adam 
tarafından korunmak isteyip isteme-
diğini merak ettim. Sanki bir özdeyiş, 
bir atasözüymüşçesine, eğer bir erkek 
istiyorsan gidip bir kadını elde etmeye 
çalış dedi.”

Arzumuz, bazen engelin kendisi de 
olabiliyor. Engeller olmadan bir arzuyu 
düşünmek, gerçekten de mümkün 
değil. Kendimize inanmaksa, bütün ar-
zuların hayat bulduğu yer olsa gerek…

Merhaba Dünyalı 
ile maceraya atıl

YAZAR Damla Ata-
mer ‘Merhaba Dünyalı’ 
isimli bir kitabı ile 
okuyucuyla buluştu. 
İnsan kılığında Dünya’ya 
doğan bir uzaylının tec-
rübeleri ve gözlemleri 
üzerinden sistem eleş-
tirisi yapan ‘Merhaba 
Dünyalı’, Flora Kitap’tan 
çıktı. Fantastik öğelerle 
renklendirilen kitap araştırmaya 
ve sorgulamaya teşvik ederek içsel bir yol-
culuğa çıkarıyor. ■ Kültür Sanat Servisi

Gizem ERTÜRK

FARKLI dönemleri ve tarzları bir 
araya getirip ortaya yeni yorumlar 
çıkarmasıyla dikkatleri çeken ve 

müzik camiası tarafından ‘Türkiye’nin 
Tori Amos’u olarak addedilen Neslihan 
Engin, yepyeni şarkısı Yollarında’yı 
müzikseverle buluşturdu. Underground 
rap camiasının öncü isimlerinden, 
İzmirli rap müzisyeni Efeflow’un söz ve 
müziklerini yazdığı şarkı, Engin’in bir 
rap şarkıcısıyla yaptığı ilk ortak çalışma 
olarak da dikkat çekiyor. Engin ile yeni 
şarkısını ve müzik serüvenini konuştuk. 

 ■ Sürpriz bir şarkıyla çıkageldiniz. 
İzmirli rap şarkıcısı Efeflow ile yollarınız 
nasıl kesişti?

Ben yüksek lisansımı İTÜ MİAM’da 
(Müzik İleri Araştırmaları Merkezi) Ses 
Mühendisliği üzerine yaptım. Bilirsiniz 
MİAM stüdyoları yüzlerce projeye ev sa-
hipliği yapmış olağanüstü bir kayıt stüdyo-
sudur. Efeflow’la yollarımız burada kesişti. 
Efeflow bana diğer parçalarını dinletti. İşte 
‘Yollarında’ bunlardan biriydi.

 ■ Müzikal geçmişinize baktığınızda 
bu şarkı biraz ters köşe olmuş gibi 
görünüyor. Böyle bir düet daha 
doğrusu bir rap sanatçısıyla düet 
yapma fikri nasıl doğdu?

Efeflow dinlettiğinde ‘Yollarında’dan 
çok etkilenmiştim. Üzerine benim vo-
kalimle bir demo kaydı denemeye karar 

verdik. Ben o sırada ilk albümümün 
parçalarına çalışıyordum. ‘Yolların-
da’nın demo kaydını yaptık. Efeflow da 
benim kendi parçalarımdan biri olan 
‘10 Saniye’ye demo rap kaydı yaptı. Yani 
biz aslında iki parça üzerinde çalıştık. 
Aradan zaman geçti ve bu iki parçanın 
demosunu bilgisayarımda bulup yeni-
den dinledim. Çok hoşuma gitti. Ve işte, 
bu hikâye de bu şekilde başladı. İkinci 
albümüm ‘Yara’ 2014’te çıkmıştı. Akabin-
de kızımın doğumuyla beraber değişen 
hayatım ve aktif müzisyenliğe yaklaşık 
6 yıl ara vermemin 
ardından, ilk çıkışımı 
‘Yollarında’ ile yapmaya 
karar verdim. Parça her 
ne kadar ters köşe gibi 
görünse de, aslında her 
iki albümümün de farklı 
tarzlardan beslendiğini 
görebilirsiniz. Pop-caz, 
pop-rock, Anadolu rock, 
80’ler, birbirinden farklı 
sound’lar. O yüzden kendi 
müzikal yolculuğumda bu düet bana bu 
akışın doğal bir parçası olarak yansıyor. 
Şarkıyı çok seviyorum bu arada.

