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YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLADI

İBB'nin salgın önlemleri kap-
samında yardıma muhtaç va-

tandaşlara destek için başlattığı
bağış kampanyası ile ilgili flaş bir
gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlı-
ğı'nın genelgesinin ardından İstan-
bul Valiliği, ilgili bankalara yazı
göndererek hesapların bloke edilme-
sini istedi.
Bağış kampan-
yası kapsa-
mında açılan
hesaplar don-
duruldu.Ekrem
İmamoğlu, ya-
salara göre be-
lediyelerin
bağış alma 
yetkisi 
bulunduğunu  
belirtmişti.
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Bağış hesapları 
bloke edildi

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Süleyman Soylu

KATAR UÇAĞINI GÜNDEME GETİRDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner, corona virüsü salgını se-

bebiyle Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 
kampanyalarına üçer maaşını 
bağışladığını açıkladı. Akşener,

Cumhurbaş-
kanı Erdo-
ğan'ın başlattığı
corona virüsü
kampanyasına
ilişkin de "Er-
doğan'a öne-
rim maaş
yetmez, o
Katar uçağını
hemen bağışla-
sın" dedi.
I SAYFA 7
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Maaş yetmez
uçağı bağışla!

Meral Akşener

TEDAVİYE EVDE DEVAM EDİLECEK

Galatasaray’da Fatih Terim
ve Yusuf Günay’ın ardından

ikinci başkan Abdurrahim Albayrak
ve eşi Şükran Albayrak’ın da tedavi
gördüğü hastaneden taburcu edil-
diği açıklandı. Twitter hesabından
bir açıklama yapan Abdurrahim Al-
bayrak, "14
gündür Koro-
navirüs sebe-
biyle tedavi
gördüğümüz
hastaneden
bugün taburcu
oluyoruz. Te-
davimin kalan
kısmına evde
devam edile-
cek" açıklama-
sını yaptı. 

ç

Albayrak ve eşi
taburcu edildi

Abdurrahim Albayrak

İKİNCİ TEST POZİTİF ÇIKTI

TBMMBaşkanlığı'ndan yapı-
lan açıklamada, corona virüsü

şüphesiyle hastanede bulunan Meclis
Hastanesi doktoruna yapılan ikinci tes-
tin pozitif çıktığı duyuruldu. TBMM
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada,
"Coronavirüs şüphesiyle hastanede
bulunan Meclis Hastanesi doktoruna
yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çık-
mıştır. Doktorla son 14 gün içinde
temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Ba-
kanlığının önerdiği şekilde gerekli pro-
sedürler uygulanmaktadır" denildi. 
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Korona virüsü 
TBMM’ye sıçradı

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. YIL: 15      SAYI: 4569     1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr               FİYAT: 75 Krş

TTB’NİN ANKETİ ÇOK TARTIŞILACAK

Türk Tabipleri Birliği'nin
(TTB) yaptığı anket sonuçla-

rına göre sağlık çalışanlarının maske,
eldiven, önlük eksiklikleri bulunuyor.
TTB yayınladığı raporda ayrıca
gebe, kronik hastalığı olanlar gibi
sağlık çalışanlarının riskli bölüm-
lerde çalışmaya devam ettiğini öne
sürdü. Sağlık çalışanlarının öz bildi-
rimine dayalı, web tabanlı ankete 23-
29 Mart tarihleri arasında bin 630
sağlık çalışanı yanıt verdi. I SAYFA 4
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Sağlık çalışanları
büyük risk altında

24 SAATTE 46 KİŞİ VEFAT ETTİ

Virüse ilk defa bu
kadar kayıp verdik

90 BIN KISIYI KAPSIYOR!

Teklif hakkında
bilgi veren AK

Parti Grup Başkanvekili
Cahit Özkan, infaz dü-
zenlemesine ilişkin "Cin-
sel suçlar, uyuşturucu
suçları, kasten adam öl-
dürme suçları, kadına
karşı şiddet ve terör suç-
ları bu kapsamın dışına
çıkarılmıştır" ifadelerini
kullandı. "Çıkar amaçlı
suç örgütü kuranlarla il-
gili cezalar artıyor" diyen
Özkan, 'iyi hal' değerlen-

dirmesinin de komisyona
bağlanacağını duyurdu.
Özkan, "Şu anda geçici ve
kalıcı infaz düzenlemeleri
kapsamından yaklaşık 45
bin kişi yararlanıyor. Sal-
gın hastalık nedeniyle açık
ceza evinden, konutta ce-
zaya geçeceklerle beraber
bu sayı 90 bin olacak. 65
yaş üstü olanlar ve 0-6
yaş arası çocuğu olanlara
konutta infaz geliyor. 2
yıllık denetimlik süresini 3
yıla çıkarıyoruz" dedi.
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Koronavirüs salgını sonrası zincir mağazalarının kapanması 
ve Avrupa’dan siparişlerin iptal edilmesiyle çarkların durma 
noktasına geldiğini belirten Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, kriz sonrası ekonomide topar-
lanma için üretim ve istihdamın korunması gerektiğini söyledi

EKONOMIDE CARK 
DURMAK UZERE!

Tekstil ve hazır giyimin,
Türkiye’nin öz kaynağı ile

dönen, gerçek anlamda ihracatta
birinci sektörü olduğunu vurgula-
yan MHGF Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Öztürk, “Koro-
navirüs salgını, en büyük pazarı-
mız olan Avrupa başta olmak
üzere küresel ölçekte bir OHAL’e
neden oldu. Türkiye genelinde 

9 bin 300’ün üzerinde firmayı
temsil ediyoruz. Gıda, sağlık ve
lojistik dışında tüm sektörler
adeta durma noktasına geldi.
Ulusal ve küresel zincirlerin ma-
ğazalarının kapanması nedeniyle
önce yüzde 50 kapasitelere düşen
tekstil ve hazır giyim firmalarının
büyük çoğunluğu üretimi dur-
durdu” açıklamasını yaptı. 
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FİRMALARIN ÇOĞU ÜRETİMİ DURDURDU

