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KADINLAR, ŞIDDET UYGULAYANLA
AYNI EVDE KALMAYA ZORLANIYOR 3’te

KUZEY SURIYE’DEKI 25 KÜRT 
PARTI TEK ÇATIDA BULUŞTU 5’te

EBA’YI ÖĞRENCILERIN YALNIZCA 
5’TE BIRI DÜZENLI KULLANIYOR 6’da

AKP’LI ŞAHIN'DEN  MANSUR 
YAVAŞ'A AÇIK TEHDIT 9’da

Acizliğinizi
PROVOKASYONLA
ÖRTEMEZSINIZ!

Salgınla birlikte ekonomik çöküntü derinleşirken 
yaşananlar karşısındaki acizliğini perdelemek isteyen AKP 

iktidarı bir kez daha din ve camileri kullanmaya başladı
ÇARESİZCE HEDEF ALIYOR 

 h AKP derinleşen ekonomik kriz karşısın-
da çıkış yolu bulamazken çareyi toplum-
sal kutuplaşmayı tırmandırmakta buldu. 
Adana’da yardım dağıtan ekiplere 
saldırıldığı iddiasıyla başlatılan gerilim 
İzmir’de Cami hoparlöründen Çav Bella 
çalınmasının ardından tırmandırıldı. Her 
konuşmasında toplumu ayrıştıran Erdo-
ğan bir kez daha CHP’yi hedef aldı.

KABATAŞ YALANI UNUTULMADI
 h YAŞANANLARI provokasyon olarak 
niteleyen Kılıçdaroğlu faillerin bulun-
masını istedi. Parti Sözcüsü Öztrak 
ise “Ağrı’da cami minarelerinden 
sarayın seçim müziği dombra çalındı. 
O zaman bu Bakanlar, Meclis Başkanı 
neredeydi?” dedi. SOL Parti açıklama-
sında da “iktidar eliyle toplum kin ve 
nefretle birbirine düşman edilmeye 
çalışılıyor” denildi. 9’da

TROLLER HEDEF GÖSTERDI
BANU ÖZDEMIR TUTUKLANDI
İZMİR’de cami hoparlöründen Çav Bella marşının çalınması-
nın ardından AKP ve troller tarafından hedef gösterilen eski 
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ‘Dini değerleri 
alenen aşağılamak’ suçundan dün tutuklandı.  

‘KOCA’ YALAN
 h SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası’nın raporuna 
göre koronavirüs salgınında 
mevcut durum Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca'nın anlattığı gibi 
değil. Rapora ilişkin bilgi veren 
SES Eş Genel Başkanı İbrahim 
Kara, yüzbinlerce insanın hasta 
olduğunu bile bilmeden yaşamı-
nı sürdürdüğüne dikkat çekti.

 h SAĞLIK Bakanlığı’nın vaadi olan 
sağlık emekçilerine ek ödeme ise 
hâlâ adaletli bir şekilde sunul-
muyor. İzmir’de açıklama yapan 
sağlık emekçileri, Bakan Koca’ya 
seslendi: “Sorununu dile 
getiremiyor sağlıkçılar çünkü 
korkuyorlar. Salgın döneminde 
sağlık emekçilerinin motivasyo-
nunu yerle bir edildi.” 4’te

Başkanlık 22 ayda
ENKAZ YARATTI

 h CHP Milletvekili Çetin 
Osman Budak başkanlık 
sisteminin 22 ayda ülkeyi 
getirdiği tabloyu verilerle or-
taya koydu. Türkiye'yi “uçu-
racağı” vaadiyle sunulan 
başkanlık sistemi, geçen 22 
ay içerisinde işsizliği yüzde 
20 artırırken, işsiz ordusuna 
700 bin kişi daha eklen-
di, döviz kuru rekor kırdı. 
Budak, “Türkiye’yi uçura-
cak denilen sistem, bugün 
özellikle ekonomide ağır bir 
sorunlar yumağıdır. Geride 
bıraktığımız yaklaşık iki 
yıllık sürede görülen de sis-
temin arıza verdiğidir. Uçura 
uçura ekonomiyi değil, döviz 
kurunu uçurdular, işsizliği 
uçurdular” dedi. 11’de

Türkiye’yi ‘uçuracağı’ vaadiyle pazarlanan başkanlık sistemi aradan geçen 
22 ayda enkaza yol açtı. Ekonomi çöktü, işsizlik yüzde 20 arttı, döviz fırladı

Uyarılara rağmen atılan normalleşme adımlarının 
sonucunun ağır olacağı uyarısında bulunan SES, 
durumun anlatıldığı gibi olmadığına dikkat çekti 

Kızılay haberleri nedeniyle
BirGün’e 7 gün ilan cezası

Suç örgütüne yardım 
yargıya taşındı

Partililer ve dernek
yöneticilerine gözaltı

BASIN İlan Kurumu (BİK) tarafından 
BirGün’e, gazetede yayımlanan iki 
ayrı Kızılay haberi nedeniyle ilan 
kesme cezası verildi. Biri iki gün, biri 
beş gün olan ceza nedeniyle gazete-
mizde 7 gün ilan yayımlanamayacak. 
TGC cezalara tepki gösterdi. 7’de

AKP’li Melih Gökçek’in başkanlığı dönemin-
de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kasasın-
dan FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen televizyon 
kanallarına 17/25 Aralık’tan sonra kaynak 
aktarılmaya devam etti. Belediye, “Suç 
örgütüne yardım etmek” iddiasıyla Gökçek 
hakkında suç duyurusunda bulundu. 8’de

DİYARBAKIR merkezli yürütülen bir operasyon kap-
samında aralarında HDP MYK Üyesi Özlem Gündüz, 
eski DBP Eş Genel Başkanları Mehmet Arslan ve 
Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat 
Ata‘nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alın-
dı. HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Gözaltına alınan diğer 
partililerimiz derhal serbest bırakılmalı” dedi. 8’de

Milyonluk 
belgeseller

Çekişmeli
anlaşma

GEÇEN aylarda AKP’li Bey-
koz Belediyesi’nin gündem 
olan 725 adet belgesel 
filmin çekilmesine dair iha-
lesi sonuçlandı. Söz konusu 
belediyenin belgeseller için 
toplam 1 milyon 274 bin 
TL’lik ödeme yaptığı açığa 
çıktı. İsmail ARI/8’de

ABD Başkanı Trump, Rus-
ya'yla ilişkilerini etkileyecek 
yeni bir karar aldı. Trump, 
Açık Semalar Anlaşma-
sı’ndan çekileceklerini 
duyurdu. BM, Trump'ı bu 
kararından ötürü 'silah 
kontrol rejimini erozyona 
uğratmak' ile suçladı. 5’te

ÇOCUKLARIN erken 
yaşta evlenebileceği 
bilgisini içeren yazıyı 
tepkiler üzerine kal-
dıran Diyanet, benzer 
ifadelerin yer aldığı 
İslam Ansiklopedisi 
makalelerini dijital 
ortama aktardı. 6’da

DİYANET İşleri Başkanı 
Erbaş'ın vaizlik yapan 
kızı Merve Sefa Likoğlu 
“anne, kızının yanında 
da diz üstü şort giye-
mez', 'haram şirketin 
hissesiyle borsa oy-
nanmaz' gibi ifadeler 
paylaştı. 3’te

Diyanet’te
skandallar
bitmiyor

Erbaş’ın
kızından
şort 'fetvası'

Uçmayan yolcu ve uçak
faturası 347 milyon dolar

 h DEVLET Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 
yüklenici şirketlere verilen yolcu ve uçak  garan-
tileri dolayısıyla beş yılın sonunda ödediği tutar 
347 milyon dolara çıktı. İstanbul Havalimanı’nın 
işletmeye açıldığı 2019 yılında uçmayan yolcu ve 
uçaklar için şirketlere aktarılan tutar bir yıl önce-
ye göre  iki kat artarak, 133 milyon dolar oldu. 3’te

‘Küçük ortak’ buyurdu
HÜKÜMET ADIM ATTI

Dışlanmışlık hissi tavanda
yargıya güven tabanda

 h ERKEN seçim tartışmaları 
gündemden düşmüyor. CHP 
Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Ola-
sı bir erken seçimde Gelecek 
ve DEVA partilerine vekil des-

teği sağlarız” çıkışı siyaseti 
hareketlendirdi. MHP Lideri 
Bahçeli’nin ‘vekil transferi 
yasaklansın’ çağrısına ise 
AKP’den destek geldi. 9’da

 h DENGE ve Denetleme Ağı’nın  
son 10 yılda siyasette ve toplum-
da yaşanan değişimleri inceledi-
ği araştırmanın sonuçları olduk-
ça çarpıcı. Araştırmaya göre, her 
5 yurttaştan ikisi kendini ‘ikinci 
sınıf’ hissediyor. Yargı, parti ve 
medyaya güvende azalma var.

 h SONUCU değerlendiren KONDA 
Araştırma Genel Müdürü 
Bekir Ağırdır, “Otoriter rejimler 
sürdürülemez” derken, Sabancı 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat 
Keyman “Siyasal kutuplaşma, 
toplumsal kutuplaşmadan önce 
geliyor” ifadesini kullandı. 9’da
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Değerli okurlarımız,
Bayram dolayısıyla ülke genelinde dört günlük 

sokağa çıkma yasağı uygulanacağından gazeteler üç 
gün boyunca (Pazar, Pazartesi ve Salı) basılmayacak. 
Çarşamba günü yeniden bayilerde olacağız.

Habersiz kalmamak için gazeteniz BirGün’ü bu 
süre zarfında zengin içeriği ve haberleriyle internet-
ten, www.birgun.net adresinden takip edebilirsiniz… 

GAZETESIZ 
ÜÇ GÜN!

BirGünİYİ BAYRAMLAR... 
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Göl cefa çekerken
plajda sefa sürülmez

İstanbul Bağcılar'da seyahat izni için kaymakamlığa gelen 65 yaş üstü 
yurttaşlar uzun kuyruk oluştururken, İçişleri Bakanlığı, seyahat izni 

verilenlerin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi. 

BEYŞEHİR Gölü çevresinin yapılaşmaya açılmasına 
tepkiler sürüyor. Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici “Gölde 
fosil yakıtlarla çalışan teknelere zaten izin yokken 
marina niye yapılmak istenmektedir?” dedi. 16’da

DHA
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ACILI KUŞAK
BIR gün, Istan-

bul Erkek Lise-
si’nden gencecik 
bir delikanlıyı 
tutuklarlar. Suçu 
Nazım’ın şiirlerini 
defterine yazmak-
tır. Genç öğrenci 
Rıfat Ilgaz’la aynı 
koğuşa düşer. Bir 
gece geç saatler-
de hapisanedeki 
herkesi uyandırıp 
bahçeye çıkarırlar. “Ne oldu?” 
demeye kalmadan kocaman 
bir zincir çıkar ortaya. Üstün-
de de sağlı sollu kelepçeler… 
Lise öğrencisi, Rıfat Ilgaz’la 
karşılıklı kelepçelenir bu defa. 
Büyük usta o kapkara geceyi 
şöyle yazar:

“Bugün de vaktinde çıktı 
gazeteler / Geçti ilk sayfalara 
Beşiktaş cinayeti / Ismarlama 
yazıları üstad kalemlerin / 
Taksim’deki ziyaretten resim-
ler / Çeyrek saat uzaktasın çok 
değil / O meşhur Babıâli’den / 
Tek satır yok sayfalarda / Bu 
zincirleme tutsaklık üstüne.”

Sait Faik’in Medar- ı 
Maişet Motoru, Yeni Mecmua 
dergisinde önce tefrika edilir. 
Sonrasında da yazar anne-
sinden aldığı yardımla Ahmet 
Ihsan Basımevi’nde bastırır 
kitabı. Roman, henüz dağıtıma 
bile girmemişken Bakanlar 
Kurulu kararıyla toplatılıveri-
lir. Sait Faik, dostu Sabahattin 
Eyüboğlu’na şöyle yakınır:

“Hayatı toz pembe görüyor-
dum ki mahkemeye verildim. 
Üç beş kuruş kazanalım der-
ken üstüne bir de mahkeme 
masrafı ödedim. Üzüntüsü de 
caba. Romanda, kahraman-
larım rahat etmek için hapse 
giriyorlardı. Bütün sebep bu!”   

Aradan zaman geçer. Bu 
defa yeni bir öykü kaleme alır: 
“Kestaneci Dostum” Kestane 
pişiren çocuğun mangalı-
na tekme atılır öykünün bir 
yerinde. Çok geçmeden Sait 
Faik, yine karakoldan çağırılır:  

“Kim attı tekmeyi?”
“…”

“O zaman çocuğu 
bul! Okusun adam 
olsun. Kestanecilik 
etmesin!”

“Iyi de öykü kişisi 
o… Ben nerden bula-
yım?”

6/7  Eylül utanç 
olaylarından bir süre 
sonradır. Yusuf Ziya 
Ortaç, Akbaba Der-
gisi’nde Aziz Nesin’i 
ziyarete gider. Ama 

kapı duvar! Ertesi gün de aynı. 
Sonra öğrenir ki, o günlerin 
faturası Aziz Nesin’e çıkarıl-
mış. Atmışlar cezaevine.

Aziz Nesin de Yusuf Ziya 
Ortaç’a şöyle yazar demirpar-
maklıklar ardından:

“Içimdeki cehennemi her 
yere taşıyorum. Her şeyim 
var, yalnız huzurum yok! 
Inanınız, bazen gerçekten 
ölümü özlüyorum. Niçin bili-
yor musunuz? Dinleneceğim 
diye… ama bu dinlenmeden 
haberim olmayacak ki?”

Bu ülkenin değerli bir ay-
dınına ölümü düşündürecek 
denli çileli bir hayatı dayatma-
mızın ardında ne var? Nedeni 
çok basit! Böyle bir trajedi 
bizden daha geri ülkelerde 
yaşanmaz. Çünkü onların 
aydınları yok denecek kadar 
azdır. Genellikle de ülkelerini 
terk etme yolunu tutmuşlar-
dır. Bizde ise aydın düşman-
lığı siyasal bir gelenek halini 
almıştır: Nedeni açık: Yurdu 
her defasında kurtaran aydın-
larımız olmuştur! Kamplaş-
manın kökeninde bu gerçeklik 
yatar! Bugün bir ceza gibi 
yaşadığımız günlerin, benzer 
kurulumların ardında da bu 
geleneğin izleri var! 

Yıllar evvel şair Mehmed 
Kemal, kendi dönemini anlat-
tığı kitabına “Acılı Kuşak” adını 
koymuştu. Şimdi bu kadar 
acının ortasında o şarkıyı dü-
şünmeden edemiyor insan:  

“Eksildi ömrümüzden / 
Umut dolu o yıllar / Siz miy-
diniz, bizler miydik?/ Yorgun 
düşen kuşaklar?”
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Yüzme 
antremanlarını 
havada yapıyor

MARAŞ’ta bir baba, koronavirüs tedbir-
leri kapsamında evde kalan yüzme sporcusu 
12 yaşındaki oğluna balkona kurduğu düze-
nek sayesinde havada antrenm an yapma 
fırsatı oluşturdu. Merkez Dulkadiroğlu 
Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 
Devlet Mercimekoğlu, yüzmenin kelebek, 
serbest, sırt ve kurbağalama stillerinde çe-
şitli şampiyonlukları ve dereceleri bulunan 
12 yaşındaki oğlu Hasan Zülkarneyn Merci-
mekoğlu'nun salgın nedeniyle antrenman 

yapamaması üzerine bir çalışma başlattı.
Oğlunun da yoğun isteği üzerine baba 

Mercimekoğlu, evlerinin balkonuna halat, las-
tik ve kumaştan oluşan bir düzenek tasarladı. 
Balkonun asma demirlerine bağlanan düzene-
ğe uzanan Hasan Zülkarneyn, burada yüzme-
nin bütün stillerinde antrenman yapıyor.

Bu düzenekte ayak, kafa, kol ve vücudunu 
çok rahat bir şekilde kullanan Mercimekoğlu, 
adeta havada yüzerek pandemi sürecinde 
antrenmanlarından geri kalmıyor. n AA

Meral DANYILDIZ

15 Haziran’da açılacak olan 
kreş ve bakımevlerinin 
hangi şartlar doğrul-

tusunda hareket edeceği hâlâ 
belirsizliğini koruyor. 
AKP’li Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın kreş ve 
gündüz bakımevlerinin 15 
Haziran’da açılacağını du-
yurması üzerine ebeveyn 
ve eğitimcilerin aklında 
birçok soru işareti oluştu. 
Kreşlerin açılmasına az bir 
süre kalmasına rağmen buralarda 
ne tür tedbirler alınacağı konusu 
herhangi bir netlik kazanılmış 
değil. Birçok veli pandemi sebe-
biyle çocuğunu kreşe göndermek 
istemezken, bazı veliler ‘normalleş-
me’ süreciyle birlikte işlerine geri 
döndüğünden bu seçeneği tercih 
etmek zorunda kalacak.

TEDBIRLERLE ILGILI  
BIR ŞEY SÖYLENMEDI

Çekmeköy Ada Anaokulu kuru-

cu sahibi Öğretmen Halil Aral, çok 
az bir zaman kaldığını, tedbirlerle 
ve işleyişle alakalı herhangi bir şe-
yin söylenmediğini ifade etti. “Ku-
laktan dolma bilgilerle mi tedbir 
almaya çalışacağım?” diye soran 

Aral, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Özellikle velilerde 
‘Kesinlikle çocuğumu 
kreşe göndermem’ diyen 
çok büyük bir kesim var. 
Ayrıca, okulları açıyorlar 
ama Milli Eğitim Baka-
nı’nın şöyle bir açıklaması 
vardı, ‘Bir milyon öğret-

menin ve öğrencilerin güvenliğini 
nasıl sağlayacağız?’ demişti. Şimdi 
ne değişti de açıyorsunuz? Bugün 
İstanbul’da bayağı ciddi bağım-
sız okul, kreş, bakım evi var. Bu 
okullarda en az 8-10 kişi çalışıyor, 
bu kişiler toplu taşımayla gidip 
geliyor. Herkes çocuğunu kendisi 
bırakıyor, bizler de muhatap ol-
mak durumunda kalıyoruz. Bu tür 
ortamlar için hangi koşulları sağla-
yacağız? Okuldan içeri öğrencileri 
sokarken nelere dikkat edeceğiz? 

Bunları henüz bilmiyoruz.”

BIR DEZENFEKTAN KABINI  
BEŞ BIN DOLAR

Bir dezenfektan kabini için beş 
bin dolar maliyet gerektiğini ak-
taran Aral, şu ifadeleri kullandı: 
“Ben onu nasıl alıp koyabilirim? 
Üç yaşındaki çocuktan fiziksel 
mesafeyi korumasını nasıl bekle-
yebilirim? Kucağıma topu atıyor-
sunuz, ‘kreşleri aç’ diyorsunuz 
ama ben orada neyle karşılaşa-
cağımı bilmiyorum. Bizde dokuz 
sınıf var, öğrencileri beş 
beş ayırdığım düşünülür-
se her sınıfa iki öğretmen 
gerekecek. Bunun mali-
yetini biz de kaldıramayız 
veli de kaldıramaz.”

CIDDI TEDBIRLER  
ALINMALI

Anaokulu sahibi Aylin Kotil ise 
işbaşı yapacak anne babaların ço-
cuklarını nereye bırakacakları ko-
nusunun ciddi bir problem olduğu-
nun altını çizdi. Kotil, “Anneanne, 

babaanneler bu süreçte pek sağlıklı 
bir seçenek olmuyor. Şu anlık nasıl 
bir uygulama yapılacağını bilmiyo-
rum. Henüz onunla ilgili herhangi 
bir şey söylenmedi ama hijyen 
şartlarına çok fazla dikkat edilip 
sınıftaki çocuk sayılarının azaltıl-
ması şart. Eğer işyerleri açılıyorsa 
ya anne babalara dönüşümlü izin 
verilip öyle bir yöntem izlenecek ya 
da Bilim Kurulu’nun verdiği karar 
doğrultusunda ciddi tedbir alarak 
kreşler açılacak” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir veli 
ise, pandemi koşullarında 
çocuğunu hiçbir şekilde 
kreşe göndermek isteme-
diğini ifade etti. “Hâlâ 
tereddütlüyüm” diyen veli, 
şöyle konuştu: “Sağlık açı-
sından çekincelerim var. 
Çocuklarımız çok küçük ve 
risk altına atmak istemi-

yorum. Evde bir tane abisi var, o da 
ilkokula gidiyor. Birini kreşe gönde-
rip birine bakıcı tutmak da hayli zor 
olacak, maddi bir yük altına girmek 
zorunda kalacağız.”

Çocuk sosyal 
mesefayi koruyamaz
15 Haziran’da açılacak olan 
kreş ve bakımevlerinde 
ne tür tedbirler alınacağı 
belirsizliğini koruyor. 
Ada Anaokulu kurucusu 
Aral “Az bir zaman 
kaldı, tedbirlerle ve 
işleyişle alakalı bir şey 
söylenmedi” derken, 
anaokulu sahibi Kotil 
“Hijyen şartlarına çok 
fazla dikkat edilip 
sınıftaki çocuk sayılarının 
azaltılması şart” şeklinde 
konuştu

KREŞLER 15 HAZIRAN’DA 

AÇILIYOR:

MEKSIKA'nın başkenti Meksiko'da 
yapımı devam eden yeni havalimanının 
inşaat sahasında 60'ın üzerinde mamuta 
ait kemiklerin bulunduğu bildirildi. Al-
man yayın kuruluşu Deutsche Welle'de 
(DW) yer alan habere göre, havalimanı 
şantiyesinde 60'tan fazla mamuta ait 
kalıntı bulundu.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih 
Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklama-
da, Felipe Angeles Uluslararası Havali-

manı'nın şantiyesinde bulunan mamut 
kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait 
olduğu belirtildi. Iskeletlerin Kolombiya 
Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor. 
Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalın-
tıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de 
bulundu. Yeni keşfin, havalimanı çalış-
malarında gecikmeye yol açabileceği 
belirtiliyor. Geçen yıl kasım ayında INAH, 
Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te 14 
mamuta ait kalıntılar bulmuştu. n AA

Meksika’da mamut 
kalıntıları bulundu

AA

AA

Depo Photos

Aylin Kotil

Halil Aral
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Talimatla yazabilsem…
KEYFE keder konu-

larda keyifli yazılar yaz-
mayı özledim… Bayram 
yazıları misal; anamın 
sabah namazıyla kalkıp 
yaptığı pilavın üzerine 
cazzzsss diye döktüğü 
kızgın tereyağının sesi 
ve kokusuyla uyandığım 
çocukluğumu anlatabil-
diğim…

Ama yok; kendimi 
zorlasam da olmuyor. 
Ağzınızın tadı kaçmaya 
görsün bir kez, kalemin klavyenin 
de tadı kaçıyor.

Talimatla öyle olmayacak işler 
oluyor ki memlekette, bana da bir 
yerden bir talimat gelse diyorum, 
bayramlık yazılar yazabilir miyim? 
Iı-ıh, talimatla güzellik olmuyor, 
olamıyor!

Oysa, güzellik dışında her şeyin 
talimatla olabildiği bir memleket 
haline geldik.

Cumhuriyet gazetesi dün, Ba-
sın İlan Kurumu (BİK) tarafından 
“basın tarihine geçecek rekor 
ceza” diyerek kendilerine 35 
gün ilan kesme cezası verildiğini 
duyuruyordu.

Sitesinde kuruluş amacını 
“Resmi ilanların dağıtımında 
adaletsiz davranıldığı gerekçe-
siyle hükümet ile gazeteleri karşı 
karşıya getiren uygulamaya son 
vermek” olarak vurgulayan BİK, 
son dönemde gittikçe artan oranda 
hükümeti eleştiren gazetelere 
verdiği cezalarla dikkat çekiyor. 
Cumhuriyet de, “Boğaz’da kaçak 
var” başlığı ile Fahrettin Altun’un 

evi hakkında yaptıkları 
haber nedeniyle verilen 
cezada bir “talimat” 
olduğu kanısında.

RTÜK üyesi İlhan 
Taşçı, RTÜK’ün 1.5 yıllık 
cezalarını değerlendire-
rek “iktidarı sorgulayan 
kanallar hedefte” dediği 
raporu hakkında sohbet 
ederken; “13 Nisan’da 
Cumhurbaşkanı med-
yayı da virüs olarak 
tanımladı ya, o andan 

itibaren ceza verilen maddeler 
değişti, cezalar en ağır madde-
lerden verilmeye başlandı” dedi. 
“Cumhurbaşkanı talimat verdi” 
demedi!

Demez, diyemez, çünkü üyesi 
olduğu kurumun; “üyeleri TBMM 
Genel Kurulunca seçilen, özerk 
ve tarafsız bir kamu tüzel 
kişiliği” olduğunu bilir. Özerk ve 
tarafsız kurumlara talimat verile-
mediğini de!

RTÜK Başkanı öyle düşünmü-
yor ama! Memleketin “en fazda 
izlenen, en güvenilen haber 
programı”nın sunucusu Fatih 
Portakal’ın yorumlarından o kadar 
rahatsız ki, onun yorumlarına 
iktidarı öven yorumların yüzü suyu 
hürmetine tahammül ettiklerini 
itiraf ederken; hiç talimat ve telkini 
olmamış (!) “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimat ve telkinlerini 
emir telakki eder, başımızın 
üstüne deriz” dedi.

Malum, cumhurbaşkanlığı sis-
temiyle kuvvetler ayrılığı prensibi 
iyice pekişti, yasama ve yargı ile 

yürütme birbirinden net çizgilerle 
ayrıldı! Tabii, yürütmenin başı ile 
yasamanın belirleyici partisinin 
başı aynı olunca, partiye “şu yasal 
düzenlemeyi derhal yapın” de-
mek kuvvetler ayrılığına aykırı bir 
talimat olmuyor!