 ■ Rap müzik ile aranız nasıl? Takip 
ettiğiniz isimler var mı?

Müzik söz konusu olduğunda sınırsız 
bir dinleme oburuyum. Her janradan 
mutlaka sevdiğim çok şey vardır. Özellikle 
Oxmo Puccino, MC Solaar, Akhenaton ve 

IAM rap’e ilgi duyma sebeplerimdendir. La 
Haine (Protesto) filminin de rap müzik-
lerinden çok etkilenmiştim. Snoop Dog, 
2Pac, Eminem, bizden Gazapizm, Ezhel, 
Sagopa Kajmer rap’te dinlediğim isimler.

HER KONSERİMDE MUTLAKA 
TORİ AMOS SÖYLERİM

 ■ Müzik sektörünün birçok alanında 
aktif olarak yer alıyorsunuz. Özellikle 
Nesli Play Tori projeniz çok sevilmiş 
ve sizin Türkiye’nin Tori Amos’u olarak 
anılmanıza neden olmuştu.

Müziğe 8 yaşında 
piyano ile başladım. O 
zamandan beri de piyano 
ilk göz ağrım olarak baş 
tacım olmayı sürdürüyor. 
Tori Amos’un müziğiyle 
ilk tanıştığımda sanırım 
16 yaşındaydım. O 
sıralarda ben de kendi 
şarkılarımı yazmaya 
başlamıştım ve Tori 

Amos’un tarzından haliyle çok 
etkilendim. Kendi müziğimde piyanoyu 
kullanırken ilham oldu bana. Kendi şarkı-
larımı çalmak ve söylemek istiyordum ama 
kimse gelip tanımadığı bir kadının piyano 
başında oturup söylediği şarkıları dinle-
meyeceği için aklıma bu proje gelmişti. 
Tori Amos seven bir kitlenin bu cover’ları 
dinlerken araya kendi şarkılarımı da 
serpiştirmemde bir sakınca görmeyecekle-
rini düşündüm. Bu konser serisi o şekilde 

ortaya çıktı. Sonra yavaş yavaş kendi 
şarkılarıma ağırlık vermeye ve cover’ları 
azaltmaya başladım. Ama her konserimde 
mutlaka bir Tori Amos cover’ı söylerim.

 ■ Bu tekli yeni bir müzikal 
yolculuğunuzun başlangıcı olabilir mi? 
Sırada bekleyen fikirler, şarkılar var mı?

‘Yollarında’nın gördüğü ilgi ve gelen 
harika yorumlar ışığında güzel bir yeni 
başlangıç yaptığımı hissediyorum. İlk 
albümüm ‘Ruhum Su Aldı’ 10 yıl önce çık-
mıştı. O sıralarda dijital müzik platformları 
yoktu, o yüzden albümün baskıları tüke-
nince bir daha kimse o albüme ulaşamadı. 
Şimdi yeni plak şirketim Rinata Müzik 
bu albümü dijital platformlarda yeniden 
dinleyicilere sundu. Bu benim için çok 
önemli bir gelişme çünkü ilk albümümün 
bambaşka bir yeri var bende, ve şimdi 
herkese ulaşabilecek olması beni çok 
mutlu ediyor. Efeflow’la düet olacak 10 
Saniye parçası bu albümdeydi. Bu parça 
aynı zamanda ilk albümün de en sevilen 
parçasıydı. Rinata Müzik’in bir görüntülü 
kayıt stüdyosu var. Bu yaz kendi parça-
larımın akustik kayıtlarını yapacağız ve 
videoları yayınlanacak. Bundan sonra da 
birkaç ayda bir yeni bir tekli yayınlamaya 
devam edeceğim. Hazırda şarkılar var, 
yenilerini yazmaya da devam ediyorum. 
Yani anlayacağınız beni üretken ve yoğun 
bir dönem bekliyor. Umarım hayatlarımı-
zın normale dönme sürecini de temkinli 
bir şekilde sağlıkla geçirip, koronasız bir 
döneme huzurla adım atabiliriz.