Tekstil ve hazır giyim sek-
törünün desteklenmesinin

önemine değinen MHGF Baş-
kanı Öztürk, “Hükümeti-
mizin sağlık alanında
aldığı önlemleri destekliyor
ve taktir ediyoruz. Ekono-
mik olarak da bu çok özel
durumda, olağanüstü ka-
rarlar almalı ve hızla uygu-
lamalıyız. Uzmanların
öngörülerine göre virüsün

etkisini yitirmesi nisan sonu ya da
mayıs ortasını bulacak. Ama virü-
sün etkisi bu tarihlerde bittikten

sonra, ekonomik etkileri
hemen bitmeyecek. Şimdiden
ekonomi başta olmak üzere
her alanda kendimizi yeni aksi-
yonlara hazır hale getirmemiz
gerekiyor. Bu krizden herkesin
ciddi bir ders çıkarması gereki-
yor. Eksikler masaya yatırıl-
malı” diye konuştu. I SAYFA 9
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VİRÜSÜN ETKİSİ HEMEN BİTMEYECEK

ANIL
BODUÇ

HABER

2020 TOPARLANMA YILI OLACAK
2020 yılının koronavirüs salgını nedeniyle büyüme değil, toparlanma yılı olacağını dile getiren Hüseyin Öztürk, “Ekonomide toparlanma için
üretim ve istihdamın korunması ve bu yönde kurtarıcı önlemler alınması hayati önem taşıyor” dedi. Öztürk, “Çok fazla olan avantajlı yanla-
rımızı bugünden iyi hazırlar, bir eylem planı ile koruma tedbirlerini alırsak bunun üstesinden gelebiliriz. Bilim kurulu koronavirüs ile ilgili
sağlık konusunda nasıl karar alıyor ve hızla uygulamaya konuluyorsa aynı şeyi ekonomide yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Moda ve Hazır
Giyim Federas-
yonu Başkanı 
Hüseyin Öztürk,
bugün yaşanan-
lardan herkesin
ders çıkarması
gerektiğini 
söyledi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
son 24 saatte korona virüsten

dolayı 46 kişinin hayatını kaybetti-
ğini açıkladı. 15 bin 422 test yapıldı-
ğını ve bunlardan 2 bin 704'ünün
pozitif çıktığını belirten Koca, top-
lam ölü sayısının 214'e çıktığını ifade
etti. Son verilerle birlikte Türkiye ge-
nelinde toplam vaka sayısı da 13 bin
531'e yükseldi. Yoğun bakımda 847

hasta bulunurken
622 hastanın solu-
num cihazına bağlı
olarak hayatını sür-
dürdüğü öğrenildi.
Tek sevindirici
haber ise iyileşenle-
rin sayısının 243'e
çıkması oldu. 
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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına
sunuldu. AK Parti'li Cahit Özkan, düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanabileceğini söyledi

BELLİ YAŞTAKİLERE KONUTTA İNFAZ DÖNEMİ İBB'nin araçlarını 
Reuters görüntüledi
İBB'nin araçlarını 
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İBB'nin araçlarını 
Reuters görüntüledi
İBB'nin araçlarını 
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İBB'nin araçlarını 
Reuters görüntüledi
İBB'nin araçlarını 
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İBB'nin araçlarını 
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CORONA virüsü krizi dünyanın
dört bir yanını sararken, Türki-

ye'de de vaka sayıları giderek artıyor.
Vakaların şehirlere göre dağılımı açık-
lanmasa da, Reuters haber ajansı dün
İstanbul'da corona virüsü cenazeleri
için çalışan araçları görüntüledi. Söz
konusu fotoğraflarda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait araçlara Eyüp-
sultan’daki bir morgdan cenazeler
yüklenirken görülüyor. 
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Yemimiz bitti 
yetiş başkanım!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında
evinden çıkamayan 76 yaşındaki Emine Başar,

tek geçim kaynağı olan tavuklarının yemi bitince çareyi
belediye başkanını aramakta buldu. Başar, "Başka-
nımdan istedim o da bana yem getirdi” dedi. I SAYFA 4

ç

Coronavirüs bugün
için ‘sağlık’ konusu ve

virüsün bulaşıcılığı üzerine
odaklanmışsa da; virüsten
sonra ekonomi, siyasi, eği-
tim kültür, pazarlama, ulaş-
tırmaya kadar birçok
konuda kırılmalara neden
olacağı aşikar. Coronavirüs

ile ilgili dünyadaki sağ/milli-
yetçi hükümetlerin içerisinde
en yüksek sesli eleştiriye
Trump maruz kaldı. Coro-
navirüsü başından beri ‘grip’
olarak değerlendiren Trump,
tehlikenin boyutunu gördük-
ten sonra başkanlığı süre-
since ilk kez çark etti. 
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DONALD TRUMP İLK KEZ ÇARK ETTİ

Vladimir Putin, şimdiye kadar
ciddi bir eleştiriyle karşı kar-

şıya kalmamış gözükse de; Rusya'da
vaka ve ölü sayısına elbette kimse
inanmıyor. Brezilya’da aşırı sağcı
Bolsonaro hükümeti, dünyada ve ül-
kesinde en yüksek eleştirilere muha-
tap oluyor. Macaristan
Başbakanı Victor Urban’ın

koronavirüs ile birlikte ciddi bir eko-
nomik krizle karşı karşıya kalacağı
kesin. Krizi başından
beri kötü yöneten İn-
giltere Başbakanı
Boris Johnson'un ise
otoritesi sarsıldı. 
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JOHNSON’UN OTORİTESİ SARSILDI

SAG MILLIYETCILIK
TURBULANSA GIRDI

HÜSAMETTİN ASLAN KÖŞE YAZISI 9'DA

SOKAĞA ÇIKMA 
YASAĞI OLMALI

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, koronavirüs

salgını nedeniyle başlatılan
mücadelede devletin hiçbir ku-
rumunun dışarda tutulmaması
gerektiğini vurguladı. İstan-
bul'da sokağa çıkma yasağı
ilan edilmesini isteyen İma-
moğlu, "Bari, bir tek İstan-
bul’da sokağa çıkma yasağı
ilan edilmeli" dedi. İstanbul'un
gündemine bakınca isyan etti-
ğini ifade eden İmamoğlu,