Başkanın partisine talimat ver-
mesinden doğal ne var; barolardan 
başlayarak, TMMOB ve TTB gibi 
meslek kuruluşlarının seçimleriyle 
ilgili “Düzenlemeyi hemen yapın, 
hemen bitirin” talimatını “talimat-
lı demokrasi”nin “normal”llerin-
den saymak gerek!

Bu meslek kuruluşları ki; birisi 
talimatın olduğu yerde “H”si bile 
olmayacak hukuku işletmek için 
çırpınıp duran avukatları, diğeri 
bilimsel ve teknik birikimlerini 
toplum yararına kullanmayı amaç 
edinmiş mühendis ve mimarları, 
bir diğeri de “Türkiye halkının 
sağlığını korumak, geliştirmek 
ve herkesin kolay ulaşabileceği 
kaliteli ve uygun maliyetli sağlık 
hizmeti için” çalışan hekimleri 
bünyesinde toplamış, her biri ana-
yasal güvence altında kurumlar.

Devlete karşı kamu dedikleri için 
ve mesleklerini ahlak ve bilimsel 
ilkeler doğrultusunda toplumsal 
yarar için kullanma çabalarından 
dolayı, bir talimatla hedef oldular. 
Yerlerini, talimatları talimata gerek 
kalmadan yerine getirebilen kuru-
luşlar alsın diye!

Keşke talimatla keyifli bir bay-
ram yazısı yazabilseydim bugün, 
ama olmuyor! Talimatsız, yürekten, 
bayram tadında bayramlar diliyo-
rum, sağlıkla…

DHMİ’nin, yolcu ve uçak garantileri nedeniyle müteahhitlere 
2019 yılında yaptığı ödeme önceki yıla göre iki kat artışla 133 

milyon dolara fırladı. Beş yıl sonunda uçmayan yolcular nedeniyle 
şirketlerin cebine aktarılan tutar 347 milyon dolar oldu

Nurcan  GÖKDEMIR

DEVLET Hava Meydanları İşletme-
si’nin (DHMİ) yüklenici şirketlere 
verilen yolcu ve uçak  garantileri 

dolayısıyla beş yılın sonunda ödediği tutar 
347 milyon dolara çıktı. İstanbul Havali-
manı’nın işletmeye açıldığı 2019 yılında 
uçmayan yolcu ve uçaklar için şirketlere 
aktarılan tutar bir yıl önceye göre  iki kat 
artarak 133 milyon dolar oldu.

Müteahhitlerin cebine aktarma uygu-
lamasına dönüşen Kamu Özel İşbirliği 
(KÖİ) projelerinde ortaya konulan hedefler 
havalimanlarında da tutmadı. Köprü ve 
otoyolların yanı sıra havalimanlarında 
yolcu ve uçak trafiğinin verilen garanti-
nin altında kalması nedeniyle 2015’te 42, 
2016’da 47.4, 2017’de 60, 2018 yılında 65 
milyon dolar olan garanti ödemeleri, 2019 
yılında 133 milyon dolara çıktı. Böylelikle 
Hazine’den müteahhitlere uçmayan yolcu 
ve uçaklar için beş yılda 347 milyon dolar 
aktarıldı.

Özel şirketlerin işlettiği Antalya, Ata-
türk, Dalaman, Adnan Menderes, Esen-
boğa, Milas-Bodrum, Zafer ve İstanbul 
Havalimanları için verilen dövize endeksli 
garanti ödemelerine ilişkin bilgiler DH-
Mİ’nin Faaliyet Raporu’nda yer aldı.

2044’E KADAR GARANTI
DHMİ’nin KÖİ projelerinden yap-iş-

let-devret modeli ile yapılanlardan 
altısının işletme süresi sona erdi. Ancak 

Esenboğa Havalimanı’nı 2023 yılına kadar 
TAV Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş, Zafer 
Havalimanı’nı 2044 yılına kadar  IC İçtaş 
Zafer Uluslararası Havalimanı Yatırım ve 
İşletme A.Ş, İstanbul Havalimanı’nı ise 
Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon şirketle-
rinin kurduğu İGA işletecek.

 2019 yıl sonu itibarıyla havacılık sek-
töründe gerçekleştirilen 17 KÖİ projesinin 
toplam yatırım tutarının 10,8 milyar dolar 
olduğu bildirildi. İstanbul Havalimanı’nın 
tüm etaplarının tamamlanması ile birlikte 
bu tutarın 16,3 milyar dolara yükseleceği 
belirtildi.

ÜLKEDE KÖİ uygulama sözleş-
melerinin tutarları itibarıyla sektörel 
dağılımına bakıldığında, en büyük pa-
yın havalimanı projelerine ait olduğu 
bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Havalimanı altyapısı ve hizmetle-
rinde KÖİ projelerinin başarıyla uy-
gulandığı ve ekonomik açıdan olumlu 
sonuçlar doğurduğu ifade edilebilirse 
de dünya ekonomisinin içine girmiş 
olduğu yeni paradigma çerçevesinde 
normlar gözden geçirilerek ülke yararı 
açısından realiteye uygun pozisyon 
alınması gerekmekte.”

Dünya ekonomisi 
bahane edildi

Kadınlar, şiddet uygulayan 
kişiyle aynı evde kalıyor

İNSAN Hakları Derneği (İHD) Merkezi 
Kadın Komisyonu, ‘Pandemi döneminde 
kadın’ raporunu dün açıkladı. Raporda, 11 
Mart ile 11 Mayıs tarihleri arasında, kadın-
ların yaşadıklarına dair çarpıcı tespitler ve 
bilgiler yer aldı.

Pandemi önlemlerinin, karantinanın ve 
evde kalma zorunluğunun kadın ve çocuğa 
şiddet tehlikesini artırdığının vurgulandığı 
raporda hak ihlalleri de sıralandı:

“Sağlık açısından alınması 
gereken önlemler şiddet uygu-
layanla, şiddete uğrayanı aynı 
mekânlarda kalmaya zorluyor. 
Bu durum kadınların 
ve çocukların şikayet 
mekanizmalarına ulaş-
masını da engelliyor. Bu 
nedenle ev içi şiddetin 
arttığı ancak kayıt altına 
alınmadığı, dolayısıyla da bu 
şiddetle mücadele edilemedi-
ği zamanlar yaşıyoruz.”

Raporda söz konusu 
tarihler arasında 37 kadının 
erkekler tarafında katledildiği, 

26 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını 
yitirdiği yer aldı. İhlallerin giderilmesi için 
de şu tespit ve öneriler açıklandı:

 ■ Pandemi döneminde ekonomik ve 
sosyal açıdan kadınlar güçlendirilmeli, her-
hangi bir düzenli geliri olmayan kadınlar 
tespit edilerek maddi destek sağlanmalı.

■ Kadınların ev içi şiddete uğramalarını 
engelleyici tedbirler alınmalı, başvuru 
mekanizmaları çoğaltılmalı.

■ Şiddet uygulayanlar 
hakkında gerekli cezai işlemler 
uygulanmalı mağdur ve fail aynı 

mekanlarda bırakılmamalı, 
bu şekilde davranan kolluk 
veya herhangi bir birim çalı-
şanı hakkında da soruşturma 

açılmalı.
■ İstanbul Sözleşmesi uygu-

lanmalı.
■ Şiddete maruz bırakılmış ve 

evde de kalmak istemeyen kadın-
ların sığınma evlerine başvuruları 

kabul edilmeli ve gerekirse karantina 
uygulanmalı. 

■ Haber Merkezi

Kaçak villa yıkıldı
ANTALYA’nın Demre ilçesine 

bağlı Kekova Koyu’nda, koruma 
altındaki birinci derece doğal sit 
alanında, 48 saatte yapılan kaçak 
villa, sahibi tarafından sökülmeye 
başladı. Söküm işleminin ardından 
hafriyat alandan kaldırılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 
9-10 Mayıs tarihlerinde, yapılaşma-

nın yasak olduğu Koyun Adası kar-
şısındaki koya kaçak olarak yapılan 
villa, 11 Mayıs günü Demre Beledi-
yesi ekipleri tarafından mühürlendi. 
Mühürleme işleminin ardından villa 
için yıkım kararı alındı.

Villanın yıkımına önceki gün 
başlandı. Söküm işlemi tamamlan-
dıktan sonra da malzemeler, alandan 
kaldırılacak. ■ DHA

Erbaş’ın kızından şort ‘fetvası’
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 

Düzce’de vaizlik yapan kızı Merve Sefa Li-
koğlu Instagram hesabında verdiği fetvada 
kadınlar ‘şort giyemez’ dedi. Likoğlu’nun 
hesabında, ‘anne, kızının yanında da diz 
üstü şort giyemez’, ‘haram şirketin hissesiy-
le borsa oynanmaz’ gibi fetvalar yer aldı.

Likoğlu, ‘Kadınların, diğer kadınların 
yanında giyimi nasıl olmalı? Bir anne kızının 
yanında diz üstü şort giyebilir mi?’ sorusu-
na şöyle yanıt verdi:

“Giyemez. Diyanet İşleri Başkanlığı ilmi-

halinden ilgili bölüm: Kadınların kadınlara ve 
aralarında devamlı evlenme engeli bulunan 
erkek akrabasına karşı avret yeri erkeğin erke-
ğe karşı avret yeri gibidir.” ■ Haber Merkezi
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Koronanın gücü
nelere yetiyor?

Sezgin TÜZÜN

3 Nisan Cuma günü, dünyada kayıtlara 
geçen korona salgını vaka sayısı 1 milyon 18 
bine, ölümler ise 53 bin 211’e ulaşmıştı. 20 
Nisan Pazartesi akşamı vaka sayısı 2 milyon 
458 bine, ölümler toplamı da 168 bin 906’ya 
yükseldi. 21 Mayıs’ta dünyadaki toplam vaka 
sayısı 5 milyonu aşmış, ölümler ise 328 bin 
167’ye ulaşmış görünüyor. 3 Nisan’dan 20 Ni-
san’a 2,5 kat artan dünyadaki korona bulaşlı 
vaka sayısı, 20 Nisan’dan 21 Mayıs’a gelindi-
ğinde de bir kez daha katlanıyor.

3 Nisan Cuma’nın verilerine göre dünya-
daki korona bulaşlı hastaların yüzde 26’sı 
iyileşme (yüzde 80) veya ölümle (yüzde 
20) sonuçlanır biçimde pandemi vakaları 
kapsamı dışına çıkmış. 20 Nisan Pazarte-
si’ye gelindiğinde iyileşme ve ölüm oranları 
değişmese de, sonuçlanmış vaka oranı yüzde 
30’a yükseliyor. 21 Mayıs verileri sonuçlanan 
vaka oranın yüzde 45’e, iyileşme oranının ise 
yüzde 85’e yükselişine işaret ediyor. Ama bu 
iyileşme oranı yükselişinin yeterli görülmesi 
de mümkün değil çünkü bunun anlamı dünya 
genelindeki korona nedenli ölümlerin 750 bini 
aşması demek.

Korona pandemisine ilişkin dünya vaka 
sayıları ve iyileşme/ölüm oranı verileri, John 
Hopkins Üniversitesi’nin gazete, TV, internet 
sitelerine yansıyan kayıtlarından derlenen ve 
her an değişen, değişebilen bilgiler olduğu 
için çözümlemeler izlenimsel. Ama ilk üç 
ayda milyona ulaşan Covid-19 bulaşlı hasta 
sayısı, izleyen 18 gün içinde 2,5 katına çıkar-
ken, onu izleyen bir aylık dönemde tekrar 2’ye 
katlanıyor. Bu da, yayılmanın hâla sürdüğü-
nün işareti.  

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER  
NE GÖSTERİYOR?

Dünyada 1 milyonu aşkın vakanın olduğu 
3 Nisan’da Türkiye’de 20 bin 921 Covid-19 
bulaşlı hastanın bulunduğu Sağlık Bakanı’nın 
açıklamalarıyla resmiyet kazanıyordu. O 
güne değin toplam vakaların ancak yüzde 4’ü 
sonuçlanmış ve iyileşme/ölüm oranı yüzde 
53’e, 47 şeklinde gerçekleşmişti. 20 Nisan’a 
gelindiğinde vaka sayısı 90 bin 980’e yüksel-
miş (yani 4,4 kat artmış), vaka sonuçlanma 
oranı yüzde 17’ye ulaşırken, iyileşme/ölüm 
oranları ise yüzde 86’ya, 14 şeklinde ortaya 
çıkmıştı. 21 Mayıs’taki 20 Mayıs rakamlarına 
göre Türkiye’de Covid-19 bulaşlı vaka sayısı 
1,7 kat artışla 152 bin 587’ye yükseliyor. 
Sonuçlanan vakaların oranı ise yüzde 77’ye, 
hastalığın iyileşerek sonuçlanma düzeyi de 
yüzde 96,4’e ulaşıyor. Yani Türkiye’de ölümle 
sonuçlanan Covid-19 bulaşlı vakaların oranı, 
dünya ortalamasının oldukça gerisinde, yüzde 
3,6 olarak hesaplanıyor.

İstanbul’da son beş yılın ölüm rakamla-
rının alt-üst sınırlara göre oluşturulan ölüm 
sayıları bandı, bize 2020’de İstanbul’da ger-
çekleşecek muhtemel ölümlerin ne zaman 
ve hangi sınırlar içinde yaşanacağına ilişkin 
tahmini bilgiler sunacaktır. Böyle bir çalışmayı 
Bilim Akademisi’nin Sarkaç adlı popüler bilim 
sitesinde görmek mümkün. M. Erzurumluoğlu 
ile D. Üçer Şaylan, her hafta Pazartesi zamanı 
2 hafta geriden izleyen grafiği yenileyerek bu 
çalışmayı yürütüyor. Ve de bu çalışma bize 
İstanbul’da haftalık ölüm sayılarının Ocak, 
Şubat ve Mart’ın ilk on yedi günlük dönemi 
için, geçmiş beş yılın alt-üst sınırlarına uygun 
gittiğini, 18 Mart–5 Mayıs döneminde ise haf-
talık ölüm sayıları üst sınırlarının da üstüne 
çıktığını gösteriyor.

18 Mart–5 Mayıs döneminde Türkiye’de ko-
ronadan 3 bin 520 ölüm Sağlık Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre kayda geçmiş durumda. 
Korona vakalarının yüzde 60’ı İstanbul’da 
görüldüğüne göre, gerçekleşen ölümlerin de 
yüzde 60’ının İstanbul’da olması akla uygun. 
Bunun da anlamı 2020 İstanbul ölüm rakam-
larının, alt-üst sınırları belirlenmiş bandın 
üstüne 2 bin 112 yeni ölümün eklenmesi 
anlamına gelir. Oysa eklenen ölüm sayısı 
3 bin 892, yani olması gerekenden bin 780 
daha fazla. O zaman da akla bir soru geliyor; 
“acaba korona kaynaklı her 100 ölüm, korona 
dışında 85 ölüme daha mı neden oluyor?”

Yukarıdaki sorunun yanıtını bilmiyorum. 
Ama aklıma bazı şeyler takılıyor. Örneğin 65 
ve üzeri yaşlardaki nüfus iki ayı aşkın süredir 
evden dışarı adım atamaz konumda. Oysa bu 
dönemde hava kirliliğinin azaldığına ilişkin öl-
çümlerden söz ediliyor. Yirmi yaş altı gençler 
ve çocuklar da iki aya yaklaşan bir süredir ev 
hapsindeler. Özellikle çocukların açık ve temiz 
havada oyuna olan ihtiyaçları, onların geliş-
meleri açısından çok önemli. 20 ile 64 yaş 
arasında olup işini kaybetmiş, işten çıkarılmış, 
ücretsiz izinli sayılmış, çalışırken bile evini 
geçindirmekte zorlananlar işsiz, aşsız kalınca 
şimdi ne yapıyor olabilirler?

Koronadan korumak için, yaşından ya da 
işinden ötürü evde oturmaya mahkûm edilen 
sevip, saydıklarımız; koronadan ölen her 100 
kişinin yanına, 85 kişiyi daha yollayanlar onlar 
mı acaba? Neden yollasınlar diyeceksiniz, 
haklısınız.

Ama insan acaba kendini; ‘yaşamının 
anlamı kalmadığında yaşama anlam katma 
uğraşı veren insan olarak mı, yaşamının an-
lamı kalmadığında bağışıklığı da çöken insan 
olarak mı, yoksa yaşamının anlamı kalmadı-
ğını da fark etmeden yaşayarak mı, var eder’, 
sorusuna yanıt bulamadan, bu soruya nasıl 
yanıt verilebilir ki?

Bir hekimi
daha
kaybettik

Fırınlar 4 
gün açık

416 bin
kişiye izin

İSTANBUL Avcı-
lar’daki Murat Kölük 
Devlet Hastanesi’n-
de 10 yılı aşkın süre-
den bu yana görev 
yapan genel cerrah 
Op. Dr. Uğur Er-
tuğrul, koronavirüs 
nedeniyle hayatını 
kaybetti. Dr. Ertuğ-
rul’a, 13 Nisan’da 
yapılan koronavirüs 
testi pozitif çıktı. 1 
hafta sonra durumu 
kötüleşince Cer-
rahpaşa Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’ne 
kaldırılan Ertuğrul, 
dün sabah hayatını 
kaybetti. 2 çocuk 
babası olan Dr. 
Ertuğrul’un cenaze-
sinin bugün toprağa 
verilmesi bekleniyor.

 n  DHA

ŞEKER Bayramı 
süresince u market, 
bakkal, manav, ka-
sap ve kuruyemişçi-
ler 23 Mayıs’ta saat 
10.00-17.00 arasında 
hizmet verebilecek. 
Bu işletmeler bay-
ram boyunca kapalı 
kalacak.  Fırın, pas-
tane ve tatlıcılar ise 
23-24-25-26 Mayıs 
günlerinin tamamın-
da hizmet verebile-
cek. Bu iş yerlerinde 
sadece ekmek, unlu 
mamul ve tatlı satışı 
yapılacak. Bayram-
da sadece sadece 
evlere paket servis 
şeklinde hizmet sun-
mak üzere lokanta 
ve restoran tarzı iş 
yerleri açık olacak. 
n Haber Merkezi

İSTANBUL Bağcı-
lar’da seyahat izni 
için kaymakamlığa 
gelen 65 yaş üstü 
yurttaşlar uzun 
kuyruk oluştururken, 
İçişleri Bakanlığı, 
seyahat izni verilen-
lerin sayısının 416 
bin 598 olduğunu 
bildirdi: Seyahat izin 
belgesi başvurusu 
onaylanan vatan-
daş sayısı 190 bin 
679’dur. Yanındakiler 
dahil toplam kişi 
sayısı ise 416 bin 
598’dir.”  Bakanlık 
ayrıca, “Kayma-
kamlık ve valilikler 
önünde yığılma var” 
şeklindeki haberler 
tamamen asılsızdır” 
açıklaması yaptı. 

 n AA

‘Normalleşme’ salgın
öncesine dönme değil

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, iktidarın tüm uya-
rılara rağmen attığı ‘normalleşme’ adımları üzerine 
bir rapor yayımladı. Raporda; ölüm sayılarında ülke 
genelinde bir azalma olduğu ancak megakente dair 
bir sağlıklı verinin bulunmadığına dikkat çekildi.  İBB 
Bilimsel Kurulu’nun raporunda, toplumun sık sık bil-
gilendirilerek şeffaflık kuralının hayata geçirilmesinin 
önemine de değinilerek, şu görüşlere yer verildi:

n İKİ HAFTADA BİR GÖZDEN GEÇİRİLSİN: 
Yeniden açılma sırasında gözlenen yeni olgu 
sayıları dikkatle takip edilmeli bunun üzerinden 
açılmanın etkisi gözlenerek yeni adımlara karar 
verilmeli. Bar, lokanta, okul, temel olmayan 
ürünlerin satış yerleri gibi yüksek derecede te-
mas içeren yerler daha ileri bir tarihe bırakılmalı.

n SÜREÇ ŞEFFAF OLMALI: DSÖ’nün olası 
olgu tanımına uygun kesin ve doğru veriler 
İstanbul için her gün verilmeli ve benzer şekil-
de bu veriler diğer şehirler için de ulaşılabilir 
olmalı. Açılma kriterleri ve süreç şeffaf olmalı.

n İSTANBUL’DA SALGININ DURUMU: İs-
tanbul’a dair neredeyse hiçbir veri mevcut 
değil. Ancak İBB Mezarlıklar Müdürlü-
ğü’nün verilerinden hareketle yapılan 
değerlendirmelere göre, son 14 günde 
İstanbul’daki ölüm sayısında azalma 
görülmekte. Diğer bir kriterde bah-
sedilen sağlık çalışanları arasında 
hastalanma sıklığı da bilinmemekte. 

n Haber Merkezi

KISA KISA

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES), sendikanın genel 
merkezinde online yapılan basın 

toplantısı ile Covid-19 salgınının iki aylık 
raporunu açıkladı. Toplantıda raporun 
detaylarını aktaran SES Eş Genel Başkanı 
İbrahim Kara, salgının kontrol edile-
mediğini ve Türkiye’nin 150 bini geçen 
vaka sayısıyla dünya genelinde en çok 
etkilenen 9’uncu ülke olduğuna dikkat 
çekti. Covid-19 vakalarının çoğunluğu-
nun işçilerin yoğun yaşadığı semtlerde 
görüldüğünü vurgulayan Kara, “Sosyo-e-
konomik açıdan dezavantajlı olanlar, işçi 
nüfus, yoksullar, cezaevindeki tutsaklar, 
mülteciler vb. toplum kesimlerinin istatis-
tikler verilmese de oldukça sert etkilendiği 
gözlenmektedir” dedi ve ekledi: “Salgına 
rağmen ‘üretim devam edecek’ stratejisi 
işçi sınıfını salgına feda etmeden başka 
anlam taşımamaktadır.”

AKSAKLIKLAR SÜRÜYOR
Cezaevlerinde düzenli aralıklarla 

Covit-19 testi yapılmadığını bildiren Kara, 
sığınmacıların pandemi günlerinde en 
temel olanaklara bile ulaşamadığını 
kaydetti. Enfekte olan sağlık çalışanı sa-
yısına dair de bilgi veren Kara, Covid-19’a 
yakalanan sağlık emekçisi sayısının 10 
bini aştığını söyledi: “36 sağlık emekçisi 
hayatını kaybetmiştir. Başta koruyucu 
ekipman sağlanmaması olmak üzere 
alınmayan önlemler; sağlık emekçilerine 
rutin test yapılmaması, iş yükünün fazla 
olması, temaslı sağlık emekçilerinin dahi 
çalışmaya mecbur edilmesi hatta Covid-19 
tanılı ve temaslı sağlık emekçilerini bir 
şekilde çalıştırmaya devam ettirmek için 
sürekli algoritmaların değiştirilmesi gibi 
uygulamalar devreye sokuluyor. Aile 
Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının Covid-19 testleri düzenli 
ve yeterli olarak yapılmamaktadır. Sağlık 
emekçilerinin talepleri karşılanmamış ve 
yeni sorunlar eklenmiştir. Covid-19'.un 
iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasına 
ilişkin uygulamadaki zorlukların yanına 
SGK Genelgesi ile yeni engeller çıkartıl-
mıştır. 3600, yıpranma payı hakkı hâlâ 
sağlanmamıştır”

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇAR
“Salgın boyunca çocukların evlerde ka-

palı kalması büyük bir risk teşkil etmiştir” 
diyen Kara, sözlerini şöyle sonlandırdı: 
“Pandeminin gidişatı Türkiye için oldukça 
belirsiz. Sağlık Bakanlığı’nın önlem alma 
konusunda ciddiyetsizlikleri ve umursa-
mazlığı önemli bir durum olarak karşımız-
da duruyor. Hasta olduğunu bile bilmeyen 
yüzbinler, riskli gruplara da hastalığı 
yayma potansiyelinin yüksek olduğu bi-
linmektedir. Kronik hastalar, yaşlılara ve 
bağışıklığı zayıflamış insanlara hastalığı 
bulaştırma oldukça ciddi sonuçlara yol 
açmaktadır.” n Haber Merkezi

Gidişat belirsiz
SES’in raporuna göre mevcut durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın anlattığı gibi değil. SES Eş 
Genel Başkanı Kara, “Bakanlığın önlem alma konusunda umursamazlığı önemli bir durum” dedi

Berkay SAĞOL

SAĞLIK Bakanlığı’nın vaadi olan 
sağlık emekçilerine ek ödeme, hâlâ 
adaletli bir şekilde sunulmuyor. Kimi 
sağlık emekçisi bu ödenekten pay 
alırken, kimisi alamıyor. İzmir’de 
sağlık emekçileri adaletsiz perfor-
mans ödemelerine karşı 3 gündür 
eylemde. Bu eylemler sonucundan 
taleplerinden biri olan ‘gece nöbet 
ücreti’ karşılık buldu. Sağlıkçılara 
gece nöbet ücreti verildi.

PERSONEL EKSİĞİ ÇOK FAZLA
Kentte dün İzmir Kâtip Çele-

bi Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Araştırma Hastanesi ile Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’n-
de açıklama 
yapıldı.

İzmir 
Kâtip Çelebi 
Üniversitesi 
Atatürk Eğitim 
Araştırma 
Hastanesi’nde 
düzenlenen 
açıklamayı SES 
İzmir Şube Yöne-
ticisi Hülya Baran 
Ulaşoğlu yaptı: “Sağlık 
alanında çok fazla açık 
var. En son 32 bin per-
sonel alındı. Bu perso-
nel ek ödeme alacak. 

