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MEMLEKET PARTİSİ KARTAL’DA FİKRET 
POYRAZOĞLU İLE ÖRGÜTLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1 Haziran’dan itibaren 
uygulanacak “kademeli 
normalleşme” takvimini 
açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kovid-19 ile mücadele ve “kademeli nor-
malleşme” planının görüşüldüğü kabine 
toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan’ın açıklamaların-
dan öne çıkanlar şöyle:

• Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sı-
nırlamaları hafta içi ve cumartesi günü 
akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri ara-
sında uygulanmaya devam edecek. Bu 
sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile 
pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pa-
zar gününün tamamını da kapsayacak şe-
kilde uygulanacak. Temmuz ayında bu kı-
sıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat 
sayılarındaki değişime, aşılamada kat edi-
len mesafeye göre yeniden belirlenecek.

• Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saat-
leri arasında belirlenen kurallara göre 
masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e 
kadar paket servisi sürdürebilecek. Bu 
mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması 
olan pazar günü ise sadece paket ser-
vis hizmeti verilmeye devam edilecek.

• Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı 
saha, spor salonu, lunapark gibi işlet-
meler kurallar çerçevesinde pazar günü 
hariç 07.00-21.00 arasında yarından 
(1 Haziran Salı) itibaren çalışabilecek.

• Üniversitelerin 2021-2022 eği-
tim öğretim yılı akademik takvi-
mi 13 Eylül itibarıyla başlayacak
• Kamu kurumlarındaki esnek me-
sai uygulaması yeni bir düzen-
lemeye kadar devam edecek.

• Spor kulüpleri, genel kurulları-
nı haziranın ilk gününden itibaren, 
diğer kuruluşlar da ikinci yarısın-
dan itibaren gerçekleştirebilecek.

• Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar 
ve nikah şeklindeki düğün törenle-
ri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 
Haziran’dan itibaren başlayabilecek.

SÜPER LİG’DE MAÇLA-
RA TARAFTAR ALINMASI

AKP iktidarının “Kademe-
li normalleşme” adını verdiği ve 
1 Haziran Salı gününden itibaren 
uygulanacak takvimi açıklayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Süper Lig’de önümüzde-
ki sezonda (2021-2022 sezonu) tribünlere 
taraftar almayı ümit ettiklerini ifade etti.
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Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğ-
rul Gülsever başkanlığında sürdürdüğü ilçe 
örgütlenme çalışmalarını Kartal’da Fikret 
Poyrazoğlu’na teslim etti.
Memleket Partisi Kartal İlçe Başkanı olarak 
görevlendirilen Fikret Poyrazoğlu ile birlikte 
Kartal’ın siyasi atmosferi daha da hareketle-
necek.w

Balkanlılar Derneği eski başkanı ve Öz Balkan 
Gücü Başkan Vekili Fikret Poyrazoğlu hem 
spor alanında hem de kitle örgütü çalışma-
larıyla örgütlenme konusundaki deneyimini 
şimdi politik alanda Memleket Partisi’nin 
Kartal’da örgütlülüğünün sağlayarak sürdü-
recek.

Türkiye’nin 110’uncu partisi ve Meclis’te 
temsil edilen 13’üncü parti olarak Memleket 
Partisi il ve ilçe örgütlenmelerini tamamla-
dıktan sonra Kasım ayında kurultayını topla-
yarak teşkilat örgütlenme sürecini tamlaya-
cak.

Aylık olarak hesapla-
nan dağalgaz fiyat ta-
rifesine göre; BOTAŞ’ın 
konut tüketicileri için 
gaz dağıtım şirketlerine 
uyguladığı satış fiyatı, 
mayısta geçerli olan 
tarifeye göre yüzde 1 
artışla 1000 metreküp 
doğal gaz için 1328 lira 

65 kuruş, sanayi abo-
neleri için 1486 lira 12 
kuruş olarak belirlendi.

 Elektrik üretim 
santrallerinin kullan-
dığı 1000 metreküp 
doğal gazın fiyatı ise 
yüzde 5 artışla 1713 
lira 25 kuruş oldu.

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, telafi eğitimi programı-
na dair detayları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) 
Ziya Selçuk, Kovid-19 süre-
cinde eğitim öğretimden 
yaşanan eksiklikleri telafi 
etmeyi hedefledikleri “Tela-
fide Ben de Varım” progra-
mına dair detayları açıkladı.

Ziya Selçuk’un açıklamala-
rından öne çıkanlar şöyle:

“OKULLARI AÇIK TUTACA-
ĞIZ”

“Akademik ve sosyal ih-
tiyaçları belirlemek için 
araştırmalar yaptık. Farklı 
öğrenci gruplarında değişik 
seviyelerde telafi çalışması-

na ihti-
yaç ol-
duğunu 
tespit 
ettik. 
Bundan 
dolayı 
telafi 
progra-
mıyla 
salgının 
eğitime 
yan-
sıyan 
olum-
suzluk-
larını 

bertaraf etmek; eğitimde 
fırsat adaleti ilkemiz doğ-
rultusunda öğrencilerimizi 
akademik, sosyal, duygusal, 
fiziksel ve sağlık yönlerin-
den desteklemek istiyoruz. 
UDEP adını verdiğimiz Ulu-
sal Destekleme Programı’nı 
da tam da bu nedenle ha-
zırladık.

2020-2021 eğitim öğre-
tim yılını 2 Temmuz Cuma 
günü sonlandırıyoruz. Öğ-
rencilerimiz iyi mi, evde 
kalmaktan yorulmuşlar mı, 
bir sıkıntıları var mı, bunları 
görüp tespit etmek ve on-
lara iyi gelmek için okulları-
mızı açık tutacağız.”

KARNELER 18 HAZİ-
RAN’DAN İTİBAREN ÖĞ-
RENCİLERİN ERİŞİMİNE 
AÇILACAK

“21 Haziran’da yoğun ola-
rak başlayacağımız sosyal, 
duygusal, kültürel, fiziksel 
faaliyetler öncesinde sis-
tem altyapımızda yoğun-
luğa neden olmamak ve 
öğrencilerimizin erişimini 
kolaylaştırmak için de 
karneleri 18 Haziran’dan 
itibaren öğrencilerimize 
açıyoruz.”

Bakan Ziya Selçuk, “Telafide ben de varım” 
programını açıkladı

Sputnik’in aktardığına 
göre, NHC söz konusu 
kişinin ateş belirtisi ve 
diğer semptomları göster-
dikten sonra 28 Nisan’da 
hastaneye kaldırıldığını 
bildirdi. Hastaya, 28 
Mayıs’ta H10N3 kuş gribi 
virüsüne yakalandığı teşhisi 
konuldu. Ancak virüsün 
nasıl bulaştığına dair ay-
rıntı verilmedi.
NHC, H10N3 ile enfekte 
olan başka hiçbir insan 
enfeksiyonu vakasının 
daha önce küresel olarak 

bildirilmediğini aktardı.

Ancak virüsün nasıl bu-
laştığına dair ayrıntı ver-
ilmedi.

NHC, H10N3 ile enfekte 
olan başka hiçbir insan 
enfeksiyonu vakasının 
daha önce küresel olarak 
bildirilmediğini aktardı. Öte 
yandan yetkililer, virüsün 
insandan insana bulaştığı-
na dair herhangi bir kanıt 
bulunmadığını söyledi.

Çin’de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
Çin’de ateş belirtisiyle hastaneye kaldırılan bir 
insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bugün 
yaptığı açıklamada Çin’in doğusundaki Jiangsu 
eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin 
H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası old-
uğunu bildirdi.