"Biz, neyle uğraşıyoruz?
Gündemlere baka-

lım: ‘O ne dedi, bu
ne dedi.’ Trolle
uğraş, bilmem

neyle uğraş! Veya
siyasi zeminde
bu süreci tartışma

çabası içinde olan 
insanlarla uğraşıyo-
ruz" tepkisini 

gösterdi. 
I SAYFA 9

ç

Ekrem
İmamoğlu

Fahrettin Koca
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Prostat
derdiniz
olmasin
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, erken teşhis edilen
prostat kanserinden kurtulmanın, iki saat süren “Modern Robotik
Tedavi Yöntemi HİFU” ile mümkün olduğu müjdesini verdi

Ö zellikle 50 yaş üstü erkeklerde sık-
lıkla görülen Prostat Kanseri ülke-
mizde adeta akciğer kanseriyle

yarışıyor. Ülkemizde akciğer kanseri ve pro-
stat kanseri erkekler için her zaman birinci ve
ikinci sırayı paylaşmaktadır. Her hastalıkta
olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı
konulması ve tedaviye başlanması bu hasta-
lıktan kurtulmak için önem taşımaktadır. Ge-
nellikle 50 yaş ve üzerinde daha çok
görülmesine karşın hastalığın görülme yaşı
son yıllarda 40’lı yaşlara gerilemiştir. Özellikle
ailenin erkeklerinin içinde prostat kanseri ya-
şamış olan varsa, hastalığın irsî karakteri se-
bebiyle tüm erkeklerin 40 yaşından itibaren
ürolojik kontrollere başlaması önem arz et-
mektedir. Prostat kanserinin belirtileri diğer
prostat hastalıkları ile benzer olduğu için kan-
daki değerlere bakmak için PSA testi yapıl-
maktadır, eğer buradaki değerlerde yükseklik
görülürse farklı teşhis yöntemleri ile sonuca
gidilir. Ama belirtiler olmasa da bütün dün-
yada 40’lı yaşlarda her erkeğin yılda en az bir
kez üroloji uzmanına gidip kontrol olması bu
hastalığın erken tespit edilmesi için önem
taşımaktadır.

Sorunlar kısmen azabilir

Erkeklerde bu denli sık görülen prostat kan-
seri hastalığı için açıklamalarda bulunan
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Kara-
man; “Teşhise giderken yapılan biyopsi; eski-
den klasik biyopsi şeklindeyken bugün “MR
Füzyon biyopsi”dediğimiz şüpheli odağa yö-
nelik parça alma yöntemi ile gerçekleşiyor.
Böylece, kanserin prostatın hangi bölümünde
olduğunu anlayabiliyoruz, buna bağlı olarak
klasik standart tedavi dediğimiz radikal pro-
statektomi yani prostat organını kabuğuyla
beraber vücuttan alıp atma ameliyatının artık
daha hafif geçen yeni versiyonları ortaya çıktı.
Böylelikle idrar kaçırma, kanal darlığı ve erek-
siyon sorunları kısmen de olsa azalmış oldu.
Bu tedavi yöntemlerinin başında da HİFU
gelmektedir” dedi.

Robotik Tedavi Yöntemi: HIFU

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, son yıllarda
güncelliği ve kullanımı artan HIFU tedavisi
hakkında şu bilgileri paylaştı: HIFU (High
Intensity Focused Ultrasound=Yüksek Yo-
ğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları),
yayılmamış prostat kanserinin, kapalı-bıçak-
sız yolla robotik tedavisi yöntemidir. Yüksek

frekanslı ses dalgaları (Ultrason) tıpta organ-
ların görüntülenmesi için kullanılmaktadır.
Ultrason probundan üretilen ses dalgaları
dokuya iletildiğinde dokunun özelliğine göre
bir kısmı emilir, bir kısmı geri yansır. Geriye
yansıyan ses dalgaları analiz edilerek görüntü
haline getirilir. Ses dalgaları dokulardan ge-
çerken ısı oluşturur. Tanı için kullanılan ultra-
sonda ses dalgaları bir noktaya
odaklanmadığından, bu ısı önemsenecek de-
recede değildir. Fakat ses bir noktaya odakla-
nırsa ve gücü arttırılırsa, odak noktasında ısı
yüksek olur. Bu ısı 85-100 dereceye çıkartıla-
bilir. Bu ısı derecesinde odak noktası yanar ve
tahrip olur. Yanan yer sadece odak noktasıdır.
Sesin geçtiği alanlarda yanma olmaz.

Belirli yerleri yakar 

İşte, artık bazı kanserli dokuların yok edilmesi
için bu teknoloji kullanılmaktadır. HIFU tek-
niği ile prostat kanseri tedavisinde, kalın bar-
saktan (anüsten) sokulan bir alet ile (prob)
önce prostat değerlendirilir, bilgisayar prog-
ramı yardımıyla yakılacak yerler belirlenir.
Daha sonra cihaz, robotik programı ile belir-
lenen yerleri yakar. HIFU işlemi ameliyatha-
nede, anestezi altında yapılmaktadır. Önce
kapalı prostat ameliyatı (TURP) yapılarak
prostatın idrar yolu çevresindeki kısmı temiz-
lenir. Sonra yakma işlemi gerçekleştirilir.
Hasta sadece iki gün kadar sondalı kalır ve
sonra taburcu olur. Birkaç gün sonra normal
günlük hayatına dönebilir.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

HIFU ile yayılmamış prostat kanseri teda-
visinin bazı avantajları şunlardır:
lEtraftaki organlara hasar vermeden
kanser dokusuna müdahale edilebilmesi.
lRadyasyonun zararlı etkilerine maruz
kalmama.
lHastanede kalma süresinin kısa olması.
lTedavinin bir oturumda sonuçlandırıl-
ması ve gerektiğinde ileride tekrar
edilebilmesi.
lTedavi herhangi bir nedenle tamamlana-
mazsa diğer alternatif tedavi yöntemlerine
geçişe olanak tanıması.

lRadyoterapi (ışın tedavisi) sonrası lokal
nükslerin tedavisine olanak tanıması.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman, son olarak şu önemli konuya
dikkat çekti: “Kanser gibi ciddi ve önemli
bir hastalığı, iki saat süren, bir hafta 
sonra gündelik hayata dönülebilen, HIFU
gibi kansız ve bıçaksız bir yöntemle orta-
dan kaldırabilmemizin tek ön şartı var. 
O da hastalığın erken yakalanması. Bu 
nedenle lütfen 40’lı yaşlardan itibaren
yıllık üroloji kontrollerinizi yaptırmayı
ihmal etmeyin.”