Ama 15 yıldır çalışan bazı personel 
grubu alamayacak. Personel eksiği 
çok fazla … Asistanlar 32 saat çalışı-
yor. Bir sorun oluyor ama sorununu 
dile getiremiyor sağlıkçılar. Korkuyor 
sağlık çalışanları.” İzmir Tabip Odası 
Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ise “Biz 
hekimler böyle bir ücret ödenme-
sinden de rahatsız oluyor. Eşit bir 
şekilde paylaşılması için başvuruda 
da bulunduk” şeklinde konuştu.

BÜTÜNLÜK GÖZARDI EDİLDİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Başhekimliği önünde 
gerçekleştirilen açıklamayı, SES 

İzmir Şube Eş Başkanı Erkan 
Batmaz yaptı: "Salgındaki 

emeğimizi, aldığımız riski 
performans terazisi 
ile ölçmeye kalkanlar, 
alanda canla başla her 
türlü risk altında çalışan 
sağlık emekçilerini 

bir kez daha yıkıma 
uğratmıştır. Sağlık 
hizmeti ekip işi ol-
masına rağmen bu 
bütünlük göz ardı 
edilmiştir. Salgın 
döneminde sağlık 
emekçilerin her tür-
lü zor duruma karşı 
korumaya çalıştığı 
motivasyonunu 

yerle bir etmiştir" 
diye konuştu. 

Sağlık emekçileri
‘adalette’ ısrarcı

DÜNYA genelinde koronavirüs vaka 
sayısı 5 milyon 232 bini geçti. Dünya gene-
linde 335 binden fazla insan ise Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti. Birleşmiş Mil-
letler, yardım çalışanlarının yıllardır süren 
iç savaşın pençesindeki Yemen'de sağlık 
sisteminin "fiilen çöktüğünü" ve koronavi-
rüsün ülke genelinde yayıldığını söylediğini 
aktardı. Dünyadan diğer gelişmeler şöyle:

 n ‘SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI’ SONUÇ 
VERMEDİ: Koronavirüs salgınında birçok 
ülkeden farklı olarak sıkı karantina önlem-

lerine başvurmayan ve adını koymadan 
sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç'te 
yapılan bir çalışma, Nisan sonu itibarıyla 
başkent Stockholm'de nüfusun sadece 
7,3'ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği-
ne işaret etti.

n AŞIDA İKİNCİ FAZA GEÇİLDİ: Oxford 
Üniversitesi Covid-19 için yapılan klinik 
çalışmalarda ikinci faza geçtiklerini açık-
ladı. Bu aşamada geniş çaplı uygulamada 
prototipin koruyuculuğu test edilecek.

n ‘MASKE TAK’ TEPKİSİ:  İtalya 

Başbakanı Giuseppe Conte, salgın günde-
miyle gerçekleştirilen parlamento oturumu 
sırasında öksürük krizine girdi. Parlamen-
toda bulunan vekiller “Maske tak” diyerek 
Conte'ye tepki gösterdi.

n KORONAYI DUA İLE YENDİK: Tan-
zanya Devlet Başkanı John Magufuli, koro-
navirüs vaka sayısının 3 haftadır değiştiği 
ülkesinin virüsü ‘duanın gücüyle’ yendi-
ğini söyledi. Yaklaşık 60 milyon nüfuslu 
ülkedeki vaka sayısı 500'den biraz fazla.

                            n Dış Haberler Servisi

Yemen’e bir darbe de koronavirüsten
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Venezuela müdahaleye karşı önlemini aldı
VENEZUELA ordusu ülkeye akar-

yakıt taşıyan beş İran tankerinin 
kıyıya güvenli bir biçimde yanaşma-
sını sağlamak üzere askeri uçak ve 
gemilerin tankerlere eşlik edeceğini 
duyurdu. Venezuela Savunma Ba-
kanı Vladimir Padrino López, önceki 

gün yaptığı açıklamada İran’dan 
gelen tankerlerin Venezuela’nın 
münhasır ekonomik bölgesine gir-
diklerinde Bolivarcı Silahlı Kuvvetle-
ri’ne ait botlar ve uçaklar tarafından 
karşılanacağını belirtti. ABD, söz 
konusu tankerleri ‘müdahale etmek’ 

ile tehdit etmişti. Venezuela Dışişle-
ri Bakanı Jorge Arreaza da “Salgın 
ortasında Washington petrolümüzü 
taşıyan ve benzin getiren gemileri 
taciz ediyor” diyerek Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne başvuracakları-
nı söylemişti. n Dış Haberler Servisi

ÇEKIŞMELI ANLAŞMA
ABD VE RUSYA SILAH KONTROLÜNÜ SAĞLAMAKTA ZORLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rus-
ya’nın sorumluluklarını yerine 
getirene kadar, Açık Semalar 

Anlaşması’ndan çekileceklerini açık-
ladı. Rusya ve ABD, silah kontrolünü 
gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla 
silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık 
Semalar Anlaşması’nı imzalayan 34 
ülke arasında yer alıyor. Trump, Michi-
gan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi 
Beyaz Saray’ın bahçesinde gazeteci-
lere açıklamada bulundu. Söz konusu 
anlaşmadan çekileceklerini duyuran 
Trump, “Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi 
ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. 
Rusya, sorumluluklarını yerine getirene 
kadar anlaşmadan çekileceğiz” dedi. 
Bunun yeni bir anlaşma için ‘fırsat’ 
olduğunu söyleyen Trump, “Biz bu 
anlaşmadan çıktığımızda Rusya’nın 
geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak 
istediklerini söyleyeceklerini düşünü-
yorum” açıklaması yaptı.

Rusya, ABD’nin anlaşmadan çıkması 
durumunda yeni bir planları olduğunu 
duyurdu. Rusya parlamentosunun alt 

kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi 
Başkanı Leonid Slutskiy, “Rusya’nın 
elinde, Amerikalıların ASA’ya yöne-
lik adımlarına tepki planı var. Gerçi 
anlaşma çok taraflı. Eminim, tamamen 
ulusal güvenliğimizi koruma amacına 
uygun dengeli bir karar alacağız” dedi.

ABD’nin Avrupa kıtasındaki as-
keri güvenlik sistemini riske attığını 
belirten Slutskiy, “Rusya’ya yönelik 
anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki 
suçlamalar asılsız. Aynı zamanda 
ABD, ona yönelik benzer şikayetleri 
çözüme kavuşturmayı reddediyor. Bu, 
ABD idaresinin Orta Menzilli Nükleer 
Kuvvetler Anlaşması’nı yıktıktan sonra 

silahlanma kontrolü alanındaki anah-
tar anlaşmaları yıkma yönünde yeni 
bir adımı olacak” diye konuştu.

BM’DEN TEPKİ
Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin 

silah kontrolünü denetleyen anlaş-
madan çekilmesinin ABD-Rus silah 
kontrol rejimini ‘erozyona’ uğrattığı yö-
nünde tepki verdi. BM Genel Sekreter 
Sözcüsü Stephane Dujarric, ‘’ABD-Rus 
silah kontrol rejiminin erozyonundan 
endişe duyuyoruz. Alternatifi olmadan 
bu tür anlaşmalardan çekilmek tehli-
keli. Yeni silahlanma yarışı gibi istik-
rarsızlaşmaya neden olacak sonuçlar 

doğurabilir ve yanlış hesaplamalara 
neden olabilir” açıklaması yaptı. 

ANLAŞMA NEDİR?
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şef-

faflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve 
diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaş-
tırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına 
izin veren Açık Semalar Anlaşması’nı 
imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı (AGİT) coğrafyasında ‘güven ve gü-
venlik artırıcı önlem’ olarak öngörülen 
ve 1992’de imzaya açılan Açık Semalar 
Anlaşması’nın tarafları arasında Türki-
ye de bulunuyor.

ÇİN yönetimi, geçen yıl yapılan ey-
lemlerin ardından Hong Kong’a yönelik 
yeni bir ‘ulusal güvenlik yasası’ getirme-
ye hazırlanıyor. Hong Kong’daki Pekin 
karşıtı protestoları kontrol altına almak 
için hazırlanan yeni ulusal güvenlik yasa 
tasarısı Çin parlamentosuna sunuldu.  Çin 
Ulusal Halk Kongresi’nde konuşan Daimi 
Komite Başkan Yardımcısı Wang Chen, 
yeni yasanın Hong Kong’da “karmaşa çı-
karan yabancı güçlerin engellenmesi için” 
gerekli olduğunu ifade etti. Wang Chen, 
“Onları yasaya uygun şekilde engellemek, 
durdurmak ve cezalandırmak için güçlü 
önlemler almalıyız” ifadelerini kullandı. 
Yasa tasarısı ‘bölücülük’, ‘yıkıcı faaliyet-
ler’, ‘terör faaliyetleri’ ve ‘yabancıların 
müdahalesi’ne ilişkin yeni düzenlemeler 
içeriyor. Pekin yönetimi daha önce ABD’yi 
Hong Kong’a müdahale etmekle suçla-
mıştı. n Dış Haberler Servisi
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 h PAKİSTAN Uluslararası Havayolları’na 
(PIA) ait ve Lahor-Karaçi seferi yapan 
Airbus 320 serisi yolcu uçağı Jinnah 
Uluslararası Havaalanı’na inmesine 
bir dakika kala, ülkenin en büyük 
şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi 
yakınlarında yerleşim bölgesinin üze-
rine düştü. PIA Sözcüsü Abdul Sattar 
uçakta 99 yolcu ve sekiz mürettebat 
olduğunu söylerken ölü sayısına ilişkin 
bilgi vermedi. Sosyal medyada pay-
laşılan görüntülerde uçağın düştüğü 
bölgede birçok bina ve aracın hasar 
gördüğü belli oldu. Başbakan Imran 
Han da Twitter hesabı üzerinden tazi-
yelerini iletti. n Dış Haberler Servisi

 h İKİNCİ Dünya Savaşı’nda Stutthof 
Nazi kampında gardiyanlık yapan 93 
yaşındaki Bruno Dey, toplu katliam 
suçlamasıyla yargılandığı davada, 
kampta olanları unutmak istediğini 
söyledi. 93 yaşındaki eski Nazi SS su-
bayı, Almanya’nın Hamburg şehrinde 
bir mahkemede yaptığı savunmada, 
“Ben bu suçların hiçbirine katılma-
dım, sadece gardiyan olarak orada 
bulundum. Zorla gardiyanlık yaptırdı-
lar, bu bir emirdi” diyerek suçlamaları 
reddetti. Bu dava, Nazi Almanyası’nın 
işlediği suçlarla ilgili son davalardan 
biri olması nedeniyle ayrı bir önem 
taşıyor. n Dış Haberler Servisi

 h SURİYE’nin kuzeyinde Suriye Demok-
ratik Birlik Partisi (PYD) dahil 25 siyasi 
parti ve hareketi kapsayan bir çatı yapı 
kuruldu. Deutsche Welle’in haberine 
göre, Suriyeli Kürt siyasetçi Salih Müslim, 
“Kuzey Suriye’deki Kürtlerin dağınık ol-
masının herkese zarar verdiğini” söyledi. 
Müslim, “Kürtlerin burada sorumluluğu 
var. En azından Kürtlerin bir araya top-
lanması, kırmızı-yeşil çizgilerin çizilmesi 
lazım” şeklinde konuştu. Oluşuma 
katılan partilerin ve hareketler arasında 
yerel Arap ve Süryani siyasi yapılar da 
bulunuyor. n Dış Haberler Servisi

 h HİNDİSTAN ve Bangladeş’in kıyı 
kesimlerinde etkili Amphan Kasır-
gası’nda hayatını kaybedenlerin 
sayısı 89’a yükseldi. Bengal Kör-
fezi’nde oluşan ve hızı saatte 185 
kilometreye kadar ulaşan Amphan 
Kasırgası’nda çok sayıda ev ve ekili 
alan zarar gördü, ağaçlar köklerin-
den söküldü. ABD Ulusal Okyanus 
ve Atmosfer İdaresi de bu dönem 
‘normalin üzerinde’ bir Atlantik 
kasırga sezonu olacağı uyarısında 
bulundu. n Dış Haberler Servisi

Yolcu uçağı düştü: 
Ölü sayısı belirsiz

Savaş suçlusu Dey 
mahkemeye çıkarıldı

Suriyeli Kürtler 
çatı yapı kurdu

Kasırga tehlikesi 
gittikçe büyüyor

Sağlık emekçileri eylemde
DÜNYA salgın koşullarıyla mücadele 

ederken bu mücadelenin başında yer 
alan sağlık emekçileri, hükümetlerin 
güvenli koşulları sağlamasını ve maaş 
ödemelerinde düzenleme yapılmasını 
istedi. Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık 
çalışanları çalışma koşullarını protesto et-
mek amacıyla gösteri düzenledi. Paris’te-

ki Robert Debre Hastanesi’nin önünde 
toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron ve hükümet 
karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. 
Maaşlara zam yapılması da istenilen 
eylemde üç kişinin gözaltına alındığı ve 
‘izinsiz gösteriye katıldıkları’ suçlamasıyla 
50 kişiye para cezası verildiği belirtildi. 

Sarı yelekliler de gösteriye katılarak sağlık 
çalışanlarına destek verdi.

ACİL EYLEM PLANI
Sağlık çalışanları, bir yıldan fazla 

bir süredir hastanelerde imkanların 
yetersizliği ve kötü çalışma koşulları 
nedeniyle hükümetten acil eylem planı 
bekliyor. Ülkedeki salgında hastaneler-
de ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan 
sağlık çalışanları maske yetersizliği 
nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

KOLOMBİYA’DA EYLEM
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 

da sağlık çalışanları, daha fazla 
koruyucu ekipman ve güvenli çalışma 
koşulları talep ederek maaşlardaki 
gecikmeleri protesto etti. Ivan Duque 
hükümetinin istifasını talep eden 
emekçiler, taleplerinin yerine getiril-
mesini istedi. n Dış Haberler Servisi
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Göçmenler 
güvenli

iş istiyor
İTALYA’nın güney bölgelerinde 

tarım işçisi olarak çalışan çok 
sayıda göçmen, yasal hakların 

tanınarak düzenli statüye geçi-
rilmeleri için iş bırakma eylemi 

yaptı. Sendikalar Birliği’nin (USB) 
çağrısıyla başta ülkenin güney-

doğusundaki Foggia kenti olmak 
üzere pek çok yerde göçmenler 

iş bırakarak tarlalara meyve seb-
ze toplamaya gitmedi. USB yetki-
lisi Aboubakar Soumahoro, “Con-

te çizmeni giy ve bizi dinlemeye 
gel” diyerek Başbakan Giuseppe 

Conte’ye seslendi. Sendikacı 
Soumahoro, hükümetin emekçi-
lerin taleplerine karşı daha fazla 
sağır kalması halinde daha çok 
grev olacağını belirterek, “Eğer 
bizi bunu yapmaya zorlarlarsa, 

topraklı kirli botlarımızla Meclise 
gideceğiz” diye konuştu.

A
A



ABD Başkanı Trump, Rusya’yla 
ilişkilerini etkileyecek yeni bir 

karar aldı. Trump, Açık Semalar 
Anlaşması’ndan çekileceklerini 
duyurdu. Duma’dan, Rusya’nın 

anlaşmadan çıkma ihtimaline 
karşı bir planın olduğu 

açıklandı. BM, Trump’ı bu 
kararından ötürü ‘silah

kontrol rejimini erozyona 
uğratmak’ ile suçladı

Çin’de tartışmalı 
güvenlik yasası

Gerilimi 
artıran 
teklif

İSRAİL Başbakanı Binyamin 
Netanyahu’nun Filistin Yönetimi’ne 
“Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başken-
ti olarak kalması” temeli üzerinden 
müzakere çağrısı yapması tepki çekti. 
Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerle-
rinin Batı Şeria’daki şehirlere girişine 
izin vermedi. Kudüs’ün İsrail tara-
fından işgal edilmesinin 53’üncü yılı 
kutlamaları çerçevesinde bir konuş-
ma yapan Netanyahu, Filistinlilerle 

ABD’nin ilhak planı çerçevesinde mü-
zakerelere hazır olduğunu ifade etti. 
Netanyahu, “Kudüs İsrail’in başkenti 
olarak kalacak ve bölünmeyecek” 
iddiasında bulunurken “Hükümet-
teki yeni ortaklarıma bu duruşumu 
yeniden duyurmaktan memnuniyet 
duyarım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin güvenlik 
güçleri, Filistin yönetiminin güvenlik 
anlaşmaları dahil, İsrail ve ABD ile 

yapılan anlaşma ve mutabakatlara 
bağlı kalınmayacağını duyurmasının 
ardından İsrail askerlerinin işgal al-
tındaki Batı Şeria’nın bazı şehirlerine 
girişine izin vermedi. Sosyal medya-
da paylaşılan görüntülerde, Filistin 
güçlerinin Batı Şeria’nın El-Halil ile 
Beytullahim kentlerinin girişlerine 
barikat kurduğu ve İsrail güçleriyle 
aralarında tartışma yaşandığı görül-
dü. n Dış Haberler Servisi
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İKTİDAR 
blokunun en 
yetkili ağzından 
“muhalefetin vi-
rüs gibi hastalık” 
olarak tanımlan-
dığı, muhalefetin 
tasfiyesinin ilan 
edildiği süreçte 
muhalefetin ne 
yapacağı, nasıl 
bir hat izleyeceği 
önemli bir tartış-
ma konusu haline geldi. ‘Yeni normalde’ 
hiçbir şey eskisi gibi yürümeyecekse 
muhalefetin de her şey normalmişçesi-
ne yürümesi mümkün değil.

Öyleyse muhalefet ne yapmalı? Hayri 
Kozanoğlu hocamdan esinlenerek 10 
maddede bu tartışmaya katkı sunmaya 
çalışacağım. Elbette bu maddeler ço-
ğaltılabilir, azaltılabilir ve tanımlanabilir.

1Fikri açıklık: Dünyada ve Türki-
ye’de uzun yıllardır ‘sağ-sol bitti’ 

denilerek sağın hegemonyası kuruldu. 
Artık bu hikâyenin sonuna gelindi. Kim-
likler üzerinden bölünen toplumu fikri 
bir zeminde birleştirmek solun talep 
ve değerlerinin birleştiriciliğinin ısrarla 
altını çizmek. Sağın yanında duran 
insanlarımızın esasen nesnel olarak 
emekçi, ezilen, sömürülen kimlikleriyle 
solda olduğunu bilmek, onlara dışardan 
seslenmemek, içsel bir ilişki kurmak, 
onların dünyalarına girmek.

2 Savunmadan çıkmak: Neoliberal 
kapitalist düzenin ideolojik-poli-

tik-kültürel vb. saldırısı altında uzunca 
bir dönem yaşadık. Şimdi savunduğu-
muz fikirlerin, değerlerin haklılığı ve 
önemi ortaya çıkıyor. Futbolun diliyle 
konuşursak artık defansif değil ofansif 
bir anlayışla hareket etmeli, dilimizi ve 
tarzımızı yenilemeliyiz.

3 Siyaseti programlamak ve top-
lumsallaştırmak: 2013 Haziran 

isyanında halkın pratik içerisinde birleş-
tiği kamucu, halkçı, bağımsızlıkçı, laik, 
anti-cinsiyetçi, ekolojist, Kürt sorunun-
da eşit yurttaşlık temelinde kardeşlik 
programını somutlamak, toplumun her 
alanına taşımak.

4 Rejim ve düzen krizinin iç içe 
geçtiği ve derinleştiği süreçte; re-

jim krizine karşı laikliği kazanmayı, dü-
zen krizine karşı kamuculuğu birbirini 

tamamlayan başlıklar olarak ele almak, 
daha belirgin hale getirmek, halkın 
gündelik yaşamının parçası kılmak.

5 Kurucu bir perspektife sahip 
olmak: Karşı çıkmakla yetinme-

den toplumsal tahayyülümüzü bugün-
den gösterecek örnek yaşamlar, örnek 
pratikler, örnek deneyimler yaratmak. 
Yarını bugünden inşa etmek.

6 Meclisleşmek: Seçimleri bekle-
memek, parlamentoya hapsol-

mamak, en küçük birimden başlayarak 
halkın doğrudan siyaset zeminleri 
olarak baskılara karşı direnme, yoksul-
luğa, işsizliğe karşı dayanışma işlevleri 
görecek meclisler inşa etmek.

7 Birleşik mücadele zeminleri 
oluşturmak: Çok acil ve somut 

gündemler etrafında aşağıdan yuka-
rıya muhalefetin ortak mücadelesini 
geliştirmek. Örneğin; şu anda iktidarın 
TMMOB ve barolara dönük darbe girişi-
mini ortak mücadeleyle püskürtmek.

8 Yerel yönetimleri güçlendirmek: 
Yerel yönetimleri seçilmişlerin 

niyetine ve iradesine bırakmamak, 
yerel yönetimlerin demokratikleştiril-
mesini ve kamusal niteliğini ma-
halle-halk örgütlenmesi ile yaşama 
geçirmek, iktidarın yerel yönetimlere 
dönük saldırılarına karşı bu örgütlen-
melere dayalı bir halk seferberliği ile 
direnmek.

9 Dayanışma örgütleri kurmak: 
Üretici, tüketici kooperatifleri, 

eğitim, kültür, sanat kooperatifleri vb. 
eliyle dayanışmayı büyütmek.

10 Gençlerin ve kadınların inisi-
yatifine yer açmak, muhale-

feti gençleştirmek, daha fazla kadının 
yer almasını sağlamak: İktidarın plan 
ve tertiplerine karşı uyanık ve dikkatli 
olmak, sahte gündemlerin peşine ta-
kılmamak, kitlesel, meşru, kapsayıcı, 
barışçıl, militan bir mücadele çizgisi 
izlemek.

HAFTANIN İRONİSİ
“Vicdanınızı hiçbir gücün 

emrine vermeyin.”
(Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın kura töreninde hâkim 
ve savcılara yaptığı çağrı)

Korona sonrası 
MUHALEFET

GÖZDEN 
KAÇMASIN
İBRAHİM Karagül Yeni 

Şafak gazetesinin genel 
yayın yönetmeni. Gazete-
deki köşesinde hem okuru 
gazlayan hem de iktidarı 
pohpohlayan ajitatif yazılar 
yazıyor. 18 Mayıs 2020 tarihli yazısı 
dikkatimi çekti.

Yazar Libya’daki gelişmelerden 
söz ediyor, Türkiye’nin Libya’da Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi 
Arabistan, Mısır, İsrail, İran, Rusya 
ve Fransa’dan oluşan dış cephenin 
hesabını bozduğunu ve dış cephe-
nin şimdi “içerideki cephe” üzerin-
den iş yapmaya ağırlık vereceğini, 
“içerideki cephe”nin aslında bir dış 
müdahale operasyonu olduğunu 
iddia ediyor. Tabii burada kastedi-
len “iç cephe” Erdoğan’ın her daim 
hedef aldığı, gayri milli ve gayri 
yerli ilan ettiği ve tasfiyesini hedef-
lediği AKP-MHP blokuna karşı olan 
muhalefet cephesi. Buraya kadar 
söylenenler bildiğimiz şeyler ve ya-

zarın kendi dünyası olarak görüle-
bilir. Ancak yazarın dile getirdiği bir 
iddia burada önemli. Dış cephenin 
bölgede karanlık işlerini planlayan 
ve finanse eden BAE’li Muhammed 
bin Zayed’in Libya yöneticilerine 
hatta Türkiye içinde bazı kişilere su-
ikast girişimleri olabileceği iddiası.

İktidarın yönetme kabiliyetini yi-
tirdiği, iktidar bloku içerisinde güç 
kavgalarının yaşandığı, muhalefetin 
dış operasyonel güç olarak itham 
edildiği bir ülkede velev ki böyle 
suikastlar söz konusu olduğunda 
bunun neye yol açacağını tahmin 
etmek zor olmasa gerek. Ne olur 
ne olmaz biz buraya kaydedelim ve 
iktidarın yeni oyun ve tertiplerine 
karşı uyanık olalım.

“Akıl sahipleri edep sayarlar susmayı.Ama konuşmaya çalış gerektiğinde.Zarar verir iki şey akla:
Konuşulacak zamanda susmak;Susulacak zamanda konuşmak”

                                                  Sadi Şirazi

HAFTANIN ŞİİRİ

Mustafa M. BİLDİRCİN

KIZLARIN dokuz, er-
keklerin ise 12 yaşında 
evlenebileceği bilgisini 

içeren ifadeleri tepki üzerine 
internet sitesinden 2018 yılında 
kaldıran Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nın yayıncısı olduğu İslam 
Ansiklopedisi’nde de benzer 
ifadelerin yer aldığı ortaya 
çıktı.  Dijital ortama aktarılan 
ansiklopedide, anne babaya ait 
neslin korunması görevinin, 
“Buluğ çağına gelen evladın 
yuva kurmasına imkan hazır-
lanmasıyla” yerine getirileceği 
belirtildi.

İslam hukukunda baki-
reliğin, “Evlenme ehliyeti ve 
evlenmede kadının velisinin 

rızasının gerekli olup olmama-
sı” bakımından önemli olduğu 
belirtilen yazıda, “Hanefi 
mezhebinin bekarete bakışı” 
konusunda şunlar kaydedildi:

“Evlenme ehliyeti bakımın-
dan bekarete önem vermezler. 
Onlara göre bu ehliyetin ölçüsü 
buluğa ermektir. Buluğa eren 
kadın, bakire olsun veya 
olmasın, velisinin rızasına 
gerek kalmadan evlenebilir. 
Henüz ergenlik çağına gelme-
miş olanlar ise yerine göre ya 
ehliyetsiz veya noksan ehliyetli 

olacaklarından onlar üzerinde 
velilerinin icbar yetkisi vardır 
ve velilerinin rızası olmadan 
evlenemezler.”