Sınırsız bir 
dinleme 
oburuyum

sound’lar. O yüzden kendi 

piyano ile başladım. O 
zamandan beri de piyano 
ilk göz ağrım olarak baş 
tacım olmayı sürdürüyor. 
Tori Amos’un müziğiyle 

Amos’un tarzından haliyle çok 
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2021 Oscar Ödülleri’nin 
25 Nisan’a ertelenmesiyle 
onun bıraktığı tarihi 2021 Altın 
Küre Ödülleri (Golden Globe) 
doldurdu. Altın Küre Ödülleri’ni 
dağıtan Hollywood Yabancı 
Basın Birliği, 2021 Altın Küre 
Ödülleri’nin 28 Şubat 2021’de 
yapılacağını açıkladı. 78. Altın 
Küre Ödülleri’nin sunucuları, 
daha önce dört kez aynı töreni 
sunan Tina Fey ve Amy 
Poehler ikilisi olacak. 
Altın Küre Ödülleri, 
geleneksel olarak 
her yıl ocak ayının 
ilk pazar gecesi 
yapılıyordu, 
ancak bu 
yıl salgın 
nedeniyle bir 
ay ertelendi. 
93. Oscar 
Ödülleri 
Covid-19 
salgını 

sebebiyle iki ay ileri bir 
tarihe ertelenmiş, törenin 28 
Şubat 2021’de gerçeklemesi 
beklenirken 25 Nisan 2021’de 

yapılacağı 
açıklanmıştı. 

Oscar’ın 
bıraktığı 
tarihi, Altın 
Küre (Golden 

Globe) aldı.
■ Kültür 

Sanat Servisi
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Poehler ikilisi olacak. 
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geleneksel olarak 
her yıl ocak ayının 
ilk pazar gecesi 
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Küre (Golden 
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■ Kültür 

Sanat Servisi

AA

BATMAN başta olmak 
üzere St. Elmo’s Fire, The Lost 
Boys, Falling Down gibi önemli 
yapımların yönetmeni Joel 
Schumacher, 80 yaşında kanser 
hastalığı nedeniyle hayatını 
kaybetti. New York do-
ğumlu yönetmen, 
film endüstrisi-
ne ilk olarak 
1970’lerde 

kostüm tasarımcısı olarak girdi. 
1976’da düşük bütçeli komedi 
Car Wash’un yanı sıra Broadway 
müzikali The Wiz’in film uyar-
lamasının senaryosunu yazdı. 
1985’te üçüncü uzun metraj 

filmi St Elmo’s Fire ile daha 
çok tanındı. Schumac-

her’in yönettiği Batman 
Forever, dünya çapında 
300 milyondan 
fazla hasılat elde etti. 
Yönetmen, 1997’de 
de Batman and Robin 
filmini çekti. En son 

çalışması 2013’te yılında 
Netflix serisi House 

of Cards’ın ilk 
sezonu oldu.

■ Kültür
Sanat Servisi
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Schumacher hayatını kaybetti

hastalığı nedeniyle hayatını 
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Müzisyen Neslihan Engin rap müzisyeni Efefl ow ile 
yaptığı ‘Yollarında’ isimli düet ile dinleyicilerle buluştu. 
Engin, sınırsız bir dinleme oburu olduğunu söylüyor
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WUSHU FEDERASYONU’NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA:

Wushu aile 
sporudur
Usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen Wushu 
Federasyonu’ndan yapılan açıklamada haberlerimiz 
yalanlamazken, “Wushu Kung Fu bir aile sporudur” denildi