İşte tedavinin avantajları

Kanser hastalarına uyarılar
Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Kanser
hastaları, bu dönemde çevreden izole olmalarının ve dengeli beslenmelerinin yanı sıra
hijyen kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeliler” dedi

DÜNYADA en sık görülen
kanserlerin başında sıra-
sıyla; akciğer, meme, bağır-

sak, prostat ve deri kanserleri geliyor.
Türkiye’de kadınlarda meme, akciğer,
tiroit ve bağırsak kanserleri en sık gö-
rülen kanserler olarak sıralanırken; er-
keklerde ise akciğer, prostat ve
kolorektal kanserler başı çekiyor. Tür-
kiye’de her yıl ortalama 200.000 yeni
kanser tanısının konduğuna dikkat
çeken Anadolu Sağlık Merkezi Medi-
kal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref
Kömürcü, kanser hastalarına Coro-
navirus’ten korunmaları için 15 öne-
ride bulundu:
ÜHerhangi bir yere dokunduktan
sonra ellerinizi 20 saniye boyunca su
ve sabunla yıkayın. Su ve sabun ol-
mayan yerlerde el dezenfektanları
veya 80 derecelik kolonya da 
kullanabilirsiniz.
ÜEllerinizle yüzünüze dokunmayın.
Özellikle de göz, burun ve ağzınızla
temas etmemeniz önemli. Virüs bura-
lardan bulaşıyor.
ÜAile bireyleri dahil, kimseyle toka-
laşmayın, temas etmeyin. İnsanlarla
aranıza en az 1-1 buçuk metre me-
safe koyun.Mümkün olduğunca ziya-
retçi kabul etmeyin.
ÜÖksüren, hapşıran insanlardan

uzak durun. Virüs damlacık yoluyla
size bulaşabilir. Gerekli durumlarda,
özellikle de sokağa çıktığınızda maske
kullanın.
ÜKapalı ortamlardan uzak durun,
kalabalık yerlerde bulunmayın.
ÜŞu dönem seyahat etmeyin.
ÜBol su için.
ÜHekiminizin önerdiği egzersizleri
yapın. Egzersiz bağışıklık sistemini
güçlendirir.
Üİyi uyumaya dikkat edin. Sağlıklı bir
uyku bağışıklık sistemini güçlendirir.
ÜHekiminizin önerdiği meyve ve
sebzelerden tüketin. Bağışıklık siste-
minin güçlü olması için sağlıklı bes-
lenmek önemli.
ÜSigara gibi kötü alışkanlıklardan
uzak durun.
ÜMümkün oldukça evde vakit geçi-
rin, eve misafir kabul etmeyin.
ÜAcil durumlar dışında hastanelere
gitmeyin. Kemoterapi, immünoterapi
veya hedefe yönelik tedavilerinizi ak-
satmayın. Bu salgın döneminde, has-
taneye gidiş gelişlerinizde mutlaka
maske ve eldiven kullanın.
ÜÖksürük, ateş, nefes darlığı gibi şika-
yetleriniz olursa hekiminize başvurun.
ÜCOVID-19 salgını döneminin ge-
çici olduğunu düşünüp panik yapma-
yın, önlemlerinizi alın.

DÜNYA genelinde binlerce insanı etkile-
yen, ölümlere ve sayısı her geçen dakika
katlanan yoğun bakım vakalarına yol açan

COVID-19 koronavirüs salgınına karşı bilim dünyası
ve akademisyenler peş peşe uyarılar yapıyor. Ölüm-
cül virüsün genetik özellikleri nedeniyle Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edildiğini hatırlatan
uzmanlar, salgına karşı alınacak tedbirler konusunda
herkesi dikkatli olmaya çağırıyor. Koronavirüs salgı-
nına karşı devlet otoritelerinin tedbirlerine ek ve ta-
mamlayıcı unsur olarak tüketicilerin de bireysel
önlemler alması ve günlük hayatta hijyen odaklı
yaşam trendini benimsemesi gerektiğini belirten Prof.
Dr. Mustafa Öksüz; “Bilimsel araştırmalar özellikle
market alışverişlerinde kullanılan bez torba ve filele-
rin, virüsleri evden markete ya da marketten eve ta-

şıma riskini ortaya çıkardığını gösteriyor. Bu nedenle
koronavirüs tehdidinin arttığı şu günlerde tüketiciler,
insan sağlığını tehdit eden bez torba veya file yerine
tek kullanımlık plastik alışveriş poşeti tercih etmeli”
uyarısında bulundu.

Araştırma sonuçları ürkütüyor

Koronavirüs COVID-19 salgınındaki artışla birlikte
dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyi salgından ko-
rumaya dönük tedbirlerin alındığını anımsatan Prof.
Dr. Öksüz, sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin İn-
giltere’de müşterilerin getirdiği çok kullanımlık kupa-
ları kabul etmeyen Starbucks, müşterilerini hijyen
sebebiyle tek kullanımlık bardaklara yöneltti. Öte
yandan marketlerde kullanılan bez torba ve fileler de
virüs ve bakterileri evden markete, marketten eve ta-

şıma riski nedeniyle tehlike arz ediyor. Keza çok kul-
lanımlık bez torba ve filelerle ilgili yapılan araştırma-
lar ürkütücü sonuçlar veriyor. Virüs yayma riskleri
Journal of Environmental Health Dergisi’nde 2018
yılında yayımlanan araştırmada açıkça ortaya konul-
muştu. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakül-
tesi’nden Ryan Sinclair öncülüğündeki araştırma
ekibi çok kullanımlık bez torba ve filelere zararsız bir
virüs eşdeğeri püskürttükten sonra bu torbaları gö-
revli alışverişçilerle Kaliforniya’da üç markete gön-
derdi. Kişiler alışverişlerini yapıp ücretini ödedikten
sonra analiz yapan araştırmacılar, müşterilerin ve
kasa görevlilerinin ellerinde ayrıca müşterilerin do-
kunduğu ambalajlı gıda, ambalajsız sebze, alışveriş
arabası, kasa, ödeme için kullanılan ekran gibi yer-
lerde ciddi virüs bulaşması riski tespit etti.”