FAZLA BEKLETİLMEDEN
İslam Ansiklopedisi’nin 

sekizinci cildinde yer alan, “Ço-
cuk” başlığı altında ise daha 
çarpıcı ifadelerin yer aldığı 
belirlendi. Anne ve babanın 
çocuğa karşı çeşitli sorum-
lulukları olduğunu anlatan 
yazıda, bu sorumluluklardan 
birinin de evlendirme olduğu 

ifade edildi. Yazıda, evlenme 
çağına gelen çocuğun ‘daha 
fazla bekletilmeden’ evlendi-
rilmesi gerektiği savunularak, 
“Mazeretsiz olarak bunun ileri 
yaşlara ertelenmesi netice-
sinde doğabilecek birtakım 
kötü sonuçlardan ana baba 
da sorumlu olur” denildi. Öte 
yandan, anne babaya ait olan 
neslin korunması görevinin de 
“Buluğ çağına gelen evladın 
yuva kurmasına imkan hazır-
lanması” ile yerine getirileceği 
bildirildi.

BU İFADELER 
DİYANET’İN 

ANSİKLOPEDİSİNDE 

YAZIYOR:

Buluğ çağına gelen 
evlendirilmeli

Çocukların erken yaşta evlenebileceği bilgisini içeren yazıyı tepki nedeniyle 
internet sitesinden kaldıran Diyanet, benzer ifadelerin yer aldığı İslam 
Ansiklopedisi makalelerini dijital ortama aktardı. Makalelerde, buluğ 

çağındaki çocuğun ‘fazla bekletilmeden’ evlendirilmesi gerektiği savunuldu

MUSTAFA KÖMÜŞ

EĞİTİM İş Bursa Şubesi 
il genelinde öğretmenlerle 
uzaktan eğitim üzerine 
bir anket çalışması yaptı. 
Çalışmaya bin 426 öğret-
men katıldı. Öğretmenlerin 
verdiği cevaplara göre 
uzaktan eğitim derslerine 
öğrencilerin yalnızca 21,13’ü 
düzenli katılıyor. Ayrıca an-
kete katılan öğretmenlerin 
yüzde 66,4’ü EBA altyapısı-
nı yetersiz buluyor.

YÜZDE 50'Sİ  
EBA KULLANIYOR

Ankete katılan öğret-
menlerin yüzde 37,3’ü ilko-
kul, yüzde 29,8’i ortaokul, 
yüzde 32,9’u ise lisede görev 
yapıyor. Öğretmenlerin ver-
diği cevaplara göre anketin 
çarpıcı sonuçları şöyle:

n Uzaktan eğitimde öğ-
retmen başına 124,8 öğrenci 
düşüyor.

n EBA üzerinden pay-
laşılan ödev ve çalışmalara 
düzenli ulaşan öğrencilerin 
oranı yüzde 24,91.

n Öğrencilerin yüzde 
19,17’sinin evinde internet 
bağlantısı bulunmuyor.

n Öğretmenlerin yüzde 
71,5’i canlı ders yapabiliyor.

n Canlı derslere düzenli 
katılan öğrencilerin oranı 
yalnızca yüzde 21,13.

n Canlı ders için öğret-
menlerin yüzde 49,7’si EBA, 

yüzde 50,3’ü diğer yazılım-
ları kullanıyor.

n Öğretmenlerin yüzde 
24,5’i canlı ders yapmaya 
zorlanıyor. Yüzde 31,2’sinin 
koşulları canlı ders yapma-
ya uygun değil.

EBA ALTYAPISI  
YETERSİZ

Ayrıca ankette birden 
fazla seçeneğin işaretlene-
bildiği iki soru daha sorul-
du. Sorular ve cevaplara 
gelen oranlar şöyle:

n Canlı derse katılama-
yan öğrencilerin katılma-
ma nedenleri nelerdir?

6 Yüzde 53,1 bilgisayar/
tablet olmaması

6 Yüzde 64,6 internet 
bağlantısı olmaması

6 Yüzde 63,8 sisteme 
bağlanma sorunları

6 Yüzde 63,6 veli-öğren-
ci ilgisizliği

6 Yüzde 6,3 canlı ders 
saatlerinin yetersizliği

n Uzaktan eğitimin 
öğrencilerin tamamına 
ulaşmasındaki öncelikli 
engeller nelerdir?

6 Yüzde 66,4 EBA altya-
pısının yetersizliği

6 Yüzde 76,4 öğren-
cilerin yeterli teknolojik 
olanağa sahip olmaması

6 Yüzde 42,6 öğrenciyi 
izleme sürecinin yeterli 
olmaması

6 Yüzde 56,9 herhangi 
bir yaptırımın olmaması

EBA’yı öğrencilerin yalnızca 
5’te biri düzenli kullanıyor

Eğitim İş Bursa Şubesi’nin il genelinde yaptığı 
çalışmaya göre uzaktan eğitim derslerine düzenli 

katılan öğrencilerin oranı yalnızca 21,13’te kaldı

Barış SARIKAŞ

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü 18 Mart’ta atanıp 
2 aydan fazla bir süredir görevlerine 
başlayamayan öğretmenlerin kararna-
melerinin 22 Haziran’da illere gönderi-
leceğini açıkladı. Böylece öğretmenler 
atandıktan ancak 3 ay sonra görevleri-
ne başlamış olacak.

Konuyu değerlendiren Eğitim Sen 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdo-
ğan bu durumun 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na aykırı olduğu-
nu ifade etti. Bozdoğan şu ifadeleri 
kullandı: “657’nin ruhu, atanan bir 
kamu çalışanının bir an önce göreve 
başlaması üzerine inşa edilmiş. Yasa 
herhangi bir uzatma içermiyor; ancak 
herhangi bir olağanüstü halde veya 
savaşta Cumhurbaşkanı’na 15 günlük 

süreyi kısaltma yetkisi veriyor. 63’üncü 
maddede bir bölüm var. O bölümde 
de ekstra durum olduğunda iki ay 
boyunca atama bekletilebilir. Bakanlık 
bu maddeye sığınsa dahi, 18 Mayıs 
itibariyle o iki aylık süre aşıldı. Arka-
daşlarımız neden 22 Haziran’a kadar 
bekletiliyor? Bekletilmelerinin hukuki 
dayanağı yok. Bu nasıl müjde oluyor? 
Hakları olanı geç verip, sonra da buna 
sevinmeleri isteniyor.”

3 ay gecikmeli atama!

CHP Niğde Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer, yükse-
köğretim kurumlarında 
değişik nedenlerle öğrenci-
lik haklarını kaybedenlerin 
af taleplerini, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na yönelttiği soru 
önergesiyle Meclis günde-
mine getirdi. Kapsamlı bir 
öğrenci affının gündemde 
olup olmadığını soran 
Gürer, koronavirüs salgını 

sonrasında tüm okullarda 
sağlık personeli görevlendi-
rilmesi talebini de gündeme 
getirdi. Gürer, öğrencilerin 
af taleplerini yeniden 
TBMM gündemine taşıdı. 
Kapsamlı bir af düşünülüp 
düşünülmediğini MEB’e 
soran Gürer, YÖK’ün bu 
konuda bir çalışma yapması 
gerektiğini vurguladı. 

n Haber Merkezi

Af gündemde mi?
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Haber Merkezi

BASIN İlan Kurumu (BİK) 
tarafından BirGün’e, 
gazetede yayımlanan iki 

ayrı Kızılay haberi nedeniyle 
ilan kesme cezası verildi. Biri 
iki gün, biri beş gün olan ceza 
nedeniyle gazetemizde 7 gün 
ilan yayımlanamayacak.

HUZUR HAKKI 
‘MAAŞ’ DEĞİLMİŞ

Basın İlan Kurumu’nun 
BirGün’e gönderdiği tebligatta, 

‘Kızılay yöneticilerine huzur 
hakkı adı altında ikinci maaş’ 
ifadesinin gerçeği yansıtmadığı 
iddia edildi. Huzur hakkının 
toplantılara katılma nedeniyle 
ödendiğinden maaş olarak 
sayılmayacağı belirtildi. Huzur 
hakkı adı altında alınan ücrete 
‘maaş’ ifadesi kullanıldığı 
için iki gün ilan kesme cezası 
verildi.

YÖNETİCİNİN  
İFADELERİNE 5 GÜN

Diğer bir tebligatta ise 

‘Milyonluk ihale Menzil 
hayranına’ başlıklı haberde 
Kızılay yöneticisinin ifadelerine 
yer verilmesi cezaya neden 
oldu. İhaleyle ilgili BirGün’e 
konuşan yöneticinin ifadelerinin 
haberde yer alması, 5 gün 
ilan kesme cezası için bahane 
olarak gösterildi.

Ceza verilen haberlerin 
birinde Kızılay’ın 
holdingleşmesi ele alınırken 
diğerinde ise Menzil tarikatına 
hayranlık duyan birinin ihale 
alması gündeme taşınmıştı.

Kızılay haberleri 
nedeniyle BirGün’e  
ilan kesme cezası

BİK, BirGün’e ceza yağdırdı. Kızılay’a ilişkin yayımlanan haberler nedeniyle gazetemize 7 
gün ilan kesme cezası verildi. Kızılay yöneticisinin haberdeki ifadeleri ceza sebebi sayıldı

CUMHURBAŞKANI İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı 
araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılması-
na ilişkin ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haber 

nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 35 gün ilan 
kesme cezası verildi. Basın İlan Kurumu’nun 
(BİK) kararında “haberin gerçeği yansıtmadığı”, 
“kamu yararı olmadığı” öne sürüldü. Gazetenin 
avukatları karara itiraz edecek.

Yemek 
dağıtımı ya-
pan kuryenin 
bizim binaya 
giriş çıkışı, Le 
Guin’in “Ome-
las’ı Bırakıp 
Gidenler” 
başlıklı kısa 
hikâyesini 
çağrıştırdı.

Omelas, 
Le Guin’in 
öyküsünde 
görünürde herkesin mutlu olduğu, 
refahın ve özgürlüklerin kenti olarak 
tasvir edilir. Ne güçlü liderleri ne 
de gelişkin bir devlet aygıtı vardır.  
Kırmızı çatılı evleri, bakımlı sokakları, 
limandaki alımlı tekneleri ve festi-
valleriyle Omelas, yaşlısıyla genciyle 
özgür yaşamlara ev sahipliği yapan, 
sorunsuz, ideal bir kenttir.

Ne var ki bu mükemmelliğin 
gerisinde, herkesin bildiği ve çocuk-
ların belli bir yaşa gelince öğrendiği 
bir “küçük sır” vardır. Bir bodrum 
katının penceresiz bir odasında on 
yaşlarında bir çocuk, dışarı çıkma-
sına izin verilmeden, sefil bir yaşam 
sürmektedir. Kendi dışkısı üzerinde 
yaşamaktan her yeri yara içinde olan 
bu çocuk, Omelas’ın çizdiği mutluluk 
tablosunun tümüyle dışındadır. Da-
hası Omelas’ın mutluluğun gerisin-
deki tek kural, çocuğun sefaletinin 
devamıdır. Eğer bu talihsiz çocuk, 
içinde bulunduğu esaretten kurtarı-
lıp, herkesin sahip olduğu koşullara 
ulaşırsa, işte o gün Omelas’ın bütün 
refahı ve güzelliği sona erecektir. 
Çocuğun mutlu edilmesi, binler-
ce insanın mutluluğunun elinden 
alınmasıyla sonuçlanacaktır. Böylece 
binlerin refahı, çocuğun sefaletini ve 
kapatılmasını haklı çıkaran gerekçe 
haline gelir.

Birçokları için bu tür bir bedel, 
kazanımları dikkate alındığında 
anlaşılabilirdir. Buna inananlar, daha 
ileri gidip, çocuğun zaten başka 
türlü yaşayamayacağına, dış dün-
yaya uyum gösteremeyeceğine de 
kendilerini inandırırlar. Ama kemiren 
bir huzursuzluk hep oradadır. İyi bir 

gerekçeyle de olsa bu küçük çocuğun 
hiç suçu yokken ağır bedeller ödeme-
si Omelas’ın çözülemeyen çelişkisini 
teşkil eder. Çocuğu görmek için giden 
bazen çocuklar ve gençler, bazen 
yetişkinler, ansızın ve teker teker 
Omelas’ın bütün sunduklarını geride 
bırakıp, evlerine dönmeyip kenti terk 
ederler. Gittikleri yer, bu mutlu yerle 
karşılaştırıldığında daha az tahay-
yül edilebilirdir. Hatta tanımlamak 
mümkün değildir. Dahası belki böyle 
bir yer de yoktur. Ama gidenler, bir bi-
çimde nereye gittiklerini bilmektedir.

Adaletsizlikler karşısında itaat 
etmek yanında, karşı çıkmayı ya 
da orayı terk etmeyi seçebilirsiniz. 
Omelas’ın nüfusunun büyük bölümü, 
refahlarını korumak adına çocuğun 
acı çekmesini kabul ettikleri ölçüde 
itaati seçerler. Öte yandan Le Guin’in 
bu küçük hikâyesini zor hale getiren 
terk etme eyleminin gerçekte ne an-
lama geldiğidir. Başkaldırı imkânsız 
hale geldiğinde çekip gitmek de bir 
isyan mıdır sorusunda sıkışsa da Le 
Guin, bu soruyu yanıtlamayı bilinçli 
biçimde reddedip, yargıyı okuyucuya 
bırakır.

Le Guin’in hikâyesi, kurban mantı-
ğının toplum düzenin temeline konul-
masına ilişkin. Bu konunun önemli 
ismi Girard, Hristiyanlık, suçsuz 
birini çarmıha gerdiği andan itibaren 
kurbanı toplumsal şiddeti önlemede 
etkin bir mekanizma olmaktan çıkar-
mıştır, der. Le Guin’in hikâyesinde de 
benzer bir durum yok mu? Sağlaya-
cağı olanaklar ne kadar büyük olursa 
olsun, masum bir çocuğun kurban 
edilmesi üzerine bir toplumsal düzen 
inşa edilemez.

Pencereden, yemek getiren kurye-
ye bakarken, emeğini masaya koyan 
bir işçi görmedim; masadaki, genç 
bir insanın yaşam hakkıydı. Pandemi 
hiçbir şeyi göstermediyse, çalışan sı-
nıfların dikkate değer bir bölümünün 
çarkların dönebilmesi için hemen her 
yerde nasıl kurban haline getirildiğini 
gösterdi. Bu hesapta olmayan durum 
hemen her yerde toplumsal hafızaya 
çakılmış bulunuyor.

Terk etmek meselesine gelince… 
Gidilebilecek her yerde kuryelerin 
kapitalizmi açığa düşürdüğünü, 
dolayısıyla gidilebilecek bir dışarı-
sının da en azından artık olmadığını 
söyleyebiliriz. Ne yapıyorsak burada 
yapacağız. Ya duruma itaat edeceğiz 
ya da durumu değiştireceğiz.

Le Guin’in bu küçük hikâyesini 
okuyarak başlayabiliriz…

Bırakıp gitmek/
İtaat etmek!

RADYO ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK), Ülke 

TV’deki ‘Arafta 
Sorular’ progra-

mına katılan 
Sevda No-

yan’ın, “15 
Temmuz 
kursağı-
mızda 
kaldı, 
iste-
dikle-
rimizi 
yapa-
madık. 
Bizim 

aile 50 
kişiyi 

götürür. 
Ayakla-

rını denk 
alsınlar. Bizim 

sitede hala 3, 5 var 
benim listem hazır” 

sözleri hakkındaki kararını verdi. 
RTÜK, Ülke TV'ye ‘program dur-
durma cezası’ verdi.

RTÜK'ün CHP’li üyesi İlhan Taş-
cı ile HDP’li Ali Ürküt, geçen hafta 
yaptıkları başvuruda, Ülke TV'de-
ki yayının, ‘ırk, dil, cinsiyet, sınıf, 
bölge ve mezhep farkı gözeterek 
toplumu kin ve düşmanlığa tahrik 
ettiğini’ bildirdi. Üyelerin bu talebi 
geçen hafta RTÜK Başkanı Ebube-
kir Şahin'in toplantıya katılmama-
sı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Ülke TV'deki ölüm tehdidiy-
le ilgili önce "Cezalandırılacak 
pozisyonda değiliz" diyen ancak 
gelen tepkilerden sonra fikir 
değiştirip "Yayın kabul edilemez" 
ifadelerini kullanan Şahin’in 
dünkü toplantıya katılmasıyla 
karar verildi. Üst Kurul, skandal 
sözler nedeniyle Ülke TV'ye üç 
kez programı durdurma cezasını 
oy birliği ile verdi. 

                           n BirGün/Ankara

Ölüm tehdidine 3 gün 
yayın durdurma

KORONAVİRÜS salgını cezaevlerinde 
hızla yayılırken Silivri Cezaevi’nde Covid-19 
nedeniyle bir mahkûm yaşamını yitirdi. Ha-
yatını kaybeden hükümlünün kronik akciğer 
hastalıkları bulunduğu öğrenildi. Toplam 82 
kişide de koronavirüs tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 
hükümlünün tüberküloz, verem gibi kronik 
akciğer hastalıkları bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıkla-

mada, Silivri 7 No’lu L Tipi Cezaevi’nde 47, 
Silivri 8 No’lu L Tipi Cezaevi’nde 35 olmak 
üzere vaka sayısının toplam 82 olduğu 
aktarıldı.

82 tutuklu ve hükümlünün genel sağlık 
durumlarının iyi olduğu bilgisi verilen açık-
lamada, şöyle denildi: ‘’Hiçbir semptom 
göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor 
kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir 
bölümde, 10’u da sağlık kurumlarında 
tedavi edilmektedir.” n Haber Merkezi

Koronavirüs nedeniyle 
1 mahkûm hayatını kaybetti

Tirajlar yüzde 30 düştü

Basın 
Konseyi’nden   
Elönü’ne kınama

Basın Konseyi, 
Ekrem İmamoğlu’na 
limon kumpası hazır-
layan Mahmut Dölek ile 
ölüm listesi olduğunu 
açıklayan Sevda Noyan’ı 
ağırlayan Esra Elönü’ye 
Basın Meslek İlkele-
ri’ni ihlalden kınama 
cezası verdi. Konsey, 
Elönü’nün Noyan’ın 
sözlerine müdahale 
etmeyip sahiplendi-
ğini değerlendirdi. 
Dölek ise ‘kurgu 
haber’ yaptığı 
için kına-
nandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 
Avrupa Birliği işbirliği ile yürüttüğü 
“Demokrasi için Medya, Medya için 
Demokrasi (M4D) Projesi” kapsamın-
da hazırlanan Medya İzleme Raporu 
yayımlandı. Rapora göre birgun.net 
en çok tıklanan ilk 15 internet sitesi-
nin arasına girdi. Ocak, şubat ve mart 
aylarını kapsayan rapora göre salgın, 
medya sektöründe değişiklik yarattı. 
2020’nin ilk 3 ayının ‘felaketler dönemi’ 
olarak tanımlandığı raporda, tirajı en 
yüksek 20 gazetenin, salgın sonrasın-
daki 20 günde ortalama yüzde 30’luk 

düşüş yaşadığına dikkat çekildi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı: 

“Alternatif medya mecraları internetin 
ana akımı ya da yaygın medyası şeklin-
de konumlanmaya başlıyor ve gazete 
tiraj sıralamalarına oldukça yüksek 
erişim rakamlarıyla listenin en başın-
dan dâhil oluyor. Yaygın ulusal medya 
tarafından yaratılan ‘merkez’ çizgi 
internette yerini yavaş yavaş gerçeğe 
bırakmaya başlıyor.”

Rapora göre 31 Mart itibarıyla en az 
100 basın çalışanı cezaevinde bulunu-
yor. n Haber Merkezi

OSMANİYE 2 No’lu T Tipi Kapalı Ce-
zaevi’nde geçirdiği bağırsak kanaması 
sonucu sık sık hastaneye kaldırılan ağır 
hasta tutuklu Sabri Kaya hakkın-
da tahliye kararı verildiği gün 
getirildiği Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’n-
de yaşamını yitirdi. 20 Mayıs'ta 
Osmaniye Devlet Hastanesi 
tarafından “Cezaevin-
de kalamaz” raporu 
verilen Kaya hakkında 
Osmaniye Cumhu-
riyet Başsavcılığı 
tarafından da dün 
tahliye kararı 

verildi. Tahliye edilen Kaya, tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti. İnsan 
Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler 

Komisyonu yayımladığı açıklamada, 
“Beklenen bu sonun oluşması bizzat 
devletin yetkili kurumlarının tavır 
ve uygulamalarından kaynaklanmış-
tır. Hasta mahpusun yaşamasının 

mümkün olmadığının anlaşılma-
sından sonra tahliye kararı ve-

rilmesi, ilgili yetkili kurum 
ve kişileri sorumluluktan 
hukuken ve vicdanen kur-

tulmasını sağlayamaz” 
denildi.  
n Haber Merkezi

Ağır hasta tutuklu yaşamını yitirdi
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MUHALİF MEDYA 

KAPANSIN  
İSTİYORLAR

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Ku-

rulu ise Basın İlan Kurumu’nun Cumhuriyet gazetesi ve 

RTÜK’ün Halk TV’nin 5 programına verdiği cezalara iliş-

kin açıklama yaptı. Basın İlan Kurumu ile RTÜK’ün basın 

özgürlüğüne müdahale ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 

şöyle dendi: ‘’Eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına 

giderek artan sayıda yayın durdurma, resmi ilan kesme 

ve para cezaları verilmesi rutin bir uygulamaya dönüş-

müştür. Yayın durdurma, para ve resmi ilan kesme 

cezalarıyla eleştirel yayın yapan kuruluşlar 

ekonomik olarak zayıflatılıp kapanma-

larına neden olacak bir yaklaşım 

sürdürülmektedir.’’

CUMHURİYET’E REKOR CEZA
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Şimdi de cami provokasyonu
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 h TÜRKIYE Kent Konseyleri Platfor-
mu’nun belediyelere uygulanan 
baskılar ve kayyum atamalarına 
dair yaptığı açıklamada “Daya-
nışmaya en çok ihtiyaç duyulan 
günlerde bu yaklaşım büyük zarar 
vermekte” dendi. 43 kent konseyi-
nin imzaladığı açıklamada “Daya-
nışmaya en fazla ihtiyacımız olan 
bugünlerde yerelde bunu sağla-
yacak belediyelerde partizanca 
ayrıma gidilerek bazı belediyeleri 
dayanışma sürecinin dışında tutma 
girişimleri, ödeneklerinin yüzde 
50 kesintiye uğratılması ve bazı 
kentlerimizde belediye başkanla-
rının görevden alınması, yerlerine 
kayyum atanması toplumsal barışa, 
kamu sağlığına ve dayanışmaya 
zarar vermekte” dendi. Açıklama-
da ‘Seçmen iradesine zarar veren 
uygulamalardan vazgeçilme’ çağrısı 
yapıldı. ■ Haber Merkezi

 h ISTANBUL Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Imamoğlu, asgari 
ücretle ev sahibi olma konusunda 
bir projeleri olduğunu açıkladı. 
Imamoğlu, KIPTAŞ Silivri 3. Etap 
Kura Çekiliş Töreni’ne katıldı. 
Burada  KIPTAŞ Genel Müdürü Ali 
Kurt’a çağrı yaparak şunları söyledi: 
“Çekilişini yaptığımız konutların bir 
bölümünü haziran ayında tes-
lim edeceksiniz. Biz, oraya gelen 
hemşehrilerimize ve yakınlarına, 
Türkiye’deki asgari ücret sınırını 
dikkate alarak, en asgari seviyede 
geliri olan insanlarımızın bile hayal 
edebileceği, gelirleriyle ev alabile-
cekleri bir proje konseptini, Silivri 4 
Projesini duyuralım. Bugün kuralar 
çekelim, bayram müjdelerini ailele-
rine ulaştırmış olalım. Önümüzdeki 
hafta, insanlarımızı, toplumumuzu, 
‘Bu koşullarda bile imkan elde edi-
lebiliyor’ umuduyla besleyelim..” 

■ Haber Merkezi

 h DIYARBAKIR merkezli yürütülen 
bir soruşturma kapsamında HDP 
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi 
Özlem Gündüz, DBP önceki dönem 
Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, 
Rosa Kadın Derneği yöneticileri 
evlerine yapılan baskınlarla gözaltına 
alındı. Gözaltılara HDP Izmir Il Örgütü 
yaptığı basın açıklamasıyla tepki 
gösterdi. HDP Izmir Milletvekili Murat 
Çepni’nin katıldığı basın açıklamasın-
da konuşan HDP Izmir Il Eş başkanı 
Kadir Baydur, “Dünyada tüm ülkeler 
salgın ile mücadele ederken cebe-
rut iktidarın tek hedefi HDP ve Kürt 
siyasetçiler olmuştur. 45 belediyemi-
zi kayyum darbesiyle ele geçirmesi 
yetmezmiş gibi bayram arifesinde 
partililerimize yönelik saldırı ve 
tutuklamalarını artırmaktadır” diye 
konuştu. Baydur, “Bütün demokrasi 
güçlerini AKP-MHP eliyle yürütülen 
siyasi soykırım operasyonlarına karşı 
durmaya ve birlikte mücadeleye 
çağırıyoruz”  dedi. ■ Arda ÖZARDA

Belediyeye baskı
kabul edilemez

Asgari ücretliye
konut projesi

HDP’den gözaltılara
karşı büyük tepki 

AKP HEDEF GÖSTERDI CHP'LI ÖZDEMIR TUTUKLANDI

İzmir’de cami hoparlöründen 
Çav Bella marşının çalınmasının 

ardından paylaşım yapan 
CHP’li Özdemir tutuklandı. 