TÜRKIYE Wushu Federasyonu 
son günlerde BirGün tarafından 
ortaya çıkarılan usulsüzlük-

lerle ilgili bir açıklama yayımladı. 
Federasyon, haberlerimizi yalanlaya-
madığı açıklamasında konu dışında 
birçok ifade kallanıldı. Wushunun 
bir ‘aile sporu’ olduğunu belirtilen 
açıklamada, “Wushu Kung Fu bir aile 
sporudur. Bir çok aile, Wushu Kung 
Fu sporunda, gerek sporcu, gerekse 
antrenör, hakem ve idareci olarak 
topyekûn aktif yer almaktadır. Wushu 
Kung Fu sporunda ülkemizi dünya 
şampiyonalarında ilk temsil eden en 
eski sporcu olan Abdurrahman Ak-
yüz’ün ailesi olarak Akyüz ailesi bu 
ailelerden bir tanesidir. Fedakârlıkla-
rıyla, cefakârlıklarıyla, üstün hizmet-
leri ve başarılarıyla Wushu Kung Fu 
sporunda, Türk ve Dünya sporunda 
Akyüz ailesi, dünya çapında öncü, 

örnek bir ailedir” denildi.

WUSHUDAN GASPA UZANAN YOL   
Federasyonun açıklamasında konu 

dışında hakarete varan şu ifadeler 
kullanıldı:

“Türkiye’de ve dünyada belli bir 
güruhun, örgütlü olarak, kendileri-
ne meslek edindikleri yalan, iftira, 
yapıştırma, karalama, yalanları 
birbirine yapıştırıp yalan kurguları ve 
senaryoları üretme son zamanların 
modası, alışkanlığı halini almış ve 
bir sektör olarak karşımızdadır. Bu 
pervasız örgütler bir menfaat yumağı 
olarak ta holdingleşmişlerdir. Gasp, 
şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan 
sicili bulunan daha da vahimi aynı 
zamanda vatan satan, hain örgütün 
gönüllü militanı bu müptezeller, 
çeşitli farklı, siyasi, içtimai cenahla-
rın muzurlukta birleştikleri global bir 

çetedirler. Amaçları meşru seçilmiş 
iktidarları gayrimeşru yöntemlerle, 
darbelerle devirip, kendi menfaat im-
paratorluklarını Dünya Siyonizm’iyle 
işbirliği yaparak kurmaktır.

Federasyonumuz ve tarafımızca 
bu seviyesiz kişiler muhatap alınma-
yarak, çok arzuladıkları adam yerine 
konulup, meşruiyet kazanmalarına 
fırsat verilmemiştir. Federasyon baş-
kanı olarak bu yazıyı kaleme almam, 
zihinleri bulandırılmaya çalışılan, 
konulara vakıf olmayan milletimi-
zin değerli fertlerinin bilmedikleri 
gerçekleri kendilerine en doğrusuyla 
göstermek amaçlıdır.”

BAŞÖRTÜ ÇIKIŞI
Haberlerin hiçbirini yalanlaya-

mayan federasyon açıklamanın 
sonunda Elif Akyüz’ün türbanlı 
olmasından dolayı bu haberlerin 

‘kasıtlı’ olarak yapıldığını iddia ede-
rek: “Sizin maksadınızı ve amacınızı 
biliyoruz. Derdiniz başörtüsü! Biz 
başörtülü insanı dünya şampiyonu 
yaptık ve dünya karşımıza geçti. Bizi 
müsabakalarına almadılar. Fakat 
kızlarımız başörtüsündeki dik du-
ruşu ve yaptığı spordaki üstünlüğü 
ile hepsinin ağzını açık bırakmıştır. 
Dünya şampiyonluğuna da Türkiye 
Şampiyonluğuna da yakışan, insan-
lığa yakışan kızlarımızdır. Ülkemi-
zin ve milletimizin gururları dünya 
yıldızları sporcularımız, ayrıca, 
üstün vasıflı saygın Federasyon ida-
recilerimiz, Federasyon birimlerimiz 
ve Federasyon Faaliyetlerimize karşı, 
örgütlü bir şekilde yalanlarla, algılarla 
yapılan haksız, çirkin saldırılar ya-
panların yanına kar kalmayacaktır. Bu 
böyle biline, kamuoyuna duyururuz.” 
ifadeleri kullanıldı. n Spor Servisi