Bez torBalar sağlığı tehdit ediyor

Psikolojik
danışma hattı

kuruldu
SARIYER Belediyesi, koronavirüse
karşı halk sağlığını desteklemek
için psikolojik danışmanlık hattı

kurdu. Hafta içi her gün mesai saatlerinde
vatandaşların çağrılarını yanıtlayacak uz-
manlar salgın sonucu oluşan sendromlar,
sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla
ilgili destek verecek. Korona salgını ile mü-
cadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının
ardından sosyal izolasyon yaşayan Sarıyerli-
lerin kaygı düzeylerini dengelemek ve psiko-
lojilerini güçlü tutmalarını sağlamak
amacıyla Sarıyer Belediyesi “Psikolojik Da-
nışmanlık Hattı” hizmete girdi. Hafta içi
sabah 08.30’dan akşam 17.00’ye  kadar hiz-
met verecek hatta  0212 299 81 59 numaralı
telefondan  ulaşılabilecek. Hattı arayan Sa-
rıyerliler, yetkili sağlık uzmanlarından koro-
navirüsün yayılım yolunun önlenmesi için
dikkat edilmesi gerekenleri, evlerde alınması
gereken tedbirler hakkında tıbbi bilgi alabile-
cekler. Ayrıca sosyal ve psikolojik destek ko-
nusunda da uzman sağlık çalışanlarından
sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor
durumlarla baş etme yolları ve kendilerini
daha iyi hissetmeleri için neler yapabilecek-
lerine dair bilgilere de ulaşabilecekler.

Dr. Mustafa Öksüz

Prof. Dr.
Şeref 

Kömürcü

Prostat
kanserine 

karşı
çarelerden
söz eden
uzmanlar,

hiçbir
hastanın
umutsuz

olmaması
gerektiğini
vurguladı.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trAkYA hAlkInIn 
GÖZdESİ ÖZ kEŞAn

İ stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si'nde hemşire olarak görev yapan Tolga-
han Kardeş, dün akşam saatlerinde mesai

bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibey-
köy'e geldi. Burada evinin ihtiyaçlarını karşıla-
yan Tolgahan Karadaş, durağa yaklaştığı sırada
duran özel halk otobüsüne bindi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayın-
lanan karara göre koronavirüsle mücadele
tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu
taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hak-
kını kullanmak isteyen hemşire Tolgahan Kara-
daş kimliğini gösterdi. Kimliğini ibraz etmesine
rağmen hemşire Tolgahan Karadaş, kendisine
inanmayan otobüs şoförü tarafından ,' Erkek-
ten hemşire mi olur?' dediğini öne sürdü. İd-
diaya göre, kendisini kandırdığını iddia eden
otobüs şoförü bir sonraki durakta otobüsü dur-
durup kapılarını açarak Hemşire Tolgahan Ka-
radaş'tan inmesini istedi.  Şoförün tepkisi ve
söylemleri karşısında rencide olan sağlık çalı-
şanı daha fazla dayanamayarak otobüsten
inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen hemşire
Karadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlı Beyaz Masayı arayarak şoförden şikayetçi
oldu.

11 gündür kızımı göremiyorum

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten
atıldığını söyleyen Tolgahan Karadaş," Çapa
Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmakta-
yım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Ali-
beyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir
halk otobüsü durdu, ben  de bindim. Kimliğimi
göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat
şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu
hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim.

Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım
dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın
dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları
mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende
'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edece-
ğim' dedim. Daha sonra otobüsü durdurarak
kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet
ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyle-
dim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür
kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmu-

şum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim'
dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi
kendine konuşmaya devam etti. Bende aklında
soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak
resme bak birde bana bak' dedim. Hatta arka-
daki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten
hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de
daha fazla dayanamayarak sonraki durakta
indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü araya-
rak şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı. DHA

KüçüKçeKmece'de market ça-
lışanı kadının boğazına bıçak
dayayarak kasadaki paraları

alan gapçı yakalandı Olay 22 Mart tari-
hinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bu-
lunan bir markette meydana geldi.
Şüpheli, market kasasında çalışan görevli
kadının boğazına bıçak dayadıktan sonra

kasadaki paraları alarak uzaklaştı. İhbarın
ardından, güvenlik kamera görüntülerinin
incelenmesi ve yapılan detaylı araştırma-
ların ardından Ç.P.D. (34) Kanarya Ma-
hallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına şüphelinin
kasa çalışanına bıçak çektiği anlar ve ka-
sadaki parayı aldığı anlar yansıdı. Ç.P.

D'nin 'Hırsızlık', 'Gasp', 'Uyuşturucu
Madde Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuş-
turucu Madde Bulundurmak' suçlarından
çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mah-
keme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Fatih’te can pazarı!

Kaza, Cankurtaran Mahallesi
Kenndy Caddesi Bakırköy istika-
metinde saat 21.45 sıralarında

meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişinin
bulunduğu Temel Ömer'in kullandığı 34 EL
0598 panelvan araç, seyir halindeyken, henüz
bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çı-
karak, cadde üzerinde bulunan 34 NP 9851
plakalı  otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle

panelvan araç takla attı. Panelvan araçta bu-
lunan 3 kişi bulundukları yerlerden caddeye
fırlarken sürücü Temel Ömer ise minibüs
içinde sıkıştı. Can pazarının yaşandığı kazayı
gören vatandaşların haber vermesiyle olay ye-
rine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ge-
lene kadar yaralıların başında bekledi. Polis
cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye
ekipleri minibüste sıkışan kişiye müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu
yerden çıkarılan sürücünün öldüğü belirlendi.
Sağlık ekipleri, caddeye fırlayan yaralılara mü-
dahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapı-
lan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan panelvan araç ve otomobil
çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Polis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonra-
sında Temel Ömer'in cenazesi morga kaldı-
rıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. DHA

Olay saat 01:00 sıralarında
Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta
meydana geldi. İddiaya göre sa-

hibi tarafından elektrik arızası nedeniyle
sokağa park edilen 16 HBS 81 plakalı oto-
mobil bir anda yanmaya başladı. Yangına
ilk müdahale olay yerinde bulunan vatan-
daşlar tarafından yapıldı. Ancak otomobil
bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından
kısa sürede söndürülen otomobilden geriye
demir yığını kaldı. 