Yaşananları provokasyon olarak 
değerlendiren muhalefet, 

Kabataş yalanını hatırlatırken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 

“Saygısızlar yayın yapıyor, CHP 
yetkilileri zevk alıyor” dedi

İKTİDAR, salgınla birlikte derinleşen 
kriz karşısında çıkış yolu bulamaz-
ken, çareyi muhalefete ağır suçla-

malar yöneltmekte arıyor. Adana’nın 
Yüreğir ilçesinde yardım dağıtan 
ekiplere CHP’lilerin saldırdığı iddiasıyla 
başlayan gerilim, İzmir’de Cami hoparlö-
ründen Çav Bella marşının çalınmasının 
ardından giderek tırmanıyor. Haberin 
internet sitelerinde yer almasından 2 
saat sonra sosyal medya hesabından 
paylaşım yapan eski CHP İzmir İl Başkan 
Yardımcısı Banu Özdemir ‘Dini değerleri 
alenen aşağılamak’ suçundan tutuklan-
dı. CHP’yi hedef tahtasına koyan AKP’li 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Saygısız-
lar yayın yapıyor, CHP yetkilileri zevk 
alıyor" ifadelerini kullandı.

YINE CHP ILE ILIŞKILENDIRDI
Partisinin il başkanlarıyla videokonfe-

rans yöntemiyle bir araya gelen Cumhur-
başkanı Erdoğan, muhalefete yönelik 
eleştirilerinin dozunu artırdı. Adana’da 
CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı 
Eren Yıldırım’a Vali Yardımcısı’nın silah 
çekmesiyle başlayan olayları, Doğu’da 
“PKK’nin yaptığını Adana’da CHP yapı-
yor” diyerek yorumlayan Erdoğan, bu 
kez İzmir'de camilerin hoparlöründen 
Çav Bella marşı çalınması olayını CHP 
ile ilişkilendirdi. Erdoğan, “Alçaklar 
saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki 
CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu 
rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde 
cami minarelerinde ezan dışında başka 
bir ses duymak vardır. CHP'nin halkın 
ortak değerlerini istismar ettiğini herkes 
görüyor” ifadelerini kullandı.

KABATAŞ YALANI UNUTULMADI
Duruma tepki gösteren muhalefet ise 

yaşananları provokasyon olarak niteledi. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
“İbadet yerleri kutsalımızdır. Camileri-

mizden ezan ve İstiklal Marşı dışında 
herhangi bir sesin yükselmesini asla 
kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların 
faillerinin bir an önce bulunmasını isti-
yoruz” ifadesini kullandı. CHP Sözcüsü 
Faik Öztrak ise “Bunlar ülkemizi karıştır-
maya yönelik ahmakça provokasyonlar. 
İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi 
siyaset, son derece tehlikeli bir oyundur. 
Kabataş yalanı üzerinden milleti kışkırt-
maya çalışanları bu millet unutmamıştır. 
Açık konuşayım. Bu olay, ilk değildir. 
Daha önce de Ağrı’da cami minarelerin-
den sarayın seçim müziği dombra çalın-
mıştır. O zaman bu Bakanlar, bu Meclis 
Başkanı neredeydi?” dedi.

KARAR VICDANLARI YARALADI
Bu yapılanların hem CHP’yi Hem de 

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 
kışkırtmaya yönelik olduğunu söyleyen 
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de 
Banu Özdemir’in söz konusu videoyu 
sosyal medyadan paylaşmasıyla birlikte 
AKP’liler tarafından linç kampanyası 
başlatıldığına dikkat çekti. Yücel, ba-
kıldığında burada bir hakaret ya da suç 
unsuru yok. Kendisi bir paylaşımında 
‘Müftülük ne yapıyor?’ diye de soruyor. 
Vicdanları yaralayan bir karar’’ diye 
konuştu. ■ Politika Servisi

Mustafa M. BILDIRCIN

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Melih 
Gökçek döneminde FETÖ’ye ait basın yayın 
organlarına kaynak aktardığı haberlerini 
ihbar kabul ederek harekete geçti. Yapılan 
incelemenin ardından Gökçek ve dönemin 
üç yöneticisi hakkında, “Suç örgütüne yar-
dım etme, terörizmin finansmanı ve görevi 
kötüye kullanma” suçları işlendiği iddiasıy-
la Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunuldu.

Gökçek döneminde, iktidarın milat ka-
bul ettiği 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra 
Gülen yapılanmasının yayın organları 
olduğu bilinen Samanyolu TV, Samanyolu 
Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonla-
rına kaynak aktarıldığı belirlendi.

YÜZ BINLERCE LIRA
ABB yetkililerinin yaptığı incelemelere 

göre, “FETÖ yayın organları" olarak bilinen 
Samanyolu TV’ye 240 bin TL, Kanaltürk’e 
81 bin TL, Samanyolu Haber’e 36 bin TL ve 
Bugün TV’ye 18 bin TL olmak üzere toplam 

375 bin TL ödemenin tek kalemde yapıldığı 
ortaya çıktı.

İnceleme sonrasında hazırlanan raporda 
eski başkan Melih Gökçek, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi eski Genel Sekreteri "FETÖ 
firarisi" Kamil Kılıç, Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi eski Başkanı Ahmet Recep 
Tekcan ve Mali Hizmetler Dairesi eski Başka-
nı Hasan Uçar hakkında suç örgütüne yardım 
etme, terörizmin finansmanı ve görevi kötüye 
kullanma suçlarını işledikleri ifade edildi.

ÖRGÜTE YARDIM
Ankara Büyükşehir Belediyesi, FETÖ’ye 

kaynak aktarımında sorumlulukları bulunan 
Kamil Kılıç, Hasan Uçar ve Ahmet Recep 
Tekcan ile birlikte, "takdir ve tensip makamı " 
olmasına rağmen söz konusu şahıslar ile ilgili 
hiçbir işlem tesis etmeyen ve Belediye adına 
bu işin yapılmasına müsaade ederek suça 
iştirak ettiği belirtilen Melih Gökçek hakkın-
da “Suç örgütüne yardım etme”, “Terörizmin 
finansmanı ve görevi kötüye kullanma” suç-
ları işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

MELIH GÖKÇEK'E, ‘ÖRGÜTE YARDIM’ SUÇLAMASI

Cemaat kanallarına yüz binlerce TL
Melih Gökçek döneminde ABB’nin, FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen kanallara 

kaynak aktardığı belirlendi. Belediye suç duyurusunda bulundu

IKTIDARIN, kriz karşısında 
yaşanan acizliğin üzerini örtmek 
için din ve camileri kullandığını 
vurgulayan SOL Parti, ‘provo-
kasyonun sorumluları ortaya 
çıkarılsın’ çağrısı yaptı.

“Sağlık krizinin yarattığı 
ekonomik ve sosyal bir çöküntü 
içindeyiz. Yoksul ve acılı halkın 
üzerindeki yük her gün daha da 
ağırlaşıyor” denilen SOL Par-
ti’nin açıklamasında, iktidarın 
üstesinden gelemediği sorun-
ların üzerini örtmek ve günü 
kurtarmak için tehlikeli bir oyun 
içinde olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer 
aldı: “Salgın boyunca iktidar 
eliyle toplum kin ve nefretle 
parçalanmaya, birbirine düşman 
edilmeye çalışılıyor. Izmir’de ca-
miler üzerinden yapılan provo-
kasyon ve sonrasındaki iktidar 
tutumu da bunu ortaya koyuyor. 
Hoşgörülü bir toplumda böyle 
bir olay kolayca geçiştirebile-
cekken ülkemizde gereksiz bir 
gerilim nedeni oluyor. Iktidarın 

tüm aksi yönde açıklamalara 
kulağını tıkayarak Izmir’deki 
olayı muhalefetle özdeşleştirme 
çabası camiler üzerinden bir 
provakasyon yapıldığı kanısını 
güçlendiriyor. Eğer bir suç varsa 
yönetenlere haksız tutuklama 
ile muhalefeti hedef olmak yeri-
ne önce bu işin gerçek sorumlu-
larını ortaya çıkarmak düşüyor.

Din ve camiler üzerinden 
yapılan provokasyonlara bu ülke 
tanıktır. 1978’de Kahramanma-
raş katliamı, camiler bombala-
nıyor provokasyonuyla hayata 
geçirilerek, 12 Eylül’ün taşları 
döşendi. Gerici sağ odaklar top-
lumu kendi saflarında toplamak 
ve kışkırtmak için din ve camile-
ri bir silah olarak kullana gelmiş-
tir. Iktidarı ve sosyal medyada 
nefret saçan paralı askerlerini 
uyarıyoruz! Karanlık iktidarınızı 
sürdürmek üzere topluma kin 
ve nefret tohumları ekmekten, 
halkın dini duygularını kendi 
acizliğinin üzerini örtmek üzere 
kullanmaktan vazgeçin.”

‘Acizliğinizi provokasyonla örtmeyin’

Ismail ARI

AKP’li Beykoz Belediye-
si’nin tartışmalı belgesel ihalesi 
geçtiğimiz aylarda gündem 
olurken belediyenin belgeseller 
için 1 milyon liradan fazla para 
harcadığı ortaya çıktı. AKP’li 
belediye, 14 Ocak’ta “Mahal-
lelerin tarih, kültür ve manevi 
değerlerinin dijital olarak kayıt 
altına alınarak belgesel filmler 
hazırlanması ve yayımlanması” 
için bir ihale düzenledi.

Ihalede kapsamında Beykoz 
ilçesi sınırlarında çekilen “725 
adet belgesel filmin hazırlan-
ması, 50 adet belgesel filmin 
yayını ve 50 adet belgesel 
film için reklam yayımlan-
ması” istedi. AKP'li belediye 
geriye kalan 675 belgesel 
filmin nerede kullanılacağı ve 
neden çekileceğine ilişkin bir 
açıklama yapmazken ihaleyi 1 
milyon 274 bin TL teklif veren 
Yuko Reklam ve Organizasyon 
Şirketi’nin kazandığını açık-
ladı. AKP'li belediye ile şirket 
arasında da 3 Şubat tarihinde 
sözleşme imzalandı.

AKP'li belediyenin milyon-

larca lira harcadığı belgeselle-
rin yayımlanacağı televizyon 
kanalları da dikkati çekti. Ihale 
kapsamında çekilecek 725 
belgesel filmin toplam süreleri 
üç dakika ile 15 dakika arasında 
değişirken ihale şartname-
sinde de AKP'li belediyenin 
tarafından belirlenen 50 adet 
belgesel filmin ve 40 saniyelik 
toplam 50 adet reklam filminin 
“Rumeli TV, Mavi Karadeniz, 
SRT, TV 52, TV 58 ve benze-
ri kanallarda yayımlanması” 
istendi.

675 FILM NEDEN ÇEKILIYOR ?
Beykoz Belediye Meclisi'nin 

CHP'li Meclis Üyesi Cemal 
Sataloğlu ise geçtiğimiz aylarda 
yaptığı açıklamada “Resmen 
adrese teslim ihale yapılıyor. 
Şartnamede 725 adet bel-
gesel film çekimi yapılacağı 
belirtilmiş, filmlerden idarenin 
belirlediği 50 adet belgesel 
filmin televizyon kanalında bir 
defa yayımlanacağı belirtmiştir. 
Geriye kalan 675 film neden 
çekilmektedir, çekilen bu 675 
film için ödenecek tutar nedir?” 
diye sormuştu.

AKP'li belediyeden 
rekor belgesel faturası

Banu Özdemir, tutuklama 
kararının ardından, "O görüntüler, çeşitli internet sitelerinde yayın-landı. Ben de görüntüleri o site-lerden tam iki saat sonra indirdim ve paylaştım. Paylaşımlarımda bir hakaret, küfür, aşağılama yok. Ben inançlı bir insanım. Bunu zaten 

yapmam” açıklamasında bulundu.
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Bahçeli istedi, AKP adım attı
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Erken seçim 
tartışmaları 

gündemden 
düşmezken, 

CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu’nun 

‘olası bir erken 
seçimde Gelecek 

ve DEVA 
partilerine vekil 

desteği sağlarız’ 
çıkışı siyaseti 

hareketlendirdi. MHP 
Lideri Bahçeli’nin 

‘vekil transferi 
yasaklansın’ 
çağrısına ise 

AKP’den destek 
geldi

SON dönem peş peşe yayımla-
nan anketler AKP tabanında ya-
şanan erimeyi gözler önüne serdi. 
Olası bir erken seçim ihtimali 
siyasetin gündeminden düşmez-
ken, CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’nun bir erken seçim olması 
halinde, yeni kurulan Gelecek 
ve DEVA partilerine milletvekili 
desteği vereceklerini söylemesi 
siyaset arenasını hareketlendirdi. 
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları-
na sert tepki gösteren ittifakın 
küçük ortağı MHP Lideri Devlet 
Bahçeli, vekil transferinin en-
gellenmesi için AKP’den destek 
istedi. Bahçeli’nin çağrısına önce 
olumsuz yanıt veren AKP cephe-
si, dün destek açıklaması yaptı.

Bahçeli’nin yeni partilere 
milletvekili transferi iddiası 
üzerine gündeme getirdiği Seçim 

ve Siyasi Partiler Kanunu deği-
şikliği önerisi hakkında önceki 
gün Habertürk gazetesi yazarı 
Muharrem Sarıkaya’ya konuşan 
AKP’li siyasetçiler Bülent Tu-
ran ve Mustafa Elitaş, verdikleri 
yanıtlarda konunun gündemde 
olmadığı açıklamalarında bu-
lundu. Ancak dün sosyal medya 
hesabı üzerinden açıklama yapan 
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 
“Halkın tayin milletvekillerinin 
temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli 
oyunlarla ahlaka, demokrasiye 
aykırı şekilde değiştirilmesine, 
pazara çıkartılmasına imkan 
vermeyecek bir hukuki çalışmayı 
MHP ile birlikte yürütmekteyiz. 
Tekemmül ettiğinde diğer parti-
ler ve kamuoyu ile paylaşacağız” 
dedi. 

■ Politika Servisi

AKP’li Fatih Şahin’den
Yavaş’a açık tehdit

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ı tehdit etti. Şahin, sosyal medyada 
paylaştığı açıklamasında  “CHP’li Mansur 
Yavaş’a bir kez daha sesleniyoruz, gözümüz 
üzerinde” ifadelerini kullandı. 

Fatih Şahin, herhangi bir dayanağı 
olmamasına rağmen, Yavaş’ı işçi çıkarma 
hazırlığında olmakla suçlayarak, “CHP’li 
Mansur Yavaş’a bir kez daha sesleniyoruz: 
Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin fatura-
sını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin 
ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi 
takdirde iki elimiz de yakanda olur” ifadele-
rini kullandı. ■ Haber Merkezi

Hüseyin ŞİMŞEK

SALGINDA güvenilir sonuçlara ulaşıla-
mayan Suriye'de milyonlarca insan ara-
sından yalnızca 230'una koronavirüs testi 
uygulandığı açıklandı. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 230 testin sonucunun 
da negatif olduğunu söyledi.

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, salgınla 
ilgili Suriye'deki son durumu sordu. Çevi-
köz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 
yazılı soru önergesi sundu. Önergede 
“İdlip'te ve özellikle vilayetin Türkiye 
sınırındaki yaklaşık bir milyon sığınmacı-
nın barındığı kamplarda Covid-19'la nasıl 

mücadele edilmesi planlanmaktadır?" 
diye sordu.

CHP'li Çeviköz'ün önergesine yanıt 
veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhalif-
lerin 26 Nisan tarihine kadar milyonlarca 
insan içerisinden sadece 230'una test ya-
pıldığını söyledi. Bu sonuçların negatif çık-
tığını anlatan Çavuşoğlu, 11 Mart'tan sonra 
kaç askerin Suriye'de görevlendirildiğini 
söylemedi. Esad yönetimini eleştiren Ça-
vuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye genelinde 
tanı ve tedavi imkanlarının yetersizliği ve 
rejimin teyitli vakalar konusunda şeffaf 
davranmaması, uluslararası örgüt ve 
insani yardım kuruluşlarının önlemlerinin 
ivedilikle ve kapsamlı bir şekilde hayata 
geçirilmesini gerekli kılmaktadır.”

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim 
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Ro-
bert O'Brien ile telefonda görüştü. Alınan 
bilgiye göre, Kalın ve O'Brien'in telefon 
görüşmesinde, ikili ilişkiler, koronavirüs ile 
mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve 
Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular 
ele alındı. Görüşmede, "Birleşmiş Millet-
ler'in (BM) tanıdığı Libya Hükümetine des-
tek verilmesi ve Hafter'in hukuk dışı eylem 
ve saldırılarının durdurulması gerektiği" 
ifade edildi. "Suriye krizine çözüm bulun-
ması ve terörün her türüne karşı mücadele 
için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekti-
ği" konusunda mutabık kalınan görüşme-
de, bu kritik günlerde NATO dayanışması-
nın öneminin altı çizildi. ■ AA

Sözcü İbrahim Kalın 
O'Brien'la görüştü5 milyon nüfuslu Suriye'de 230 korona testi
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Beş kişiden ikisi kendini
ikinci sınıf hissediyor

Nurcan GÖKDEMİR

DENGE ve Denetleme Ağı, son 
10 yılda siyasette ve toplumda 
yaşanan değişimleri ve bu deği-

şimlerin vatandaşların demokrasi algısı 
üzerindeki etkisini inceledi. KONDA’nın 
266 bin 993 kişiyle yaptığı yüz yüze 
görüşmelerin sonuçlarıyla hazırlanan 
Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu’nun 
ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan bir 
bölümü şöyle:

 ’YARGI KİŞİYE GÖRE KARAR 
VERİYOR’: Toplumun yarısından 
fazlası mahkemelerin, kişinin iktidarla 
ilişkisine ve gelirine göre karar verdiğini 
düşünüyor. 10 kişiden 3’ü kişinin Kürt 
olup olmamasının yargı kararını etkile-
diği görüşünde.

YARGI BASKI ALTINDA GÖRÜŞÜ 
HAKİM: Mahkemeleri “adaletin dağıtıl-
dığı yer” olarak görenlerin oranı düşü-
yor. Mahkemeye yolu düşen 10 kişiden 
3’ü, hukuk sistemine güveninin azal-
dığını belirtiyor. Toplumun yarısından 
fazlası iktidarların savcı ve hakimlere 
baskı uyguladığına inanıyor. 100 kişiden 
61’i yargının tamamen siyasallaştığı 
görüşünde.

 EŞİTLİK ANLAYIŞI: 10 kişiden 9’u 
adaleti, “herkesin dini, kökeni, cinsiye-

ti, fikri, dili, rengi ne olursa olsun eşit 
olması” diye tanımlıyor. 5 kişiden biri, 
adaletin “güçlülerin kendini haklı çıkar-
ma yolu” olarak kullanıldığı 
görüşünde.

 “KANUN BENİ 
KORUMAZ’: Suç 
işlemedikçe 
kanunlar 
ve mahke-
melerin 
kendisini 
koruyacağı-
na ina-
nanların 
oranı yüzde 
67 olsa da 
yüzde 20’lik 
bir kesim aksi 
görüşte.

Üç kişiden biri 
hukukun, hata yapan 
devlet ya da onu temsil eden 
bir kişi olduğunda kendisini korumaya-
cağına inanıyor. Yüzde 41’lik bir kesim 
ise devletin kurum ve memurlarının 
hukuk dışına çıktığını düşünüyor.

TERÖRLE MÜCADELE BAHANESİ; 
Toplumun yarısından fazlası, hak ve 
özgürlüklerin Terörle Mücadele adına 
sınırlandırılamayacağını düşünüyor.

5 KİŞİDEN İKİSİ AYRIMCILIĞA 
UĞRADIĞI GÖRÜŞÜNDE:  Her beş 
kişiden ikisi farklı nedenlerden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düşü-
nüyor, kendisini ikinci 

sınıf vatandaş gibi 
hissettiğini ifade 

ediyor. Din, dil, 
etnik köken, 

toplumsal 
cinsiyet gibi 
kriterleri 
vatandaş-
lığın şartı 
olarak or-
taya koyan 

bir kesim 
bulunuyor.

 FARKLI 
KESİMLERE 

BAKIŞ: Azınlığın 
haklarının ortadan 

kaldırılabileceğini düşünen-
lerin oranı düşüyor. Ancak başta Kürtler, 
Aleviler ve Müslüman olmayanlar ile 
eşcinseller olmak üzere, farklı kesimle-
rin eşit vatandaşlar olarak değerlendi-
rilmesi ve onlara eşit haklar tanınması 
konularında dile getirilen çekinceler, 
eşit vatandaşlık algısı konusunda daha 
alınacak mesafe olduğuna işaret ediyor. 

Dini inancı olmayanlardan yüzde 52’si, 
Aleviler’den yüzde 44’ü, Kürtler’den 
yüzde 30’u ile yaşam tarzını modern 
olarak tanımlayanlardan yüzde 24'ü 
ayrımcılığa uğradığını ifade ediyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: Farklılıklara 
açık olmak, toplumunun genelinin dı-
şında fikirler beyan edilmesi konusunda 
çekinceler hala sürüyor. Bunun tüm top-
lumun ifade özgürlüğünü ilgilendiren 
bir konu olduğu, bunun neden demok-
rasinin olmazsa olmazı olduğu konusu 
yeterince kavranmış değil.

 GELENEKSEL MEDYAYA GÜVEN 
AZALIYOR: Gazeteler ve televizyonları 
haber alma aracı olarak görenlerin oranı 
ciddi biçimde düşerken, haber kaynağı 
olarak başvurulan gazete ve televizyon-
lardaki çeşitlenme de azaldı.

YERELDE BEKLENTİ KATILIM-
CILIK: Yerel yönetimlerin ek vergi, 
anadilde hizmet, yerel kaynakların 
kullanımı gibi konularda yetki sahibi 
olması konusunda toplumda çekimser-
lik hakim görülüyor. Toplumun 3’te biri 
bunu desteklerken, 3 biri karşı çıkıyor. 
Diğer üçte bir ise arada kalmış durumda. 
Bu çekimserliğin kaynağında ise Kürt 
meselesinin yattığı görülüyor. Bununla 
birlikte vatandaşlar, yerel yönetimlere 
daha etkin bir biçimde yer almak istiyor.

Son 
10 yıllık değişimi 

inceleyen araştırmada 
çarpıcı sonuçlar elde edildi: 
Her 5 yurttaştan ikisi kendini 

“ikinci sınıf” hissediyor. Yargı, parti 
ve medyaya güven azaldı. Sonucu 
değerlendiren Ağırdır, “Otoriter 

rejimler sürdürülemez” dedi. Prof. 
Keyman ise “Siyasal kutuplaşma, 

toplumsal kutuplaşmadan 
önce geliyor” dedi

Küresel ara 
buzul dönem

KONDA Araştırma Genel Müdürü Be-
kir Ağırdır, araştırmanın toplumun ikir-
cikli tutumunu ortaya koyduğunu ifade 
ederek, “Mehteran 
yürüyüşünü bizim 
icat etmemizin bir 
nedeni olmalı” dedi.

Yurttaşların aklı ve 
yüreği ideal dünyaya 
ilerlerken bulunduğu 
yere kök salmaya 
çalıştığına da dikkati 
çeken Ağırdır, şunları 
söyledi: “Hüküme-
tin siyasi alanı giderek daraltması, ulusal 
ölçekteki sivil toplumu giderek etkisizleşti-
riyor ve başarı üretme ihtimalini daraltıyor. 
Bu da yeni enerjiyi, kaynakları ve insanları 
içine çekemiyor. Sivil toplum yerelleşiyor. 
Bir yandan yerelleşirken diğer yandan reel 
sorunların üzerine oturmaya çalışıyor. Yeni 
enerji, yeni bilgi ve kaynak yerellerdeki 
reel sorunlar ile ilgilenen alanlara doğru 
kayıyorlar. Ben de yeni bir hikâyenin yerel-
lerden besleneceği ve yerellerden vücut 
bulacağını düşünenlerdenim. Gündelik ve 
yerküre ritmindeki değişim, insan arzu-
larındaki değişim gibi temel dinamikler 
otoriter yönetimlerin sürdürülemeyeceğini 
gösteriyor. Korona sonrası ekonomik kriz, 
farklı zaman aralıklarında siyasi kriz olaca-
ğını, geleceğin hikayesini taşıyan siyasetler 
yeni oluşlara kadar sarsıntılı bir dönem 
geliyor. Küresel ara buzul dönem diyorum.

Bekir Ağırdır

SABANCI Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. Fuat Keyman “İkircikliğin artma-
sının temel nedeni 
siyasal ve kurumsal 
düzeydeki yapı. 
Siyasal kutuplaşma, 
toplumsal kutup-
laşmadan önce 
geliyor” dedi. Eylül 
ayından itibaren 
Türkiye’de sağlık, 
işsizlik ve gıda üçgeninde nasıl bir 
devlet kapasitesi ve yönetim olması 
gerektiğinin öne çıkacağını belirten 
Keyman, “Daha geniş bir güvene 
ihtiyacımız olduğu ortaya çıkacak. 
Belediyelerden tutun, sivil toplum 
örgütlerine kadar aktörlerin katkısı 
önemli olacaktır. Devlet kapasitesi 
daha önemli olacak. Sivil toplumsuz 
düşünülemeyeceği görülecek” dedi.

DAHA GENİŞ 
GÜVEN İHTİYACI 

ORTAYA ÇIKACAK

Fuat Keyman
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MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

SEVİNDİK ZEYTİN VE Z.YAĞI TAR. GID. PET ÜR. TİC. LTD.ŞTİ.    
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13.Etap) kapsamında         
İZMİR ili ALİAĞA İlçesi MERKEZ Köyü HELVACI KÖYÜ / KIRLAR MEV-
Kİİ İZMİR K18 D1.1D Pafta 1128 Parsel’de gerçekleştirilecek SEVİNDİK 
ZEYTİNYAĞI PROJESİ kapsamında mal alım ihalesi yapmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri 
de içeren ihale dosyası (www.sevindikpirina.com) internet adresinden 
görülebilir. Ancak, ihale dosyası İZMİR ili ALİAĞA İlçesi MERKEZ Köyü 
HELVACI KÖYÜ / KIRLAR MEVKİİ İZMİR  K18 D1.1D Pafta 1128 Parsel 
adresinden de temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 20.06.2020 / Saat:13.00 

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar (www.sevindikpirina.com)’da yayınla-
nacaktır.