Ağaoğlu: Bizi provoke
ETMEYE ÇALIŞTILAR

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğ-
lu, Alanyaspor maçında yaşanan olaylarla 
ilgili bir açıklamada bulundu. Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri’nde açıklamalarda bu-
lunan Ağaoğlu, , “Zamanı geriye sarmak 
mümkün değil. Başkan olduğumdan beri 
çok açık net söyleyeyim en sıkıntılı, en 
gergin deplasmanlardan birini yaşadık” 
ifadelerini kullandı.

Hiçbir takımın kendilerine karşı yumu-
şak bir futbol oynamasını beklemediklerini 
dile getiren Ağaoğlu, “Futbolun doğasında 
bu var. Süper Lig’in kalitesi de o zaten. 
Ama Alanyaspor’un bir hafta önceki maçıy-
la bizle olan maçı izlendiğinde ne demek 
istediğimi insanlar çok daha iyi anlayacak-
lardır. Tekrar söyleyeyim, bu son derece 
doğaldır. Trabzonspor, ilginç bir takımdır. 
Direnişin, başkaldırının sembolüdür. Trab-
zonspor, Anadolu’ya şampiyonluk kupasını 
hemen lige çıktıktan bir sene sonra 3 defa 
arka arkaya taşıyan ve kafalarda oluşan bir 
olguyu yıkan, ortadan kaldıran bir takımdır 
ve dolayısıyla zaten hiçbir maçımızın sıra-
dan geçmesini beklemiyoruz” yorumunu 
yaptı.

‘KÜFÜR ETTİLER’
Karşılaşmada yaşanan olayları anlatan 

Ağaoğlu, protokol tribününde oturmadıkla-
rını aktararak, şöyle devam etti:

“Protokol tribünün sol tarafında olan bir 
bölüm vardı. Ben orada, hatta jandarma 
komutanına ‘eğer mümkünse bize burayı 
ayırın, aramızda mesafe olsun’ dedim. 
Çünkü bir şeylerin olacağını bize orada pek 
öyle sempatiyle bakılmayacağını hissedi-
yordum. Arada 50 metrelik mesafe vardı. 
Ben de o mesafenin biraz daha soluna geç-
tim oradan izledim müsabakayı. Başlama 
düdüğüyle birlikte en basit şeyleri söyleye-

ceğim p ile başlayan ler ile biten, şampiyon 
olamazsınız, edilen küfürler vesaire, bunu 
insan bir yere kadar tolere edebiliyor. Bizim  
şampiyon olmamızın ve bizim maçı kazan-
mamızın galibiyetle çıkmamızın liderliği 
tekrar almamızın bu arkadaşların bakış 
açıları ve düşünce yapılarıyla olan şeyi de 
ilişkilendiremedim. Dediğim gibi bekliyor-
dum ama bu kadar beklemiyordum.”

Maç boyunca gerginliğin devam ettiğini 
ve ağza alınmayacak şeylerin kendilerine 
söylendiğini savunan Ağaoğlu, şunları 
söyledi:

‘HER YERDEN SALDIRDILAR’
“Ben yine tamamen olayların dışında 

arkadaşlara ‘sakin olun zaten bekledikleri 
istedikleri bu’ şeklinde uyarılarda bulun-
dum. Orada farkına vardım provokasyonun 
içerisine çekilmeye çalışılıyoruz. Ama benim 
tamamen konsantrasyonum saha ve kulü-
beyle ilgili. Oyuncular, kulübe bu gerginliğin 
dışında kalsın istedim. Ama kulübeler ara-
sında da gerginlik başladı. Orada Alanyaspor 
yedek kulübesinden sataşmalar, bizim kulü-
beye derken protokol tribünden hocaya sa-
taşmalar başladı. Alanyaspor Başkanı şunu 
söylüyor çok şey söyledi de gerçekle alakası 
olmayan onlardan birisi de ‘Hüseyin Çimşir, 
bizim yöneticimize hakaret ya da küfür etti’ 
dedi. Hüseyin Çimşir saha içerisinde nereye 
oyuna konsantre senin yöneticin nerede 
oturuyor. Hüseyin hoca ‘git işine bak’ gibi el 
hareketi yaptı. Protokol tribünden kulübeye 
sataşıyorsun. Sonra kamuoyun gözü önünde 
kendi yöneticini masum göstermeye çalışıp 
benim takımım teknik direktörünü ateşe at-
maya çalışıyorsun. Bunun yaşanan olayların 
spor adamlığı ve yöneticiliğiyle kendimi de 
işin içine katarak söylüyorum spor ahlakı ile 
bağdaşır bir tarafı yok.” n Spor Servisi

TENISTE erkekler 1 numa-
rası Sırp Novak Djokovic'in 
koronavirüs testi pozitif çıktı. 
Novak Djokovic Vakfı tarafın-
dan düzenlenen Adria Tur'a 
katılan Bulgar Grigor Dimit-
rov ve Hırvat Borna Coric'in 
koronavirüse yakalamasının 
ardından Sırbistan'ın başken-
ti Belgrad'da test yaptıran 33 
yaşındaki Djokovic de sonu-
cun pozitif çıktığını duyurdu.

Kondisyoneri Marko Paniki 
de koronavirüse yakalanan 
Djokovic, yazılı açıklamasın-
da, eşinin testinin pozitif, ço-
cuklarının testinin ise negatif 
çıktığını kaydetti. Hırvatistan 
ve Sırbistan'da düzenlenen 
organizasyon, halka açık ol-
ması nedeniyle büyük eleştiri 
toplarken, Sırp tenisçi ken-
disini "Geçtiğimiz aydaki her 
şeyi kalpten ve samimi bir 
niyetle yaptık. Turnuva, böl-
gemiz için birlik, dayanışma 

ve sevgi mesajları veriyordu" 
ifadeleriyle savundu.

ÖZÜR DİLEDİ
Turnuvayı koronavi-

rüs salgınının azaldığı bir 
dönemde düzenlediklerini 
belirten Djokovic, "Maalesef 
salgın hala devam ediyor. 
Bu bizim hala virüsle başa 
çıkmayı ve birlikte yaşama-
yı öğrenmekte olduğumuz 
yeni bir gerçeklik. Virüsten 
etkilenen herkesten çok özür 
diliyorum. Umarım bu kim-
senin hayatını zorlaştırmaz 
ve herkes iyileşir." şeklinde 
görüş belirtti.

Turnuvada mücadele eden 
diğer tenisçilerden Alexander 
Zverev ile Marin Cilic'in test 
sonuçları negatif çıkmıştı. 
Dimitrov'un Covid-19'a yaka-
landığını açıklamasının ardın-
dan, Adria Tur'un Hırvatistan 
finali iptal edilmişti. n AA

Djokovic koronaya yakalandı

KOCAELISPOR’un eski ka-
lecisi Dumitru Stingaciu, 1998 
yılına ilişkin dikkat çeken iti-
raflarda bulundu. Rumen file 
bekçisi Stingaciu, o dönem 
sarı kırmızılı formayı giyen 
vatandaşları Gheorghe Hagi, 
Gheorghe Popescu, Iulian 
Filipescu ve Adrian Ilie’nin 
kendisine galibiyet için ‘teşvik 
primi’ önerdiğini itiraf etti.