Yangını söndürmeye çalıştı

Yangını fark eden görgü tanığı yaşananları
anlattı. Otomobilin bir anda yanmaya baş-
ladığını söyleyen görgü tanığı, "Biz burada
arkadaşlarla birlikteydik bir on kişi kadar
falan. Arkamızı bir döndük zaten araba
alev almış. Söndürmeye çalıştık. Arkadaş-
lar söndürmeye çalıştı. En son elimde kola
vardı onu dökmeye başladım. Sonra geri
çekildik. İtfaiye geldi sonra. Söndürdü,
polis ekipleri geldi. Bekliyoruz" dedi.

sultanbeylİ'de ruh-
satsız şekilde maske
üretimi yapılan bir

tekstil atölyesine düzenlenen
operasyonda 220 bin sahte
maske ele geçirilirken, işyeri za-
bıta ekiplerince mühürlendi.
Sultanbeyli Ahmet Yesevi Ma-
hallesi Hızır Reis Caddesindeki
bir tekstil atölyesinde kaçak
maske üretimi yapıldığı ihbarı
üzerine polis ekipleri harekete
geçti. Zabıta ve Sağlık Müdür-
lüğü ekipleriyle birlikte bugün
saat 14.30 sıralarında tekstil
atölyesine düzenlenen operas-
yonda 150 bin kullanıma hazır,
70 bin dikime hazır sahte maske
ele geçirildi. Sahte maske üre-
timi yapan ve ruhsatının bulun-
madığı belirlenen işyeri Zabıta
ekiplerince mühürlendi.

Markette dehşet anları yaşandı

İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde

hemşire olarak görev
yapan Tolgahan Karadaş,
mesai çıkışında evine git-
mek için ücretsiz binmek

istediği otobüs şoförü tara-
fından 'Erkekten hemşire

mi olur?' denilerek otobüs-
ten indirildiğini öne sürdü

Sahte
maskeye
izin yok

Fatih Kennedy Caddesi'nde, park halindeki otomobile vurarak takla atan
panelvan aracın sürücüsü, sıkıştığı yerde ölürken 3 kişi ise yaralandı

Cayır cayır yanan
araç hurdaya döndü

ErkEktEn dE 
hEmSIrE olur!

Karşılaştığımız
tavır bizi üzdü
Dünya sağlıkçıları alkış-
larken karşı karşıya gel-
diği tavırdan dolayı
üzüntülü olduğunu söy-
leyen Karadaş," Pandemi
çıktığından beri gönüllü
olan ilk hemşirelerde-
nim. Eşim ve kızımı sa-
dece uzaktan uzağa
görebiliyorum. Kucağıma
alamıyorum. Bizim feda-
karlıklarımıza rağmen
birkaç kendini bilmezin
bunları yapması, dünya
sağlıkçıları alkışlarken
bir kişinin benim insanlık
ve meslek onurumu ger-
çekten kırmıştır. Üzüldüm
ancak başka bir şey gel-
miyor elimden. Bununla
ilgili gerekli işlemlerin
yapılmasını, idari yaptı-
rımların uygulanmasını
istiyorum. Bu davranışlar
bizim insanlığa karşı
göstermiş olduğumuz
emeği boşa çıkartıyor,
hevesimizi kırıyor" 
şeklinde konuştu.

Karadaş, sağlık personeli
olduğuna ilişkin
kimliği basın mensuplarına
göstererek, “Şoföre de
gösterdim ama yine de
inandıramadım” dedi.

Ümraniye'de elektrik konta-
ğından çıkan arıza nedeniyle
park halinde bırakılan otomo-
bil gece saatlerinde bir anda
alev topuna döndü. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürü-
len yangının ardından araçtan
geriye demir yığını kaldı

İstanbul'da jandarma ekipleri
sahte dezenfektan üretenlere yö-
nelik operasyon düzenledi. Ope-

rasyonda dezenfektan yapımında
kullanılan 2 bin 150 litre etil alkol ele geçiri-
lirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl
Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih ve
Başakşehir'de S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T
isimli kişilerin, kaçak içki üretiminde kulla-
nılan etil alkolü sahte dezenfektan üreti-
minde kullanılacağının bilgisini aldı.
Ekipler etil alkollerin depolandığı adresleri
belirledi. Jandarma ekipleri, belirlenen ad-
reslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 150
litre etil alkol ele geçirilirken S.T, C.O,
A.A.M, Y.İ ve H.T gözaltına alındı. Jan-
darmadaki işlemleri biten şüpheliler adli-
yeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ adli
kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T,
C.O, A.A.M, ve H.T tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Ele geçirilen etil alkol ise
Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultu-
sunda kamu yararında kullanılmak üzere İl
Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. 

Jandarma 
operasyona çıktı



T ürk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık
Çalışanlarının Risk Değerlendir-
mesi konulu anketi, sağlık çalışan-

larının corona virüsü dönemindeki
çalışma koşullarının riskli olduğunu gös-
terdi. Sağlık çalışanlarının öz bildirimine
dayalı, web tabanlı anketin 23-29 Mart ta-
rihleri arasında bin 630 sağlık çalışanı
yanıt verdi.

Korunma eğitimi verilmemiş

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının
yüzde 50'si çalıştığı kurumda COVID-19
için ayrı bir triaj (eleme) mekânı sağlan-
madığını, yüzde 44'ü COVID-19 salgı-
nında nasıl korunacağına dair çalıştığı
kurum tarafından bir eğitim ve iş organi-
zasyonunda yapılacak değişiklikler konu-
sunda bilgi verilmediğini belirtti.
Katılanların yüzde 50'si birimine COVID-
19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla il-
gili rehber eğitim materyali verilmediğini
söyledi. Yüzde 83’ü ise kaygı içinde oldu-
ğunu vurguladı. Sağlık çalışanları ankete
verdikleri yanıtlarda, bulundukları bö-
lümde çalışan sayısının arttırılmadığını,
hala gebe, kronik hastalığı olanlar gibi
sağlık çalışanlarının riskli bölümlerde ça-
lışmaya devam ettiğini, dönemsel de olsa
hasta oldukları halde çalışmak zorunda
kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalan-
dırma ile ilgili sorun yaşadıklarını kaydetti.