Teklifler 20.06.2020 tarihinde Saat:13.00’de ve İZMİR ili ALİAĞA İlçe-
si MERKEZ Köyü HELVACI KÖYÜ / KIRLAR MEVKİİ İZMİR K18 D1.1D 
Pafta 1128 Parsel adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1166548

DUYURU
ÇED SÜRECİNE 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI
ASYAPORT Liman A.Ş. tarafından, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 

Barbaros Mahallesi Mevkii’nde  Asyaport Limanı (Kapasite Artışı) İlave 
İskele Yapımı, Beton Santrali ve Kırma Eleme Tesisi Projesinin yapılma-
sı planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve 
saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için 
“Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri : Barbaros Su Ürünleri                
                                         Kooperatifi Lokali

Toplantı Yerinin Adresi : Barbaros mah.
                                      Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ                                       
Toplantı Tarihi          : 11.06.2020
Toplantı Saati           : 10:00

Proje Sahibi                : ASYAPORT Liman A.Ş. 
Tel                        : (0282) 273 27 92
Faks                        : (0282) 273 19 29

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
Aktel Çevre Danışmanlık 
Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti.

Tel                : (0312) 472 25 08
Faks             : (0312) 472 31 69

Patronlar gemi azıya aldı

URFA’daki Öz-ak Tekstil Fabri-
kası’nda Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş 
Sendikası’ndan istifa ederek DİSK 
Tekstil’e üye olan işçilere, yandaş 
sendikaya dönmeleri için baskı 
yapılıyor. Yönetim işçileri işten 
atmakla tehdit ediyor.

İşçiler 3 yıl önce Öz İplik-İş’te 
örgütlenmiş; ancak sendikanın 
kendilerine sormadan sözleş-
me imzalaması ve sorunlarıyla 
ilgilenmemesi nedeniyle büyük 
hayal kırıklığı yaşamıştı. Bunun 
üzerine işçiler, 4-5 ay önce sendi-
kadan topluca istifa ederek DİSK 
Tekstil’e üye olmaya başladı. 

Bu durumu kabullenemeyen 
fabrika yönetimi ise Öz İplik-İş ile 
birlikte işçilere DİSK Tekstil’den 
istifa etmeleri için yoğun baskı 
yapıyor. İşçiler, fabrika müdürleri 
ve bölüm ustaları tarafından tek 
tek aranarak yeniden Öz İplik-İş’e 
üye olmamaları durumunda işten 
atılmakla tehdit edildiklerini 
belirtiliyor.

6 yıldır fabrikada çalışan bir işçi, 
DİSK Tekstil’e üye olduktan sonra 
fabrikanın üretim müdürü ve şefleri 
tarafından defalarca tehdit edildik-
lerini söylüyor. İşçi, “Bize ‘Fabrika 

kapanır, işsiz kalırsınız, zaten sen-
dika var ne yapacaksınız yenisini, 
sizi kapının önüne koyarız’ diyorlar. 
Mobbing uyguluyorlar. Virüse rağ-
men günde sadece 2 defa lavaboya 
gitmemize izin veriyorlardı” diyor.

Bir diğer işçi ise ustaların 
kendilerini tek tek arayarak 
“DİSK’ten çıkmazsanız bayram-
dan sonra çıkışınız verilecek” 
diyerek kendilerini tehdit ettiğini 
anlatıyor. Baskılara direnecekle-
rini, geri adım atmayacaklarını 
belirten işçi, “Zorbalıkla bizim 
özgür irademizle DİSK Tekstil’e 
geçmemizi engellemeye çalışı-
yorlar. Bunların ifşa olması lazım, 
lütfen sesimizi duyun, bu zulme 
engel olun” diye konuşuyor.

6,5 yıldır çalışan bir diğer işçi 
ise DİSK Tekstil’den istifa ederek 
Öz İplik-İş’e geri dönmeleri için 
fabrika yönetiminin Öz İplik-İş 
aracılığıyla kendilerine para teklif 
ettiğini söylüyor.

FABRİKA YÖNETİCİLERİ 
SUÇ İŞLİYOR

DİSK Tekstil Antep Bölge Tem-
silcisi Mehmet Türkmen ise yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullanıyor: 

“Öz-ak Tekstil işçileri, sendikal 
mücadelenin her aşamasında 
işçinin söz ve karar sahip olacağı, 
demokratik ve şeffaf bir işleyişin 
olduğu bir sendika istiyor. Biz de 
DİSK Tekstil olarak işçilere böyle 
bir sendikal anlayış ve mücade-
lenin sözünü ve güvenini vererek 
bu örgütlenmeyi başlattık. Ancak 
salgın riskinden dolayı nisan ayı 
başından beri üretime ara verilen 
fabrikada, yönetim Öz İplik-İş ile 
işbirliği içinde bir süredir baskı, 
tehdit ve rüşvet gibi yöntemlerle 
işçileri sendikamızdan istifaya zor-
luyor. Sendikalı olmak ve işçilerin 
istediği sendikaya üye olma özgür-
lüğü, anayasa ve yasalarla güven-
ce altına alınmış bir haktır. İşçilerin 
sendikal örgütlenme özgürlüğüne 
engel olmak, sendikadan istifaya 
zorlamak ise suçtur. Eğer yönetim 
bu tutumundan vazgeçmezse 
resmi tatil biter bitmez bu suçu iş-
leyen tüm yöneticiler hakkında tek 
tek suç duyurusunda bulunacağız. 
Ayrıca yasal, demokratik, fiili ve 
meşru her türlü mücadele yolunu 
sonuna kadar kullanacağımızdan 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

■ Emek Servisi

Salgınla mücadele sürerken işyerlerinde hak ihlalleri artıyor. Borsan Lojistik’te virüse 
yakalanan depo işçisi, tedavisi sürerken tazminatsız işten atıldı. Özak Tekstil’de ise işçiler 

yandaş sendikadan istifa ederek DİSK Tekstil’e geçtikleri için işten atılmakla tehdit ediliyor
KORONAVIRÜS salgınına karşı korun-

masız bırakılan işçiler bir yandan 
canlarıyla uğraşırken, diğer yandan 

haklarını gasp eden patronlarla mücadele 
ediyor. Patronlar deyim yerindeyse gemi azıya 
almış durumda. İşyerlerinde işçilerin en temel 
haklarına dönük saldırılar giderek artıyor.

İşyerlerinde salgına karşı gerekli ön-
lemleri almayan patronlar, bu durumu 
ifşa ederek kendilerinin 
ve arkadaşlarının yaşam 
hakkına sahip çıkan 
işçileri ise işten çıkarıyor. 
Bunun son örneği, Borsan 
Global Lojistik’te yaşan-
dı. Firmanın İstanbul 
Tuzla’daki deposunda 
çalışırken koronavirüse 
yakalanan Mahir Albay-
rak adlı işçi, tedavisi sürerken tazminatsız 
işten çıkarıldı.

HUKUKSUZLUĞU İFŞA ETTİ
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri 

Sendikası (DGD-Sen) üyesi Albayrak, virüse 
yakalandıktan sonra arkadaşlarını test 
yaptırmaları için uyarmış, bunun üzerine 
test yaptıran 6 işçi daha pozitif çıkmıştı. Al-
bayrak ayrıca, sendikası aracılığıyla yaptığı 
açıklamada, vakalar ortaya çıkmadan önce 
işyerinde hiçbir önlem alınmadığını, şirketin 
kısa çalışma ödeneğini başvurarak işçileri 
yıllık izne çıkardığını, ancak daha sonra 
işlerin yoğun olduğu gerekçesiyle tüm işçileri 
işe geri çağırdığını anlatmıştı.

Engelli ve kronik rahatsızlığı olan işçi-
lerin bile çalışmaya zorlandığını belirten 
Albayrak, “Onlara ‘Çalışırken başıma gelecek 
şeylerden şirket sorumlu değildir’ şeklinde 
bir belge imzalatıldı. Şu an herkes sigortasız 
şekilde zorla çalıştırılıyor. Arkadaşlarımızın 
hepsinin maddi durumu çok kötü. Hepsinin 
borcu var, günlük 20 liraya çalışmaya razı 
oluyorlar. Hem devlet üzerinden benim para-
mın yüzde 60’ını vereceksin hem de günlük 
20 liraya beni çalıştırmaya devam edeceksin. 
Biz bunu kabul etmiyoruz” demişti.

ŞİRKETİN PRESTİJİNİ ZEDELEMİŞ!
Borsan Global Lojistik yönetimi, bu 

açıklamaları nedeniyle Albayrak’ı, İş Kanu-
nu’nun 25/11’inci maddesine (ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller) dayanarak 
tazminatsız şekilde işten çıkardı. Fesih bil-
diriminde işçinin şirket hakkında olumsuz 
algı yaratarak prestij kaybına neden olduğu, 
böylece şirketi maddi ve manevi zarara 
uğrattığı ileri sürüldü.

DGD-Sen’den yapılan açıklamada ise 
“İşçilerin canı sizin kârlarınızdan değerli-
dir. Mahir’in söyledikleri bizim de gördük-
lerimizdir. Onlarca işçi dip dibe, maskesiz 
çalışmaya devam ediyor. Önlem almak 
yerine işçilere baskı yapmaya devam edi-
yorsunuz” dendi. Sendika Başkanı Murat 
Bostancı da Albayrak’ı ‘ahlak kurallarına 
uymamakla’ suçlayan şirkete, “Ahlaksız 
olan sizin sömürü düzeninizdir” diyerek 
tepki gösterdi. ■ Emek Servisi

İŞÇİLERİN SENDİKA SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

Mahir Albayrak

TCDD’de sürgün Meclis gündeminde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba, TCDD’de KESK’e bağlı Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 
üyelerinin de aralarında olduğu 80’den 
fazla çalışanın ‘zorunlu rotasyon’ adı 
altında sürgün edilmesini Meclis günde-
mine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun yanıtlaması talebiyle 
yazılı soru önergesi veren Ağbaba, ku-
rumda liyakatsiz atamaların son yıllarda 
hiç olmadığı kadar arttığını belirtti.  
Zorunlu rotasyon adı altında çalışanlara 
yönelik sürgünlerin ise sistematik bir 

uygulama haline geldiğini kaydeden 
Ağbaba, Bakan Karaismailoğlu’na şu 
soruları yöneltti:

 “Son günlerde TCDD’de zorunlu 
rotasyon uygulanması uygulanmakta 
mıdır? Uygulanıyorsa hangi idari gerek-
çe ile yapılmaktadır? Zorunlu rotasyona 
uğrayan çalışan sayısı ne kadardır? Zo-
runlu rotasyon işlemlerinde sendikalar 
arasında herhangi bir ayrım yapılmakta 
mıdır Kurum içerisinde zorunlu sınavlara 
girmeden terfi işlemlerinin veya atama-
ların yapıldığı doğru mudur?”  
■ Haber Merkezi

Kum ocağında iş cinayeti
KARS’ın Kağızman ilçesindeki kum 

ocağında hafriyat kamyonunun çarp-
tığı işçi yaşamını yitirdi.

Kars-Kağızman karayolunun Dört 
Yol mevkisindeki kum ocağında sürü-

cü F.Y, kamyonla geri manevra yaptığı 
sırada 50 yaşındaki Kadir Adıyaman’a 
çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekibince Adıyaman’ın 
hayatını kaybettiği belirlendi. ■ AA

PTT’de liyakatsiz 
atamalara son!
BirGün/ANKARA

KESK’e bağlı Basın Yayın İletişim ve 
Posta Emekçileri Sendikası (Haber- Sen) 
İstanbul Şubeleri’nin ortak açıklamasın-
da, PTT’deki liyakatsiz atamalara dikkat 
çekildi.

Yapılan açıklamada, “PTT yönetimi 
son yıllarda liyakatin esas alınmadan 
müdür, başmüdür atamalarından sonra 
salgın zamanında da boş durmamış, 
liyakatsiz atamalarına devam etmiştir. 
Objektif ve şeffaf yürütülen yüksel-
me sınavları yerine yandaş liyakatsiz 
atamaların yapılması salgın zamanı ve 
salgın öncesi büyük fedakârlıkla çalışan 
PTT emekçilerinin moral motivasyonunu 
düşürmekte ve kurumumuzu da geriye 
götürmektedir” dendi.

BAŞKA MERKEZLERDEN  
MEMURLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, Büyükada ve Feriköy 
PTT Merkezleri’nin müdür vekilliği 
görevi şef ya da veznedarlar tarafından 
yürütülmekte iken, bu unvandaki ve 
aynı merkezdeki diğer çalışanlar dikkate 
alınmadan başka merkezlerden memur 
unvanlı personelin müdür olarak görev-
lendirildiği belirtildi. Açıklamada, bu gö-
revlendirmelerin iş barışını bozduğu ve 
adalet duygusunu zedelediği kaydedildi.

PTT ZARAR EDEN BİR  
KURUM HALİNE GELDİ

“PTT’nin liyakatsiz atamalar ve 
görevlendirmeler neticesinde zarar 
eden bir kurum haline geldiğine” vurgu 
yapılan açıklamada, şu ifadelere de yer 
verildi:

“Ülkemizin köklü kuruluşlarından biri 
olan PTT, 2013 yılında kamu hizmeti 
anlayışından uzaklaşmış, güvencesiz, 
performansa dayalı idari hizmet sözleş-
meli personel istihdamı ile birlikte kâr 
amacı güden bir anonim şirket haline 
dönüştürülmüştür. 

Pandemi döneminde önemi daha da 
artan PTT’nin daha güçlü, kaliteli ve gü-
venilir kamu hizmet verebilmesi, ancak 
objektif bir sınavda başarılı olmuş ve 
meslek bilgisi yeterli yöneticiler tarafın-
dan yönetilmesi ile mümkündür.

KESK Haber-Sen İstanbul şubeleri 
olarak böyle gelmiş böyle gitmez di-
yoruz. PTT’de liyakatsiz müdür atama-
larına, sürgünlere ve mobbinge karşı 
mücadelemize devam edeceğiz.”

Farplas’ta 104 işçi 
karantina altında

KOCAELİ Gebze’deki Farplas Oto-
motiv Fabrikası’nda 104 işçi karantina-
ya alındı. Farplas Otomotiv Marka ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Gürle 
Hiçyılmaz tarafından Evrensel’e yapılan 
açıklamada, her işçiye koronavirüs 
testi yapıldığı belirtilerek şöyle dendi: 
“Bin 991 kişiye yapılan test sonucunda 
çıkan Covid pozitif vaka sayısı 6’dır. 
Şu an karantinada olan çalışan sayısı 
104’tür. 104 kişi, 6 pozitif vakanın tespit 
edilmesinin hemen ardından, yakın 
temaslısı olan diğer çalışma arkadaşla-
rımızdır ve derhal evlerine gönderilerek 
izolasyon süreci başlatılmıştır. Hastane-
de yatan çalışan sayısı ise 0’dır.”

 Öte yandan Antep’te bulunan Ha-
liloğlu Gold Çuval’da bir işçide daha 
koronavirüs tespit edildi. Fabrikada 2 
hafta önce, iplik hattındaki bir işçide 
virüs tespit edilmiş ve 3 kişi de temas-
lı oldukları için karantinaya alınmıştı. 
Virüs çıkan işçinin tedavisi hastanede 
devam ediyor. Temaslı 3 kişinin ise 
karantina süresi bitti; ancak onların 
işbaşı yaptığı gün aynı vardiyada bu 
sefer de konfeksiyon bölümündeki bir 
işçide Covid-19 tespit edildi. 

■ Haber Merkezi
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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman 
Budak, başkanlık sisteminin 22 ayda 
ülkeyi getirdiği tabloyu gündeme taşıdı. 
“Türkiye’yi uçuracağı” vaadiyle sunulan 
başkanlık sistemi, geçen 22 ay içerisinde 
işsizliği yüzde 20 artırırken, döviz kuru-
nu fırlattı. Başkanlık sistemine geçilen 
tarih olan 10 Temmuz 2018’de 4,70 TL 
olan dolar, iki yıl bile olmadan yüzde 
44, avro ise yüzde 35 artış gösterdi. 

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman 
Budak, “Türkiye’yi uçuracak denilen 
sistem, bugün özellikle ekonomide ağır 
bir sorunlar yumağıdır. Geride bıraktığı-
mız yaklaşık iki yıllık sürede görülen de 

sistemin arıza verdiğidir. Uçura uçura 
ekonomiyi değil, döviz kurunu uçurdu-
lar, işsizliği uçurdular” dedi.

ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK
Temmuz 2018’de 3 milyon 531 bin olan 

işsiz sayısının korona krizi başlamadan 
önce 4 milyon 228 bine yükseldiğini ha-
tırlatan Budak, tek adam rejiminin 
resmi rakamlara göre 697 bin 
yeni işsiz yarattığını vurgu-
ladı. Budak mart ayı işsiz-
liğinin çok daha yüksek 
olacağını da belirtti. 

n Ekonomi Servisi

BAŞKANLIK SISTEMI 

TÜRKIYE’YI UÇURACAKTI,

 KARŞI ÇIKANLAR HAINDI

 10 Temmuz 2018  Bugün  Değişim
Dolar: 4,70 TL 6,80 TL yüzde 40
Avro: 5,51 TL 7,43 TL yüzde 35
Çeyrek altın: 310 TL 621 TL yüzde 100
Açlık sınırı: 1738 TL 2374 TL yüzde 37
Yoksulluk sınırı: 5662 TL 7733 TL yüzde 37
İşsiz sayısı: 3 milyon 531 bin 4 milyon 228 bin yüzde 20
Kamu net borcu: 482 milyar TL 693 milyar TL yüzde 44

22 ayın bilançosu çok ağır

TÜRKIYE Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) salgının etkilerinin derinleş-
tiği nisan ayına ilişkin kurulan ve ka-

panan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna 
göre geçen yıl nisan ayında 6 bin 789 şirket 
kurulurken bu sayı bu yılın nisan ayında 2 
bin 878’e düştü. 1 yıldaki azalma yüzde 57 
olarak kaydedildi.

OLAN KÜÇÜK ESNAFA OLUYOR
Açılan ve kapanan şirket istatistiklerine 

mercek tutulduğunda özellikle küçük ölçekli 
şahıs şirketlerinin salgına dayanamadığı göz-
lemlendi. Geçen yıl nisan ayında 1828 şahıs 
şirketi kurulurken 1265’i kapanmıştı. Buna 
karşın bu yıl sayılar tersine döndü. 888 şahıs 
şirketinin kurulduğu nisan ayında 1663 şahıs 
şirketi kapandı. İlgili dönemde kurulan şahıs 
şirketi sayısı yüzde 51 azalırken kapanan 

şahıs şirketi sayısı yüzde 31 arttı.

LOKANTALAR KAPANIYOR
Ocak-Nisan döneminde ise ülke çapında 

toplam 31 bin 181 kurulan şirkete karşılık 4 
bin 405 şirketin kapandığı kayıtlara geçti. 
En çok kapanan faaliyetler ise salgının 
etkilerinin en çok hissedildiği hizmetler 
sektöründe yaşandı. Özellikle küçük esnaf 
statüsünde olan ve gerçek kişi işletmelerden 
oluşan lokanta ve seyyar yemek hizmeti faa-
liyetlerinde kapanan şirket sayısındaki artış 
dikkat çekti. Geçen yıl ocak-nisan dönemin-
de 322 işletmenin kapandığı bu faaliyette bu 
yıl kapanan işletme sayısının 415’e çıktı. Bu 
sayının 117’si sadece nisan ayında kapanan 
işletmelerden oluştu. Geçen yıl nisan ayında 
ise bu faaliyette kapanan gerçek kişi işletme 
sayısı 55’ti. n Ekonomi Servisi 

Küçük esnaf göz  
göre göre batıyor

CHP’li Çetin Osman Budak, başkanlık sisteminin 22 aylık 
ekonomi karnesini çıkardı. Ülkeyi uçuracak denen sistem 
Türk Lirası’nı batırdı, işsiz ordusuna 700 bin kişi eklendi

UÇAN IŞSIZLIK OLDU

Çiftçi faturasını bile 
borçla ödeyecek

ÜLKE çiftçisi fatura borcunu dahi öde-
yemiyor. Özellikle son dönemlerde hızla 
artan elektrik ve su fiyatları çiftçinin belini 
bükmüş vaziyette. Ekonomi yönetiminin bu 
soruna bulduğu çare ise fatura borcu için 
bile çiftçiye yeni kredi vermek. Ziraat Ban-
kası çiftçinin birikmiş elektrik ve su borcunu 
ödemesi için yeni bir kredi uygulaması 
başlattı. Uygulama ile çiftçi birikmiş elektrik 
ve su borcunu kapatmak ve üretime devam 
etmek için 36 ay vadeli ve yüzde 9 sabit 
faizle kredi kullanabilecek. Kredi çiftçiye 
değil, alacaklı şirket veya kuruma ödenerek 
borç kapatılacak. n Ekonomi Servisi 
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Nisan aylarında kurulan 

ve kapanan şahıs şirketleri

Küçük esnaf salgına dayanamıyor. Nisan ayında kurulan şahıs şirketi sayısı  
geçen yıla göre yüzde 51 azaldı, kapananlarda ise yüzde 31 artış yaşandı

Ramazan ayı boyunca 
hiçbir kutsalı tanımayarak 
mezarlıklara dahi saldıran 
kötülüğe, ölüm listeleri 
oluşturan çürümüşlüğe, hak 
gasplarına inat; 

Salgının yarattığı krize karşı 
paylaşımı ve dayanışmayı 
yükselten, kardeşlik hukukunu 
pekiştiren, yüreği barıştan 
yana atan bütün halkımızın, 
halklarımızın Ramazan 
Bayramı’nı kutluyoruz. 

Bayramları gerçek 
anlamlarına uygun şekilde 
karşılayacağımız günler yakın. 
Buna inanıyor ve bunun için 
mücadeleyi yükseltiyoruz.

Di meha rojî û remezanê de 
jî hemû nirxên pîroz ên civakê 

hatin binpêkirin, êrişên li ser 
goristanan hatin xurtkirin, 

lîsteyên mirinê hatin amadekirin; 
maf û azadiya civakê hate 

binpêkirin. Li gel van xerabî, 
rizandin û binpêkirina mafan;

Em Cejna Remezanê li gelê 
xwe yê di her şert û mercê de 

hevkarî û parvekirinê bilind dike, 
hiqûqa biratiyê mezin dike û dilê 

wê bi germahiya aştî û aramiyê 
diavêje, pîroz dikin. 

Rojên ku em ê cejnan li gor 
ruh û wateya wê pîroz bikin nêz 

in. Em bawer dikin û ji bo vê 
yekê têkoşîna xwe mezin dikin.

Bayramlarımız 
Özgür 
ve Kutlu 
Olsun

Bila 
Cejnên Me 

Azad û 
Pîroz Bin
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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.

23 Mayıs 2020 Cumartasi Yıl: 17 Sayı: 5883
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CEHENNEM MELEKLERİ 2 21:45

CEHENNEM Melekleri bu sefer 
arkadaşlarının intikamını almak için 
bir araya geliyor. Bay Church için 
oldukça basit bir işi aldıktan sonra, 
Cehennem Melekleri’nin planları 
yanlış gider ve içlerinden biri, rakip 

bir paralı asker olan Jean Vilain tara-
fından öldürülür. Grubun yeni üyeleri 
Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül 
bir silahı durdurmak ve kardeşlerini 
öldüren caniden intikam almak için 
düşman bölgesine doğru yola çıkar.

HURDA AVCILARI: 
KLASİK ARABALAR
DISCOVERY 

CHANNEL 21:00

KANAL D

MODERN zamanla-
rın hazine avcısı Drew 
Pritchard ve otomobil 
gurusu Paul Cowland, 
yılların eskitemediği klasik 
arabaları satın alıp tamir 
ediyor. Drew Pritchard’ın 
pazarlık konusundaki 
yeteneğinin ve Paul Cow-
land’ın mekanik bilgisinin 
birleştiği program, klasik 
araba düşkünlerini ekrana 
kilitlemeye hazırlanıyor. 
Klasik arabaları bulmak 
için bütün Avrupa’yı geze-
cek ikilinin yenileyecekleri 
klasik araçlar arasında; tek 
kapı Range Rover, Toyota 
MR2, Porsche 944 gibi 
klasikler bulunuyor.

EVLİLİĞE 90 Gün, nişanlı 
çiftlerin evlilik serüvenini tüm 
detaylarıyla anlatıyor. Mürsel ve 
Anna çiftini zor günler bekliyor. 
Ortak ilgi alanları üzerinden bağ 
kurmaya çalışacak ikili için işler 
planlandığı gibi gitmeyecek. 
Nebraskalı Anna ile tanışmak 
için Türkiye’den ABD’ye giden 
Mürsel’in evlenme kararı alması 
için tam 90 günü var. Antal-
yalı Mürsel, bu süre zarfında 
evlenmeye karar veremezse, 
vize süresi dolduğu için ülkeyi 
terk ederek evine geri dön-
mek zorunda kalacak. Kültürel 
farklılıkların yanı sıra dil engelini 
de aşması gereken ikili, bu bö-
lümde ortak ilgi alanları arıcılık 
üzerinden aşklarını tazelemeyi 
umuyor olsa da, işler hiç de 
bekledikleri gibi gitmeyecek.