Stingaciu, ülkesindeki 
Sporturilor gazetesine şu 
açıklamayı yaptı:

“Dünya Kupası öncesi 1998 
sezonunun sonlarına doğru, 
Kocaeli olarak bizim Fener-
bahçe’yi yenmemiz, Gala-
tasaray’ın ligde şampiyon 
olmasına yardımcı olacaktı. 
Gheorghe Hagi ve Galata-
saray’dan diğer üç Rumen 

futbolcu bireysel inisiyatif-
leriyle, galibiyet durumunda 
özel bir meblağ teklif ettiler. 
Maçı kazandık ve 20 bin 
dolar aldım.” 1997-1998 se-
zonun 28’inci haftasına lider 
giren Fenerbahçe, 27 Mart’ta 
oynanan maçta Kocaelispor’a 
deplasmanda 2-1 yenilmiş ve 
liderliği Galatasaray’a kaptır-
mıştı. n Spor Servisi

Dumitru Stingaciu’den  
TEŞVİK PRİMİ İDDİASI


 T

w
itt

er

BEŞIKTAŞ ile Caner Erkin yol 
ayrımında. Tecrübeli futbolcunun 
siyah-beyazlılardaki sözleşmesi sezon 
sonunda tamamlanacak.

Caner Erkin'in geleceğiyle ilgili 
olarak menajeri Batur Altıparmak, 
Radyospor'a konuştu. Altıparmak 
"Beşiktaş ile görüştüm. Caner Erkin'in 
sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılaca-
ğını net bir şekilde söylebilirim. Ancak 
ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye 
söz verdik. Yurt dışı ihtimali de her 
zaman var" dedi.

Altıparmak, Erkin’in geleceğinin 
sezon sonunda netlik kazanacağını 
sözlerine ekledi. Beşiktaş son ola-
rak Aytemiz Alanyaspor'un sol beki 
Fabrice N'Sakala ile 3 yıllık anlaşma 
sağlamıştı. Siyah beyazlılarda Caner 
Erkin'in ardından Gökhan Gönül'ün 
geleceği de merak ediliyor. n AA

SERIE A takımlarından Juventus’ta 
forma giyen milli futbolcu Merih 
Demiral, yakında takıma döneceğini 
belirtti. Şampiyonlar Ligi’nin resmi 
Twitter hesabından yapılan paylaşım-
da, Merih Demiral’ın iyileşmek üzere 
olduğu sinyali verildi. Söz konusu 
paylaşımda ifadelerine yer verilen 
milli futbolcu, “Kendimi şu anda çok 
iyi hissediyorum. Çok yakında takıma 
katılacağım.” dedi.

Juventus’un Roma ile Serie A’nın 
19. haftasında ocak ayında deplas-
manda yaptığı maçta, sol dizinden 
sakatlanan ve ameliyat edilen Merih 
Demiral’ın 6-7 ay sahalardan uzak 
kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, 
mayıs ayında saha çalışmalarına baş-
ladığını açıklamıştı. n AA

TÜRKIYE Futbol Federasyonu 
(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulü-
bü Başkanı Ali Koç’a ceza vermedi. 
TFF’den yapılan açıklamada PFDK’nin, 
kulübün televizyon kanalındaki sözleri 
nedeniyle kurula sevk edilen Ali Koç 
için isnat olunan disiplin ihlalinin un-
surları oluşmadığından ceza tayinine 
yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada kulübün televizyon ka-
nalındaki açıklamalar nedeniyle kurula 
sevk edilen Fenerbahçe’ye de disiplin 
ihlalinin unsurları oluşmadığından 
ceza verilmediği aktarıldı. n AA 

LIGUE 1 gelecek sezon 20 takımla 
oynanmasına karar verildi. Profesyonel 
Futbol Ligi’nin (LFP) internet sitesinde 
yer alan açıklamaya göre yönetim ku-
rulunun Ligue 1’in 2020-2021 sezonun-
da 20 takımla devam etmesi yönün-
deki önerisi, genel kurul toplantısında 
yapılan oylamayla onaylandı. n AA 

Menajeri açıkladı: 
Caner Erkin ayrılıyor

Merih Demiral’dan 
geri dönüş sinyali

PFDK, Ali Koç’a 
ceza vermedi

Ligue 1, 20 takımla 
OYNANACAK
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