Malzeme eksikliği var

Başından beri yapılan bütün uyarılara kar-
şın sağlık çalışanlarının maske, eldiven,
önlük  gibi kişisel koruyucu malzeme ek-

sikliklerinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğü
belirtilen TTB anketinin değerlendirme
bölümünde ise şu görüşlere yer verildi;
"Sağlık çalışanları büyük bir risk altında
sağlık hizmeti sunuyor. Veriler kişisel koru-
yucu donanım ve çalışma koşulları konu-

sunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işa-
ret ediyor. Bu koşullar meslek hastalığı ve
iş kazası yönünden yüksek risk oluşturu-
yor, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya
neden oluyor. Pandemi ile mücadelede ya-
şamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık

çalışanları özveriyle çalışıyor. Sağlık Ba-
kanlığına sağlık kurumlarında çalışma ko-
şullarının iyileştirilmesinin ve kişisel
koruyucu donanımların eksiksiz sağlan-
masının gerektiğini verilerin ışığında bir
kez daha bildiriyoruz."
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U ğurlu günüm olan Salıyı neden
Sevdiğimi düşünürken o günün
baş harfinin Saygı, Sadakat,

Sevgi, Sevmek kelimelerinin başlangıcı
olduğu kadar insanları üzen, tüm canlıları
yok eden Savaşın da, Sitemin de baş harfi
olduğu aklıma gelir.. Savaşmak derken
tabi kan akıtan, insan, hayvan öldüren o
vahşi duyguları anlatmıyor bana göre S
ile başlayan tüm kelimeler..

Çünkü S harfi ile başlayan bir çok 

kelimenin baş harfi olduğu Savaş'ta
yaşamanın diğer bir direnç noktasıdır..
Sitem ederken Savaştığınız uğrunda 
öleceğinizin ise adı Savaş olur.

Ve o Savaşı başlatmak için önce Sitem-
ler başlar ardından Sevişmek için, Savaş-
mak için yol aranır ve o girilen yolda ya
Sevişilir yada Savaşılır kazanmak, onunla
olmak istediğini ortaya koymak ve So-
nuca ulaşmak için.. Bu anlattıklarım 
belkide yine S harfi ile başlayan Suçta

olabilir.
Ama o Suçu kabullenmek ve yine S ile

başlayan Sığınmak istediğin bir Sebebi
varsa işlediğin, istediğin Suç değil, Sevil-
meyi istemek, Saygıyı görmekten öte bir
şey değildir Sonsuzluğu anlatmak için ilk
kullandığının S harfiyle başlayan Sevgi,

Saygı,Sadakat, Sevinç, Sevişme varken
Sus ve en iyisi Savaşma.

Ama bugünkü Corona Virüsü gibi 
yapılan saldırılara karşı da geri adım
atma ve Sağlıklı kalmak için gerekiyorsa
da Savaş.

Çünkü Seni seven, Sana güvenen onca
Sevdiğin var ki kendin için olmazsa da
onlar için Sağlıklı bir ortam için Savaş.

Ve bu savaşa hazırlanırken önce Sinir
Sitemini kontrol altında tut, her Söze
kanma..

Sabunu ellerinle Sıkça tut.
Suyu hiç boğazından eksiltme.

Saatleri dinlenmeye ve uykuya harca.
Sanal'dan kaç seni 24 Saat kara haber-

lerle esir alan televizyonun Sinema 
kanallarına zaping yap..

Seyre dal uzakları izlerken özledikle-
rini ara bir kaç söz et.

Ve en önemlisi Sakin ol, panik yapma
ve değerini sana hissettiren bu Savaş ilanı
öncesi Sağlığını Sağlam tut.

Ve hayat denen bu güzel dünyanın 
devamı için aynı hippiler gibi doyasıya
Seviş hemde ölesiye.

Çünkü bundan öte yoktur yaşamın 
diğer bir adı.

Savaşla sevişilir mi?
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Türk Tabipleri Birliği'nin
(TTB) yaptığı anket sonuçla-
rına göre sağlık çalışanları-

nın maske, eldiven, önlük
eksiklikleri bulunuyor. TTB
yayınladığı raporda ayrıca

gebe, kronik hastalığı olan-
lar gibi sağlık çalışanlarının
riskli bölümlerde çalışmaya

devam ettiğini öne sürdü

Tavuk yemi bitti 
yetiş Başkanım!

SoKağa çıkma yasağı
nedeniyle evinden çıkama-
yan Emine teyze, tek

geçim kaynağı olan tavuklarının yemi
bitince çareyi belediye başkanı Dr.
Hasan Akgün’ü aramakta buldu.
Emine teyze ile telefonda görüşen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’ne acilen yem alın-

ması talimatını verince yaşlı kadının
tavukları da aç kalmaktan kurtuldu.

Yumurta verebilirim!

İmdadına yetişen ve tavuklarını aç
kalmaktan kurtaran Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün’e teşekkür eden
Emine teyze, yaşadıklarını şu şekilde
anlattı: “Geziye gittiğimizde telefon
numarasını vermişti. Ne ihtiyacınız

varsa beni arayın diye. Belediye baş-
kanımdan istedim o da bana yem ge-
tirdi. Bende ona seve seve yumurta
verebilirim. Ne zaman isterse. Kom-
şulardan bulamadım dışarı çıkma ya-
sağı vardı. Yalnız olduğum için
kimseye bir şey yapamadım. Kimsede
de olmadığı için size müracaat etmek
istedim dedim. "Senin ihtiyacını görü-
rüz" dedi bana. Dünde  getirdiler." 

Kriz masası
iş başında

KadıKöy Belediyesi’nin 444 55 22
numaralı çağrı merkezine gelen ta-
lepleri karşılamak için Sosyal Des-

tek, Kurumsal İletişim, Sağlık ve Destek
Hizmetleri müdürlüklerinden yaklaşık 80’i
koordinasyonda, 100’ü de sahada olmak
üzere farklı müdürlüklerden personeller
görev yapıyor. Korona Kriz Masası’nın ça-
lışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
Koronavirüsle mücadele sürecinde Kadıköy
Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri şöyle sıra-
ladı:

Yaşlılara sıcak yemek

24 – 30 Mart tarihleri arasında belediye-
mizce 600 haneye 5138 öğün yemek dağı-
tıldı; 531 kişiye eczane ve market alışverişi
yapıldı; 456 haneye bebek bezi için kart yük-
lemesi yapıldı; 645 kişiye hasta bezi dağı-
tıldı; 1162 haneye gıda alımı ve temizlik
malzemesi için alışveriş kartı yüklemesi ya-
pıldı. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 25
kişilik personel, 24-28 Mart tarihleri ara-
sında yaklaşık 5 bin kişiden oluşan 65 yaş
üstü olan ve Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı
olan vatandaşları aradı. 16-28 Mart ara-
sında evde bakım hizmetleri ve hasta nakil
hizmetlerinden 324 kişi yararlandı.