TLC 14:50
EVLİLİĞE 90 GÜN

n Yönetmen: Simon West 
n Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li,  

Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme
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FENERBAHÇE Kadın Voleybol 
Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Naz 
Aydemir Akyol, gündeme ilişkin 

açıklamalarda bulundu. Akyol, koro-
navirüs salgını nedeniyle voleybolda 
liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi, 
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenme-
si, Fenerbahçe Kulübünün desteklediği 
“HeForShe” hareketi, sosyal sorumluluk 
projeleri, anne olduktan sonra yaşadığı 
değişim ve kariyer planlamasıyla ilgili 
konuştu.

‘ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’
Akyol, “Türkiye Voleybol Federasyonu 

Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a ve 
yönetim kuruluna çok teşekkür etmek 
istiyorum. Bizlerin sağlığını her şeyden 
önde tuttular. Birçok organizasyonu, 
insan sağlığını ön planda tutarak devam 
ettirmeme kararı aldılar. Bu, çok önemli 
bir olay. Sporcu sağlığını düşünen bir 
federasyon başkanına sahip olmak bü-
yük şans” diye konuştu. Koronavirüsün 
kesinlikle küçümsenmemesi gerektiğinin 
altını çizen Naz, şöyle devam etti:

“Göremediğin bir virüs taneciği 
havada gelip seni hasta edebiliyor. Sen 
farkında olmadan başkalarını hasta 
edebiliyorsun. Gerçekten çok tehlikeli 
bir şey ve her ne kadar bağışıklık sistemi 
güçlü olanlar hafif atlatıyor diye adlandı-
rılsa da akciğerde büyük hasar bırakıyor. 
Özellikle biz sporcular için bu çok büyük 
bir tehdit. Akciğerlerinizin bir kapasitesi 
var ve performansınız buna bağlı. Fe-
nerbahçe Kulübünün, 'Fenerbahçe için 
insan sağlığı tüm şampiyonluklardan 
ve kupalardan önemlidir' açıklamasına 
tamamen katılıyorum. En önemli şey şu 
anda herkesin sağlıklı olması.”

Naz Aydemir Akyol, Fenerbahçe Kulü-
bünün kadın ve erkek eşitliği konusunda 
önemli projelere imza attığını dile getirdi. 
Kulübün yapmış olduğu çalışmaların 
önemine değinen Naz, şunları kaydetti: 
“Kadın-erkek eşitliğine çok önem verilen 
bir kulüpte oynamanın gururunu yaşı-

yorum. Sadece lafta değil, sadece yılın 
1 gününde 8 Mart'ta değil. Fenerbahçe, 
'Kadınlar başımızın tacıdır' deyip geçen 
bir kulüp değil. Formada 'HeForShe' 
amblemi var. Kadın-erkek çalışma eşitli-
ğine çok önem veriliyor. Kadınların, genç 
kızların spora başlamalarına, onların 
hayatta sporla yer almalarına çok önem 
veriliyor. O yüzden kadının çok önemli 
olduğunu vurgulamanın yanında aslında 
kadınların bir şekilde sporla beraber 
kendilerini daha fazla ön plana çıkar-
tabilmelerini sağlıyor, bu da oldukça 
önemli bir şey.”

‘ERTELEME ÖNEMLİ DEĞİL’
Naz Aydemir Akyol, koronavirüs salgı-

nı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 
bir yıl ertelenmesinin takımlara avantaj 
ya da dezavantaj getirmeyeceğini bildirdi. 
Şu anda dünyadaki tüm sporcuların eşit 
şartlarda olduğunu aktaran Naz, “Herkes 
bir sene sonra ve aynı tarihte oynayacak. 
Herkes sıfırdan başlayacak ve tekrardan 
bir form grafiği yakalamaya çalışacak. 
Süreç hepimiz için aynı işleyecek. Tabii ki 
gönül isterdi bu yaz oynayalım. Her şey 
tazeyken, herkes 1 yıl daha yaşlanma-
mışken oynamak tabii ki çok daha güzel 
olurdu. Sonuçta turnuva aynı, hedef aynı. 
Bir sakatlık olmazsa oyuncular aynı, ant-
renör ekibi, teknik ekip herkes aynı. Bir 
yıl çok fazla bir şey kaybettirmeyecektir” 
ifadelerini kullandı.

‘KEYİFLİ BİR TAKIMIZ’
Ulusal Kadın Voleybol Takımı'nda 

çok keyifli bir ortamın bulunduğunu 
vurgulayan 29 yaşındaki pasör, “Enerjik 
ve keyifli bir takımız. Birlikte eğlenen 
bir takımız, bu yüzden verilen ara 
bizleri çok etkilemeyecektir diye düşü-
nüyorum. Açıkçası bu süreçte pozitif 
bakıyorum. Tekrardan bir araya gelece-
ğimiz süreçte aradan neredeyse 1,5 sene 
geçecek. Kolay bir şey değil tabii ki ama 
önemli olan istek, hırs ve azim” şeklin-
de görüş belirtti. n AA

AYDEMİR, FENERBAHÇE’NİN CİNSİYET EŞİTLİĞİNE VERDİĞİ ÖNEME DİKKAT ÇEKTİ:

GURUR DUYUYORUM
Fenerbahçe’nin cinsiyet eşitliğine verdiği öneme dikkat çeken 
tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir, “Kadın-erkek eşitliğine çok 

önem verilen bir kulüpte oynamanın gururunu yaşıyorum” dedi

 Depo Photos

EFSANE KOÇ SLOAN
YAŞAMINI YITIRDI

NBA'de 1988'den 2011'e kadar 
Utah Jazz'i çalıştıran efsane başant-
renör Jerry Sloan yaşamını yitirdi. 
Jazz'in resmi internet sitesinden 
yapılan açıklamada, “Sloan Utah Jazz 
denilince akla gelen ilk isimlenden 
biri. Bu sabah (dün) onun yaşamını 
yitirdiği haberini aldık. Başsağlığı 
dileklerimizi eşi Tammy, tüm Sloan 
ailesi ve onu tanıyan ve seven herke-
se iletiyoruz” ifadeleri kullandı. NBA 
tarihinin en iyi koçlarından biri olarak 
gösterilen Sloan için birçok takım ve 
oyuncu baş sağlığı mesajı yayımladı. 
78 yaşındaki Sloan bir süredir rahat-
sızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

 n Spor Servisi

TRABZONSPOR, ANIL
BAŞARAN ILE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıke-
sirspor’un futbolcusu Rahmi Anıl 
Başaran, Süper Lig ekiplerinden 
Trabzonspor ile anlaştı. Balıkesirspor 
Başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklama-
da, Trabzonspor ile son olarak geçen 
hafta görüştüklerini ve ön sözleşme 
imzalandığını belirtti. Bayram sonrası 
resmi imzaların atılacağını kaydeden 
Dağlı, “Koronavirüs nedeniyle istedi-
ğimiz transfer ücretinde anlaşamasak 
da söz konusu transfer hem oyuncu-
muzun geleceği hem kulübümüzün 
maddi durumu açısından iyi bir trans-
fer oldu” diye konuştu. n AA
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DANIMARKA Süper Ligi ekiple-
rinden AGF Aarhus, ligde seyircisiz 
oynanacak iç saha maçlarında taraf-
tar desteğini sağlamak amacıyla “sa-
nal tribün” uygulamasına geçecek. 
Salgın nedeniyle askıya alınmasının 
ardından 28 Mayıs'ta seyircisiz ola-
rak yeniden başlayacak Danimarka 
Süper Ligi'nde mücadele eden AGF 
Aarhus, futbolcularına maçlar sıra-
sında taraftar desteği sağlamak için 
yeni bir yönteme başvurdu.

'BİLETLER ÜCRETSİZ'
Kulüpten yapılan açıklamaya 

göre, sanal konferans hizmeti sunan 
“Zoom uygulaması yoluyla futbolcu-
ların iç saha maçlarında taraftarla 
buluşması sağlanacak. Stadın çeşitli 
tribünlerine yerleştirilen sahaya 
dönük ekranlar vasıtasıyla maçla-
rı uzaktan takip eden seyircilerin 
görüntü ve sesleri, futbolculara 
ulaşacak. Oyuncular, bu sayede 
gol sevinçlerini “sanal tribündeki” 
taraftarlarıyla yaşayabilecek. Aarhus 
taraftarları, kulübün internet sitesine 
başvuruda bulunarak “sanal maç bi-

letlerini” ücretsiz temin edebilecek.

'İLK KULÜP BİZİZ'
Uygulamaya ilişkin değerlen-

dirmelerde bulunan Aarhus Üst 
Yöneticisi (CEO) Jacob Nielsen, “Bu 
uygulamayı dünyada kullanacak 
ilk kulüp olduğumuz için gurur du-
yuyoruz. Yaşananlara bakarsak, bir 

süre daha seyircisiz oynayacağız. 
Bu yenilikçi hareketimizin başka 
kulüplere ilham olmasını ve benzer 
uygulamalara geçerek bu durum-
dan fayda sağlamalarını umut 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Ligin açılış maçında AGF Aarhus, 
28 Mayıs Perşembe günü Randers'i 
konuk edecek. n AA

SEYIRCISIZ MAÇLARA  
SANAL TRIBÜN ÇÖZÜMÜ

 Twitter

BEŞIKTAŞ, kulüp Başkanı Ahmet 
Nur Çebi'nin koronavirüs (Covid-19) 
testinin negatif çıktığını duyurdu. 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur 
Çebi'ye 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç 
alınan Covid-19 testinin ardından yapı-
lan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 
tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama 
çalışmaları negatif sonuçlanmıştır" 
ifadeleri kullanıldı. Ahmet Nur Çebi'nin 
virüsle ilgili herhangi bir bulgu gös-
termediği vurgulanırken, gerekli takip 
ve izolasyon sürecinin Sağlık Bakanlı-
ğının önerileri doğrultusunda devam 
edeceği aktarıldı. Öte yandan, yönetim 
kurulu üyelerine yapılan testlerin de 
negatif sonuçlandığı kaydedildi. n AA

Ahmet Nur Çebi koronayı yendi
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Gavroche’un yüzaltmışıncı yılı

SEFILLER, 
betimsel 
olduğu kadar 

eleştirel yönleri 
de olan bir film. 
“21’inci yüzyılda 
Fransa’da suç ve 
ceza anlayışı” 
üzerine adalet ve 
yoksulluk ile bağ-
lantılı olarak işle-
diği konuyu sosyal 
bir olgu olarak ele 
alan bu film, isminden de öngörülebi-
leceği gibi 19’uncu yüzyıl Fransa’sının 
birçok anlamda günümüze iştirakını 
irdelemekte. Daha önce aynı konunun 
kısa filmini çekmiş olan Malili yönetmen 
Ladj Ly (Lec Li)’nin hiç sinema eğitimi 
almamış olması ve filmdeki olayların 
geçtiği yerin, kendisinin ye-
tiştiği ve halen yaşamak-
ta olduğu Montfermeil 
banliyösü olması 
filmin değerleri. 
Montfermeil bili-
yorsunuz, Paris 
merkezinin 17 
km doğusunda 
yaklaşık 30 
bin kişilik bir 
komün. Sefiller 
romanındaki so-
kak savaşçısı çocuk 
Gavroche’un ailesi 
Thénardierlerin mekânı 
da, Les Bosquets mahallesi de 
burada.

Yönetmen Ladj Ly bugün toplumun 
içinde bulunduğu koşulları olduğu 
gibi yansıtmakla kalmamakta aksine 

filminin finaliyle ideal olanı hedefleyen 
bir amacı ortaya koymakta. Yönetme-
nin belirlediğine inandığım bu ideal ile 
aslında toplumu ahlaken geliştirmeyi 
amaçlamadığını tespit etmek önemli. Bu 
sebeple bazı eleştirilerde geçen yönet-
menin ajitasyonu söz konusu değil. İsmi 
ile direkt olarak çağrışım yapan Victor 

Hugo’nun Sefiller romanında her nasıl 
suçun ardında yatan sosyal 

dinamiklere ve sosyal 
nedenlere yer veril-

miş, suçun yoksul-
lukla bağlantısı 
ortaya konmuşsa, 
bu filmede de 
Ladj Ly günü-
müz Paris’inin 
banliyösünden 
yola çıkardığı 

ve herkesten iyi 
bildiği hikâyesi 

ile bunu yapmış. 
Kamerasını, suçun en 

yoğun yaşandığı, şehrin 
marjinallerinin toplandığı en 

yoksul kesimlerinin bir arada yaşadığı 
yerlerde, kendi değerleri ile bir nevi 
alt kültür oluşturan çeşitli topluluklar 
arasında dolaştırmış. Böyle bir dünya-

da gerçekleşen, banliyöden Issa isimli 
bir çocuğun sirkten bir aslan yavrusu 
çalmasıyla başlayan olayların kontrol 
dışına çıkması ile suç ve ceza paradok-
sunun izlerini ortaya koymayı başarmış.

ARTAN ‘SUÇ’ YENİDEN KARŞIMIZDA
Aradan 160 yıl geçmiş olmasına 

rağmen her iki yüzyılda da sosyal olgu 
olarak ortaya konan ve artan ‘suç’ bir 
kez daha karşımızda. Film bir Victor 
Hugo uyarlaması değil. Ancak araların-
daki bağlantılar güçlü. 1862’de yazılmış 
Sefiller’i güçlü kılan en önemli başarı, 
sentimantalizmden darbe 
almadan romantik akımın 
etkilerini taşıyor olmasıydı. 
Bununla kastettiğim, örneğin 
Namık Kemal gibi pek çok 
yazarın Victor Hugo’ya ulaşma 
çabalarının, duygusallığı ölçü 
sayan sanat anlayışı olan 
sentimantalizmden romantizm kaynağı 
olarak vazgeçememiş olmalarıdır. An-
cak edebiyatta suç ile ceza paradoksu, 
1866’da Dostoyevski’de suçlunun ken-
dine bir ceza (bela) araması ve 1914’te 
Kafka’da cezalandırılan kişinin suçunu 
araması ile geniş boyut kazanmıştır.

2005’te Paris’te ayaklanmalar sırasın-

da polis tarafından kovalanırken yüksek 
gerilim trafosunda elektrik çarpması so-
nucu ağır yaralanan 15 ve 17 yaşlarında-
ki üç gencin olayından sonra başlayan 
ayaklanmaları ve Sarkozy’nin protesto-
cuları ayaktakımı olarak nitelemesiyle 
olayların büyüdüğünü hatırlarsınız. 
Film biraz da bu eksende yol almış, 
Chris ve Gwada’nın yer aldıgı suçla 
mücadele timine yeni katılan Pento’nun 
sokaklardaki suç dengeleri içerisinde 
banliyö hakimiyetleri kurmuş olan 
siyahilerin, çingenelerin ve cihatçıların 
başı çektiği çıkar grupları ile mücadele-

lerini konu almış. Çeteler, çıkar 
grupları ve polis aynı suç ve 
ceza dünyasının içinde birbir-
lerine karşı direnç gösterirken 
hepsinin bir anlamda ortak 
bir paydada gözükmesi suç 
olgusu tartışmasına düşündü-

rücü bir boyut katmış.

EN BÜYÜK HANDİKAPI: ISSA
Hugo’nun Sefiller romanındaki çocuk 

Gavroche karakterlerini hatırlatan film-
deki çocuk Issa karakteri ve romanda 
Jan Valjan’ı dönüştürme etkilerini göz-
lemlediğimiz dedektif Javert karakteri de 
filmde polis Pento karakteri ile cisim-

leşmiş. 
Finalde ise dönemin büyük oranda 
adalet anlayışının simgesi gibi duran ve 
polise polislik eden Pento ile yeni nesil 
isyancıyı temsil eden Issa karşı karşıya 
kaldığında yönetmen bana kalırsa, yazı-
nın başında yorumladığım yönetmenin 
bir ideal hedefi olduğu kanımı haklı 
çıkararak sorunu şimdilik mühürlemiş. 
Hugo’nun Gavroche’u her nasıl ressam 
Delacroix’nın “Halka Yol Gösteren 
Özgürlük” tablosundaki adaletsizliğe 
isyanın simgesi olan “Gavroche” ise, 
filmdeki Issa da yönetmenin Gavroche’u 
olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden 
filmin en büyük handikapı Issa karakte-
rini derinlemesine ele almamış olması.

“OSCAR’I HAK ETTİ”
Ladj Ly’nin Les Misérables’ı yoğun 

ve güçlü bir film. Bu yılki yabancı dilde 
Oscar adayları olan, Corpus Christi, 
Honeyland, Pain and Glory ve Parasite 
arasında birinciliği hak eden film bana 
göre buydu. Filmin muğlak gibi görünen 
ancak dikkatli bakılırsa muğlak olma-
yan finali, insanlığı ileriye taşıyacak 
iyiliğin bireyin içindeki manevi değer-
lerle gerçekleşebileceğine inananlar için 
dört dörtlük. 

SEFİL
LER

Yönetmen Ladj Ly bugün 
toplumun içinde bulunduğu 

koşulları olduğu gibi 
yansıtmakla kalmamakta 
aksine Sefiller’in finaliyle 
ideal olanı hedefleyen bir 

amacı ortaya koymakta

SEFILLER:

IMDb

IMDb

Tuğçe 
Madayanti 
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Dört duvar arası kapanmaz ki 
BIZDEKI ÖZGÜR RUH*

BILDIĞIMIZ biriktirdiği-
miz mücadele yöntemleri, 

çoğunlukla kitlelerin düşünsel 
duygusal olarak bir arada 
oluşlarını fiziken de ifade ettiği 
yöntemler üzerine kuruluydu. 

Peki yerine ne yapacaktık? 
Ya korona günlerinde karşı 
çıkmamız gereken acil, bekle-

tilemez gündemler oluşursa ne 
olacaktı? Bunun için telaşlandık 
da kuşkusuz ama bir yandan 

da görüyoruz ki birtakım yeni 
biçimler üretiyor insanlar... 1 Mayıs 
eylemleri çeşitli ülkelerde alanlarda 

aralıklarla durularak yapıldı örneğin. 
Buralarda ise istikrarlı bir biçimde sürecin 
başından bu yana seslerini duyuranlar 
özellikle KESK’e bağlı SES (Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası) üyesi sağlık 
çalışanları oldu. Bir yandan yoğun biçimde 
çalışırken diğer yandan alandaki haksızlıklara 

karşı çıkma reflekslerini sergilediler.
Mesafeli biçimde durarak sözünü işyerleri 

önünde söyleyen sağlık çalışanları genel 
durgunluğa ve sessizliğe inat adeta hepimiz 
için haykırıyorlar. Onların ekipman ihtiyacının 
iş güvencelerinin ve sağlıklarının korunması 
için başlatılan alkış eylemi bir anda onların 

işvereni olan Bakanlık düzeyinde de destek-
lenerek görünmez kılındı. “Ülke olarak biz, bir 
bütün olarak” söylemleriyle korona karşısındaki 

eşitsizliklerimiz görünmez kılınmaya çalışıldı. Aynı 
riski alan sağlık çalışanları arasında 
yaratılan fiili haksızlıklara karşı çıkan 

sağlık çalışanları, doktorlara diğer 
çalışanlardan çok daha fazla ödeme 
yapılmasını protesto ederek hak 
eşitliği zemininde ısrarcı ola-

caklarını gösterdiler. Madem ki 
hastanelerde çalışan tüm sağ-
lık çalışanları aynı riski alıyordu 

eşit biçimde koruyucu ekipman 
verilmesi, izin ve ek ödeme 
desteği sağlanması gerekiyordu. 

Bu eylemlerle sağlıkçılar gösterilen 
eşitlikle, hakiki eşitlik arasındaki 
farkı da teşhir etmiş oldular ki 
böylesi günlerde bu tarz bir 

protesto hayati önemdedir. 

Eylemlerinin sloganı da bu görü-
nürlüğü en iyi şekilde sağlıyordu 
“hakkınız ödenmez dediler, 
gerçekten de ödemediler.”

Korona ile mücadelede 
bir başarıdan söz edilecekse 
bu elbette alanda işini en iyi 
şekilde yapma gayreti içinde olan 
sağlıkçıların başarısıdır. Iyileşme 
oranları onların emeğinin ürünü-
dür. Yerleri silen işçinin, hastaya 
bakım veren hastabakıcının, 
iğnesini ilacını veren hemşirenin, 
tedaviyi planlayan doktorun, 
hepsinin ortak başarısıdır. Bu 

ekibin tamamının dayanışma ruhunu zedeleyecek her 
türlü politik hamle, hepimizin canına kast etmektedir. Bu 
nedenle bile olsa taleplerini taleplerimiz kılmak ve onları 
desteklemek önemlidir.

SES’in mücadelesi çabayla emekle örgütlü kalma 
çabasının ne denli anlamlı olduğunu hepimize gösteriyor. 
Risk altında olan gruplar, kargocular, market çalışanları, 
üretimin artarak devam ettiği kimi sektörlerde çalışan 
işçiler genellikle örgütsüzler ve onların çalışma koşulları, 
yaşam koşulları ve sağlık durumları hakkında ancak 
adlarını gizleyerek konuştukları gazetecilerden bir şeyler 
öğrenebiliyoruz. Öylece çıkıp anlatamıyorlar dertlerini... 
Hastanelerde dahi çoğu örgütsüz temizlik işçileri ile 
kamuda çalışan ve KESK üyeliği bulunanlar arasında 
kendini, koşullarını ifade anlamında büyük bir farklılık var.

Eşit olmadığımız başka alanlar da var. Her türlü ge-
rilimli dönemde olduğu gibi bugün de kadınlara yönelik 
saldırılar artıyor. Işten çıkarmaların artmasının beklendiği 
bir dönemdeyiz. Biliyoruz ki işsizlik artacaksa ilk olarak 
kadın işsizliği artacaktır. Çalışma koşullarının belirsizleş-
tirildiği, işçiler aleyhine kuralsızlaştırıldığı günlerdeyiz. 

Geçmiş deneyimlerden biliyoruz ki ilk 
hakkı yenecekler kadın işçiler olacaktır. 
Sağlık alanında çalışanlar arasında 

yaratılan ve SES’in karşı çıktığı 
eşitsiz uygulamalardan söz 
ediyoruz biliyoruz ki hakkı 
yenen alanlarda çalışanlar 

çoğunlukla kadınlardır. Ma-
dem ki saldırının ilk hedefi 
kadınlar olacak, mücade-

lenin en önündeki yer 
kadınlarındır.

Yazının tamamı 
birgun.net’te

Banu
BÜLBÜL

Psikolog

KADINA yönelik şiddete elbette hepsi 
karşıymış. Ama bu kadını şiddetten 
koruma kılıfı altında aileyi yıkma 

sözleşmesiymiş. Batı ahlakının nifak tohumuy-
muşmuş...”

Türkiye’de, her gün en az üç kadın birinci 
derece yakını erkekler tarafından öldürülür-
ken kadın düşmanları hangi aileyi yıkmaktan 
bahsediyor? Kadını aileden ibaret görenler 
bu teknik içerisinde hangi aileden söz ediyor? 
Çok açık ki direnme gücü zayıf, dayanışma 
ağlarına erişim imkânı kısıtlı binlerce kadın ve 
kız çocuğu, ‘aile sopasıyla’ terbiye edilmek 
isteniyor. Başka bir deyişle aile uğrun(d)a, 
2016 yılından beri kız çocuklarının 13 yaşın-
dan itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik 
şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemi-
ni’nin hazırlanması; cinsel istismarcıların suçun 
gerektirdiği gibi yargılanması değil, ‘aile 
içerisinde’ aklanması; kadınlara ‘bayan’, kız 
çocuklarına ‘süper kadınlar’ denmesi…

İstanbul Sözleşmesi’nin ne demek olduğu-
nu, ‘altına imza atarken ne olduğunu bilmiyor-
duk’ deseler de, en az bizim kadar iyi biliyor-
lar. En sarih haliyle kadınların ve LGBTİ+’ların 
erkek şiddetinin her türlüsünden ve yarattığı 
eşitsiz koşullardan hukuk önünde korunmasını 

hedefleyen bu sözleşme, aslında erkeklerin 
ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan uygu-
ladığı her eşitsiz fiilin suç olduğunu söylüyor. 
Yaşamlarımıza sahip çıkma mücadelesi, aynı 
zamanda ölüm-kalım mücadelesi haline gelir-
ken 21. yüzyıldan süfrajetlere göz kırpıyoruz. 
Devletin yurttaşlarını yaşatma sorumluluğuna 
binaen “Suçlu sensin” isyanı, bir hatırlatma 
alarmı gibi iktidarın başında çalıyor, kulaklarını 
ağrıtıyor.

HHH

“Cinselleşmiş düalizm, bütün düalizmlerin 
paradigmasıdır; dünyanın paradigmasıdır” 
diyor Elizabeth Badinter. Kadın düşmanı 
siyasal İslamcılar, “Batı ahlakı bizim ahlakımız 
olamaz” derken hiç de farklı olmayarak aynı 
düalist tarzın kopyacılığıyla kadını bedenin, 
erkeği ise aklın temsili olarak konumlandırıyor. 
Kız çocuklarının eğitim görme ve sonrasında 
çalışma hakkı özgür iradelerine bırakılmış gibi 
sunulurken aleni bir şekilde, adet görmeye 
başladığı an evlensin, doğursun, ve ‘sıradaki 
erkek iktidar’ tarafından aile içine hapsedilsin 
isteniyor. Toplumsal yeniden üretim yaşı kız 
çocuklarının regl çağına çekiliyor. Okurken 
çalışan yoksulluk değil, kocaya bağımlı ve 
çocuklu yoksulluk olsun isteniyor. Baba ise 

aileyi, yani kadını, muhafaza etme/zapt etme 
noktasında sınırsız özgürlüğe sahip. Sarayın 
iletişim danışmanlığını yapan Diyanet ve 
iktidarın yayın organlarından sarf edilen ve 
hayata geçirilmek istenen uygulamalarla, bu 
‘özgürlüğün’ aslında tersinden iktidar tarafın-
dan pışpışlanarak erkeklere verilmiş bir hak 
olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bu erkek 
şiddeti tetikleyiciliği, işsizlik, açlık ve bunlara 
bağlı yaşanan egemenlik krizinden besleni-
yor. İktidar, erkeklerin zedelenen egemen-
liğini cinsel şiddetle onarmak istiyor. Fakat 
bu birçok sebepten işlemiyor. Erkek şiddeti 
ve kadın yoksulluğu, kadınların yaşamlarına 
sahip çıkmasıyla giderek tırmanıyor. Zaten baş 
edemedikleri de tam olarak bu.

İktidar kendi elleriyle basamakları 
diziyor. İktidarlarının kırılganlığı ve sefaleti, 
toplumun her bireyine bulaştırılmak istense 
de bu oyun artık kadınlara sökmüyor. 
Koronavirüs pandemisinde bile can havliyle 
geçirilmeye çalışılan af yasalarının sebebi 
burada. Çünkü kadınların, ailenin ve toplum 
düzeninin bekçisi olan erkeklere itaatsiz-
liği, topluma karşı işlenmiş bir ahlaksızlık 
olmasının yanı sıra siyasal İslamcı düzene 
de itaatsizlik anlamı taşıyor. Bir bir dizilen 

basamakların hiyerarşisini tehdit ediyor. 
İktidar kaçacak deliği kadınların yollarına 
taş koymakta arıyor. Özel ve kamusal alan 
arasındaki ayrımın gittikçe giriftleştiği bu 
pandemi sürecinden de sonra, sokak ve ev 
arasındaki şiddet farksızlığı halini yaratan 
bu sınırların sınırsızlığı bizim yaşamları-
mızın, bedenlerimizin ve geleceğimizin 
etrafına çitleniyor. Yaşamlarımız “Kadınlar 
ve erkekler fıtratları gereği eşit değildir” 
diyenlerin ikilemine sıkıştırılmaya çalışılıyor. 
“Aileler parçalanıyor” diyerek çocuk istis-
marı meşrulaştırılmaya çalışılıyor; “Eşcin-
sellik toplumu çürütür” şeklindeki nefret 
söylemleriyle bedenlerimiz, yaşamlarımız 
gerici ikiliğe sıkıştırılmak isteniyor.

Sanki doğurmayınca siyasal İslamcı erkek 
iktidar sarsılıyor! Düşen evlilik, artan boşanma 
oranlarından panikleri hissedilse de keşke 
bu kadar basit bir matematikle söyledikleri 
gibi kazanabiliyor olsaydık hayatlarımızı. ‘Ya 
ailesin ya ölüsün’ derlerken bile yaşamlarımız 
rakamlardan ibaret…

Kara mizah gibi… Kutsal, seçilmiş, çatır-
dayan iktidarın çöküş formülü kadınlarda; ‘iki 
bilinmeyenli denklem’i çoğaltmaya! 

 n BirGün Kadın

Sanki 
doğurmayınca 
siyasal İslamcı 

erkek iktidar 
sarsılıyor. 
‘Ya ailesin 
ya ölüsün’ 

derlerken bile 
yaşamlarımız 
rakamlardan 

ibaret…

H. Tuğça ŞENER

MART ortasından beri evden çalışıyorum. 
Mayıs’tan itibaren de online derslere başladık. 
Normal düzeni evde veya bir kafede çalışmak 
olan çoğu özgür akademisyen gibi evden ça-
lışmanın beni de pek zorladığını söyleyemem. 
Asıl zorlayan evden çalışmanın artık bir özgür-
lük değil zorunluluk olması. Haliyle normalde 
keyifle ve hızla yaptığımız işler bile yavaş iler-
ler hale geldi. Ertesi gün anlatacağım ders için 
bile 3 slayt hazırlayıp 5 dakika Twitter’da vakit 
geçiriyorum. 5 slayt hazırlayıp yarım saat web 
sitem için yeni tasarım arıyorum.

“Böyle gitmez” diyerek en zorlu günlerimin 
destekçisi ‘pomodoro’ tekniğine yöneliyorum 
nihayetinde. Genellikle 25 dakika çalışıp 5 da-
kika mola vererek ilerleyen 3 turun ardından 
15 dakikalık uzun bir molayı hak ettiğiniz, bir 
tür zaman yönetim tekniği pomo-
doro. Yine böyle bir çalışma ar-
dından hak ettiğim Twitter 
molamda karşıma çıktı 
Gazi Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanı Or-
han Acar’ın videosu. 
35 saniyelik kısa bir 
video. Elinde bir lis-
te var dekan beyin, 
yanında da listeye 
bakarak konuştuğu 
birisi. Dekan bey,  “Bu 
ne biçim iş yaa. Kızların 
resimlerini de görüyoruz 
böylece ha çaktırmadan” 
diyor. Ilk seferinde videonun 
bu kadarını izledim sadece. Her ne 
kadar sondaki o “Çaktırmadan” deyişi beni 
işkillendirmiş olsa da pek bir anlam vereme-
dim insanların negatif yorumlarına. Tekrar 
izlediğimde fark ettim ki yanındaki kişi “Orda 
ekranda yayındasınız galiba, sizi takip ediyor 
olmasınlar” benzeri bir şey söyleyince, dekan 
bey başını ekrana kaldırıp canlı yayında oldu-
ğunu fark ediyor.

 Benim paralel evrenimde videonun 
bundan sonrasında dekan bey “ha, evet ya 
yayındayız, ne var canım, baksana öğrencilere, 
gözleri pırıl pırıl, zeka fışkıran çocuklar, keşke 
hepsi ile tek tek oturup karşılıklı çay içme 
fırsatımız olsa, görüşlerini ve isteklerini şahsen 
alabilsek” diyor, yanındaki kişiye liste ile ilgili 
ne görev verecekse veriyor ve yayının asıl 

amacı ne ise ona dönülüyor.
 Ne var ki içinde yaşadığımız evrende işler 

böyle değil. Canlı yayında, herkesin önünde 
böyle bir cümle kurmuş olduğunu fark eden 
dekan beyin tepkisi: “Ses de gidiyor! … Yamul-
duk ha!”

Bir dekanın aklından ne geçiyor olabilir 
"kızların resimlerini de görüyoruz böylece" 
derken? Kampüste yüzlerini görmüyor mu 
zaten? Sokakta, otobüste, markette başka 
kadınlar görmüyor mu? Neyi ‘çaktırma’maları 
gerekiyor? Aklından ne geçiyor yüzünde o 
tuhaf gülüşle bu cümleleri kurarken?

Akademisyenlerin olduğu bir ailede 
büyüdüğüm için mi yoksa kendi-

mi bildim bileli akademiden 
daha üstün, daha doğru 

bir ortam olamayacağına 
inandığım için mi bu 
kadar zorlanıyorum bu 
cümlelerin anlamla-
rını kabullenmekte, 
bilmiyorum. “Içiniz 
fesat sizin! Dekan bey 
öğrencileri bir isimden 

ibaret görmek yerine 
simaları ile tanımaktan 

memnun olduğu için öyle 
bir cümle kuruyor” demek 

istiyorum insanlara ama buna 
ben bile inanamıyorum. Kutsa-

lım olan akademiye ve akademisyenlere laf 
değdirmemek için kırk dereden su getirmeye 
razıyım ama inandırıcı bir açıklama bulamıyo-
rum.

Burada iki mesele var aslında irdelenmesi 
gereken. Birincisi insanların başkaları gör-
mezkenki düşünce ve eylemlerinin görünür 
oldukları zaman nasıl da değiştiği. Ikinicisi ise 
yıllardan beri süregelen erkeklere her yargıyı 
ve hakkı veren anlayış. Videoyu izleyip de 
anlamını nihayetinde kabul ettiğim zaman 
aklıma gelen bir anımı anlatmak istiyorum:

Çok sevdiğim, yaşlıca bir hocama nikah 
davetiyemi götürmüştüm. "Oğlan nereli, nikah 
ne zaman?" gibi sorulardan sonra hocam gül-
dü, “Iyi iyi, oraların oğlanları senin gibi etlice 

götlüce kızları severler. Allah mesut etsin” 
dedi. Ne yapacağımı bilemedim o an. Ho-
camın benim ne etimle ne de götümle bir 
alakası olmadığına bugün bile kalıbımı ba-
sabilirim. Ama kullandığı kelimeler, seçtiği 
deyiş canımı sıkmıştı. Türk toplumunun 
başkalarının kilosu, yaşı, medeni durumu 
ve benzeri konularda özgürce yorum 
yapma hevesi bir yana, bir akademis-
yenin bedenim üzerinden böyle cinsel 
içerikli bir cümle kurması, fazlasıyla 
yersizdi. Yüzümde donan gülümse-
me ile sohbeti bir şekilde nihayete 
erdirip çıktım hocamın odasından. 
Ne yapabilirdim? Emekliliği gelmiş, 
karakteri oturmuş ve tabii ki asla 
benim yaşımda birisinden nasihat 
kabul etmeyecek, çok da sevdiğim 
bir hocaya nasıl tepki verebilirdim? 
Üstelik haksızlıklara ve saygısız-
lıklara hali hazırda sesim çıktığı 
için üzerime yerleşmiş bir 'asi ve 
geçimsiz' elbisesi varken.

Bugün olsa mutlaka bir tepki 
verirdim, muhtemelen yine gerekli 
şiddette olmazdı ama sessiz de kal-
mazdım. Ne var ki bundan 10 sene 
önceki Tuğça bunu yapamamıştı. 
Bugün artık öğrencilerimi uya-
rıyorum, birisine iltifat edecek-
leri zaman dış görünüşleri veya 
cinsiyetlerine ile değil karakter 
özelliklerine odaklanmaları için. 
Gençleri uyarıyorum, bir akade-
misyene akademik unvanı ile 
hitap etmeleri için. Yaşıtlarıma 
hitabetime dikkat ediyorum, 
bir şekilde ayağa düşmüş 
akademinin toplum gözün-
deki saygınlığı yeniden ka-
zanılsın diye. Bir işe yarıyor 
mu? Muhakkak yarıyordur, 
inanıyorum ve umuyorum 
ki yarıyordur. Çünkü “bütün 
ümidim gençliktedir.”

Yazının tamamı birgun.net’te

Sağlık emekçilerine  
ses vererekDEKAN BEY

*Özgür Ruh şarkısını 
karekodu okutarak 

dinleyebilirsiniz
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Göl cefa çekerken 
plajda sefa sürülmez!

Kuraklık tehlikesiyle boğuşan Beyşehir Gölü’nün etrafının yapılaşmaya açılmasına 
tepkiler üsürüyor. Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici “Gölde fosil yakıtlarla çalışan 
teknelere zaten izin yokken marina niye yapılmak istenmektedir?” diye konuştu

TÜRKIYE’NIN en büyük tatlı su 
gölleri arasında yer alan Beyşehir 
Gölü kenarındaki 188 hektarlık 

alanda yapılması planlanan plaj, mari-
na, kamping alanı, bungalovlar ve çadır 
kamplı tesislere Göl Uzmanı Dr. Erol 
Kesici tepki gösterdi. Vahşi sulamanın 
Beyşehir Gölü’nü kuruma tehlikesiyle 
karşı karşıya bıraktığını belirten Kesici, 
planlanan proje hayata geçirilse göldeki 
ekolojik yaşamda büyük tahribata neden 
olacağını belirtti.

Geçen ay, göl kenarında yapılacak 
projeyi Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır sosyal medyadan duyurmuş, 
gölü bitirecek olan projeye yaşam savu-
nucuları tepki göstermişti.

Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici de konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada “Göl çevre-
sinde 200’den fazla canlı türü yaşamak-
tadır. Bölgede 86 bin 855 hektarlık alan 
1993 yılında Milli Park ilan edilmiştir. 
Ortalama 26 metre su seviyesine sahip 
gölde 3-4 metre kadar düşüş yaşandı. 
Gölün kurak ve çorak bir havzada bu-
lunduğunun bilinmesine rağmen, vahşi 
sulama ve çok su isteyen tarım yapılması 
kuraklığa yol açmıştır” diye konuştu.

VIRÜS SU TEMIZLIĞININ  
ÖNEMINI GÖSTERDI

Covid-19’un içme suyu kaynağı olan 
göllerin, temiz ve kullanılabilir olmasının 
ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini 
belirten Kesici “Su insanlar için önemli 
olduğu kadar; toprak, orman, iklim, doğa, 
böcek, kuş için de önemli. Su azaldıkça 
kuraklık artmakta dünyada su krizi ya-
şanmakta. İçme suları insanları yıkanma 
yerleri değil, uzaktan bakılacak ‘gözümüz 
gibi korunacak’ seyir yerleri olmalıdır. 
İnsanların içme suyu-temiz gıda kaynağı 
olan göl suyuna sabun şampuan gibi kim-
yasalların ve kontrol altına almadıkları, 
ter, ağız- burun salgısı, idrar vb. akıntıların 
karışması sağlıksızdır. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan raporda, virüsün 
suda ne kadar yaşayabildiğine dair korku-
tan ayrıntılar yer almaktadır” dedi.

GÖLLERDE YAŞANAN KIRLILIK 
ENDIŞE VERICI DÜZEYDE

Gölde yaşanan kurumanın yanı sıra 
kirlilik de endişe verici boyutlara ulaş-
mış durumda. Göllerde fosil yakıtlarla 
sürülen teknelere zaten izin verilmediği-
ni marina yapmanın anlamsız ve hiç bir 
şeye hizmet etmediğini belirten Kesici  
“Göl cefa çekerken,  plajda sefa sürüle-
cek zamanı değildir. Gölde fosil yakıtlar-
la sürülen teknelere zaten izin yokken 
marina niye yapılmak istenmektedir?” 
diye konuştu.

BELEDIYEYE ALKIŞ  
TEPKIYE DÖNÜŞTÜ

Geçen Aralık ayında, Beyşehir 
Gölü’nün durumuna ilişkin Beyşehir Be-
lediyesi’yle girişimlerde bulunulduğunu, 
gölün korunması için ilgili bakanlıktan 
15 milyon TL ödenek çıkarıldığını belir-
ten Kesici “Çok önemli bir başarı elde 
edilmişti, alkışlamıştık. Gölü kurtarmak 
varken böyle bir kararı anlamak müm-
kün değil. Alkışlarımız yerini tepkiye 
bıraktı. n Buse Ilkin YERLI

DERSIM Ovacık’ta yıllardır köylülerin ortak 
olarak kullandığı mera arazi özel şirkete verildi. 
Çiftçilerin üretimden koparılmak isten-
diğini belirten Ovacık Belediye Başkanı 
Mehmet Sarıgül, “Üreticilerle birlikte 
planlanması gereken bir arazinin tek 
bir şirkete verilmesi kabul edilebilir bir 
durum değil” dedi. 

Talan projelerine her gün bir yenisi 
eklenen Dersim’in Ovacık ilçesinde 
Köseler köyü sınırları içerisinde bulunan 
508 ve 510 parsel numaralı 2 milyon 297 bin 
700 metrekarelik alan Koçmercan isimli şirkete 
49 yıllığına tahsis edildi.

Yüzlerce köylünün doğal tarım yaptığı ara-
zilerin tek bir şirkete tahsis edilmesinin kabul 
edilemez olduğunu belirten Ovacık Belediye 
Başkanı Mehmet Sarıgül “Bu bölgede yoksul köy-
lülerimiz arıcılık, hayvancılık küçük çaplı bakliyat 
üretimi yapmaktadırlar. Ayrıca özel mülkiyetleri-
ne ve Munzur Çayı’na giden yol bu güzergahtan 
geçmektedir. Son zamanlarda dünya genelinde 
yaşanan pandemiyi düşündüğümüzde insanları 

daha fazla doğal üretime doğru yönlendirmek 
gerekirken bu kadar büyük bir alanın sadece bir 

şirkete verilmiş olması kabul edilebilir 
bir durum değil. Bizler belediye, STK’ler 
olarak buradaki bütün her türlü işlemi 
üreticilerle birlikte planlayarak onların ya-
rarlanabileceği şekilde projelendirebiliriz. 
Bu zor koşullarda zor yoksul köylülerimiz 
bu kadar çaba harcıyorken bu alanların 
tek bir şirkete verilmesi adil bir durum 
değildir. Birlikte mücadele edersek bu 

alanları üreticilerimizin faydalanabileceği araziler 
haline dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

IMZALARI VALILIĞE TESLIM EDECEĞIZ
Konuya ilişkin çiftçilerin imza topladığını 

ve valiliğe teslim edeceklerini belirten Sarıgül 
“Ovacık’ı tarım, hayvancılık ve turizmle büyüt-
mek istiyoruz. Bu proje, insanların üretimden 
kopmasına neden olacak. Gerekçelerini belirte-
rek topladığımız imzaları valiliğe göndereceğiz. 
Hukuki mücadeleyi de böylece başlatacağız” 
diye konuştu. n Haber Merkezi

Çiftçileri üretimden koparacak

ÇEVRE ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesindeki 
Inceleme Değerlendir-
me Komisyonu (IDK), 
14 ayrı hukuksuzlu-
ğu ve 90 ayrı bilim 
dışılığı tespit edilen, 
Edirne Keşan’da Saros 
Körfezi’nde BOTAŞ 
tarafından yapılması 
planlanan FSRU Boru 
Hattı Projesi’nin ÇED 
raporuna son şeklini 
verdi.

Projenin, mevzuata 
tamamen aykırı olduğu 
ve Saros Körfezi’nde 
doğal yaşamı ortadan 
kaldıracağını belir-
ten Saros Gönüllüleri 
avukatı Bülent Kaçar 
“Son şekli verilen ÇED 
raporunun reddedile-
rek Saros FSRU Gemi 
Iskelesi projesine ÇED 
olumsuz kararı verilme-
sini bölgede yaşayanlar 
olarak talep ediyoruz” 
diye konuştu.

Bilirkişiler ve 
mahkemenin proje-
nin çevreye vereceği 
zararı tespit ettiğini 
belirten Kaçar “Edir-

ne Idare Mahkemesi, 
ÇED olumlu kararı-
nı iptal etti. Edirne 
Idare Mahkemesi nihai 
ÇED Raporu’ndaki 14 
önemli hukuksuzluğu 
ve ÇED yönetmeliğine 
aykırılığı hüküm altına 
almıştır. Mahkeme iptal 
kararına dayanak olan 
10 uzman ve akade-
misyen tarafından 
hazırlanan bilirkişi 
raporunda ise 90 ci-
varında bilime ve ÇED 
yönetmeliğine aykırılık 
ayrıntılı olarak tespit 
edildi. 90 ayrı hukuk-
suzluk varken Çevre 
ve Orman Bakanlığının 
2009/7 sayılı genelge-
si uygulanamaz. Çünkü 
ortada bir veya bir kaç 
aykırılık değil 90 civa-
rında bilime, hukuka 
ve ÇED yönetmeliğine 
aykırılık vardır. Mahke-
meye sunulan bilirkişi 
raporu resmi ve hukuki 
bir belge olarak sayın 
komisyonu idari ve hu-
kuki olarak bağlayıcı-
dır” ifadelerini kullan-
dı. n Haber Merkezi

Salgın döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı

KAZDAĞLARI’nda 
para cezası kesilen 
yaşam savunucuları-
na destek olmak için 
Çanakkale’ye gitmek 
isteyen EGEÇEP’in 
seyahat izni başvu-
rusu Izmir ve Manisa 
valilikleri tarafından 
reddedildi. 

Seyahat izni 
verilmemesine tepki 
gösteren EGEÇEP 
üyeleri Izmir Konak 
Eski Sümerbank 
önünde basın açıkla-
ması yaptı. Kazdağ-
ları’ndaki yaşam 
savunucularına fiili 
bir müdahaleden 
endişe duyduklarını 
belirten EGEÇEP 
Eş Sözcüsü Berna 

Babaoğlu Ulutaş, 
“Amacımız, Kazdağ-
ları direnişçilerinin 
yalnız olmadığını, 
EGEÇEP olarak onla-
rın yanında olduğu-
muzu kamuoyu ile 
paylaşmak, kamu-
oyunun dikkatini 
salgın günlerinde 
gerçekleştirilen 
doğa talanına ve 
Kazdağları’ndaki 
yağmaya çekmek-
ti. Doğayı koruma 
mücadelesi veren 
yaşam savunucula-
rına da ‘Anayasal’ 
hakların kullanılabil-
mesi açısından seya-
hat izini verilmelidir” 
ifadelerini kullandı. 

n Berkay SAĞOL

DOĞAL Hayatı Koruma Vak-
fı’nın (WWF) 18 ülkede yaptırdığı 
araştırmaya göre ‘korona ayı’ diye 
nitelenen Mart 2020’de 18 ülkede 
tropikal orman alanları 6 bin 500 
kilometrekare azaldı.

Maryland Üniversitesi’nin uydu 
kayıtları üzerinden topladığı veri-
lerin incelenmesiyle yapılan araş-
tırma ağaç katliamının yüzde 150 
artış gösterdiğini ortaya koyuyor

Araştırmaya göre ağaç katli-
amındaki en büyük artış Güney 
Amerika ülkelerinde kaydedildi. 

Bu ülkeler mart ayında 220 bin 
hektar orman kaybetti ki bu 2017-
2019’un aynı dönemi ile karşılaştı-
rıldığında yüzde 167 artışa tekabül 
ediyor.

İkinci büyük yok oluş yüzde 
152 artış ile Afrika ülkelerinde 
görüldü. İncelenen altı Afrika ül-
kesinde Mart 2020’de 123 bin hek-
tar alan orman yok oldu. Asya’da 
büyüteç altına alınan ülkeler ise 
toplam 300 bin hektardan daha 
fazla orman kaybı yaşadı. Bu 
da söz konusu zaman dilimiyle 
karşılaştırıldığında yüzde 155 artış 
demek.

WWF’nin bölge uzmanları-
nın aktardığına göre Arjantin, 
Bolivya, Brezilya, Kolombiya, 
Peru, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ka-
merun ve Malezya’da korona için 
alınan siyasi tedbirler nedeniyle 

ormanlar daha büyük tehdit altın-
da. Korona ile mücadele döne-
minde bu ülkelerde ormanların 
korunması ve denetimi kısıtlı bi-
çimde yapılabildiğinden ağaçların 
yok edilmesi ve ormanlık alana el 
konulması kolaylaştı ve de arttı.

AB’YE GIDEN GIDALARIN DA 
YOK OLUŞTA ROLU BÜYÜK

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
tükettiği gıda ürünlerinin altıda 
biri söz konusu ülkelerden geli-
yor ve tropikal ormanların yok 
olmasında rol oynuyor. Özellikle 
Amazonlar’daki orman yangın-
larının durdurulmaması üzerine 
bazı AB ülkeleri, Güney Amerika 
Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri 
ile ticari anlaşmayı sonlandırma 
tehdidinde bulunmuştu. 

n Haber Merkezi

Kazdağları’na gitmek 
isteyenlere izin yok

WWF’nin araştırmasına göre 
koronavirüs döneminde ağaç 

katliamı yüzde 150 arttı. 18 
ülkede yapılan araştırmada 

mart ayında tropikal 
ormanların yüzölçümü 6 bin 

500 kilometrekare azaldı
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Yeşil 25 yıl sonra 
yeniden 
görüldü

 h NESLI tükenme tehlikesi altında olan Yalancı Orca 
Balinaları 25 yıl sonra Ege Denizi‘nde görüldü. Gökçe-
ada‘nın altı mil açığında oltayla avlanan balıkçı Uğur 
Özdemir, ilk defa gördüğü sekiz balinanın görüntülerini 
Istanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Türk De-
niz Araştırmaları Vakfı’na gönderdi. n Haber Merkezi

Mehmet Sarıgül

Saros’u bitirecek 
yanlıştan dönülmeli

Ispanya ve Yunanis-
tan’ın ardından dünyanın 
en çok mavi bayraklı 
3’üncü ülkesi olan Türki-
ye’nin ödüllü plaj sayısı 
bu yıl 486 oldu

Merkezi Danimarka'nın 
başkenti Kopenhag olan 
Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfının (FEE) verdiği 
Mavi Bayrak ödüllerinin 
2020 yılı değerlendirme-
leri sonucunda, geçtiği-
miz yıl 463 olan ödüllü 
plaj sayısı 486'ya ulaştı. 
Türkiye'de 22 marina ve 
7 yat bu yıl Mavi Bayrak 
ödülü almaya hak ka-

zandı. Ranta dayalı imar 
düzenlemeleri sonucu en 
çok talan edilen alanlar 
arasında plajlar da bulu-
nuyor. Burdur’da bulunan 
ve Türkiye’nin Maldiv-
leri kabul edilen Salda 
Gölü’nde Millet Bahçesi 
yapımına başlanması 
sonucu talandan nasibini 
almıştı. Ayakkabıyla ba-
sılması bile sakıncalı olan 
Salda Gölü plajının bem-
beyaz kumları üzerinden 
ağır iş makineleri geçmiş, 
görüntüler kamuoyunun 
tepkisine neden olmuştu. 

n IHA

Ödüllü plaj sayısı 
486’ya yükseldi


Ye

şi
l G

az
et

e

Depo Photos

Depo Photos

Depo Photos


Bi

rG
ün


Bi

rG
ün


	20200523BRGN01
	20200523BRGN02
	20200523BRGN03
	20200523BRGN04
	20200523BRGN05
	20200523BRGN06
	20200523BRGN07
	20200523BRGN08
	20200523BRGN09
	20200523BRGN10SON
	20200523BRGN11
	20200523BRGN12
	20200523BRGN13
	20200523BRGN14
	20200523BRGN15
	20200523BRGN16