Mobil belediyecilik başladı

Ayrıca komşularımızın, toplu taşıma araçla-
rına binmemeleri ve kalabalık alanlara gir-
memeleri için, Mobil Belediye hizmetini
başlattık. 4 adet mobil hizmet noktasını her
gün 8 mahallede olacak şekilde hizmete sok-
tuk. Ayrıca ana hizmet binamız ve bağlı bi-
rimlere 180 adet el dezenfektanı takıldı, 3 bin
litre el dezenfektanı kullanıldı. İki bin adet
dezenfektan jel personele dağıtıldı. 30 bin
adet tek kullanımlık maske, 25 bin tek kulla-
nımlık eldiven dağıtıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin, virüsün
yayılmasını önlemek amacıyla
verilen hizmetleri koordine etmek
üzere kurduğu Korona Kriz
Masası, ihtiyaç sahibi olanların
ilaç ve yiyecek alışverişi ile sıcak
yemek taleplerini karşılıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 76 yaşındaki Emine Başar,
tek geçim kaynağı olan tavuklarının yemi bitince çareyi belediye başkanını aramakta buldu

SAGLIKCILAR
RISK ALTINDA

Psikolojik destek hattı

eSenyurt Belediyesi Koronavirüs sal-
gını ile mücadele kapsamında, "Evde ol
Güvende Kal" çağrısının ardından sos-

yal izolasyon yaşayan Esenyurtluların kaygı dü-
zeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı
endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tut-
malarını sağlamak amacıyla Koronavirüs Psiko-
lojik Destek Hattı’nı hizmete açtı. Hattı arayan
vatandaşlar, belediye bünyesindeki uzman psiko-
loglardan pandemi sonucu oluşan sendromlar,
sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili
destek alabilecek. Vatandaşlar, haftanın 7 günü
08.00-22.00 saatleri arasında verilen bu hizmet-
ten, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merke-
zini arayarak faydalanabilecek.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs
salgını nedeniyle evde kalan
Esenyurtluların psikolojilerini güçlü
tutmak için ‘Koronavirüs Psikolojik
Destek Hattı’nı hizmete sundu

Kapılar sonuna
kadar açık

Sarıyer Belediyesi büyük bir feda-
kârlıkla çalışan ve evlerine virüs ta-
şıma endişesi içinde olan sağlık

çalışanlarına belediyenin Kilyos Sosyal Tesisleri
ve Bahçeköy Kız Konuk Evi’nin kapılarını açtı.
Dünyayı etkisine alarak Türkiye'ye ulaşan koro-
navirüs salgınına karşı en büyük mücadeleyi
veren meslek kuruluşları arasında yer alan sağlık
görevlilerine Sarıyer Belediyesi kucak açtı. Bu-
güne kadar binlerce kişiyi ağırlayan sosyal tesis
şimdi de salgınla mücadele boyunca sağlık çalı-
şanlarının hizmetinde olacak. Sağlık çalışanları-
nın kalacakları odalar onlar gelmeden önce
dezenfekte edilerek yeniden dizayn edildi. Civar
hastanelerde çalışan ve belediye personellerini
ağırlayacak olan sosyal tesis Acıbadem Hasta-
nesinde 26 kişi misafir edilecek.



mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu
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Had bildiren korona

" Virüs bize neler öğretti?" diye sorsalar; neler 
öğretmedi ki ? deriz.

Vallahi sayıp dökmeye, aklımız, fikrimiz, 
kalemimiz yetmez.

***
Rutin hayatımızda sahip olduğumuz sayısız dünya

nimetinin değer ve önemini onlardan mahrum 
kalınca çok daha iyi anladık. Önemli sandığımız 
şeylerin boş, değersiz sandığımız nimetlerden 
mahrum olunca da ne denli önemli olduklarını 
hatırladık.

***
Bir şey var ki; hala muamma! 
Nedir o şey ?
Allah'a karşı duyulması gereken korku ve itaat 

hissinin; Korona'ya karşı duyulması, koronadan daha
fazla korkulması...

***
Bir küçücük mikrop (virüs) karşısında korkumuz

dağları aştı, ona karşı duyarsız ve itaatsiz kalamadık.
Sosyal ve fiziksel mesafeye dikkat etmekten başlaya-
rak ellerin sık sık temizlenmesi, oraya buraya temas
ettirilmemesi, dengeli beslenme, uyku düzenine 
dikkat gibi.

Ama, Allah'a karşı duyarsızlık ve itaatsizlik 
doludizgin sürüyor. Kalpler kaskatı ve kapalı. Virüs,
kendisine itaati cebren ve kesin olarak sağladı, aksi
halde şakasının olmadığını tehdit dolu vakaları göste-
rerek ortaya koydu. Cadde ve sokakta yürürken patır
patır düşen, nefes alamayıp boğularak ölen 
insanlarla; 

"ölürsün, yok olursun" dercesine... 
Ne korku be !

***

Allah dileyene dilediğini verir

Doğayı, tabiatı bozduk, yıktık. Canlıları katlettik,
öldürdük. Zenginlik uğruna ilaçları, silahları insanlar
üzerinde denedik. Şeytani Güçlerin şerli planlarına
akıllıca direniş göstermedik.

Daha neler neler...
"İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden

karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah
(dönüş yapsınlar diye) işlediklerinin bir kısmını 
onlara tattırıyor." anlamındaki Rum Suresi'nin 41
no'lu ayetini karşımızda buluverdik.

Kırsalda, şehirlerde, denizde, havada, şimdiden
uzayda bile sistemle savaştık. Allah bizi reddetmeyip
dilediğimizi verdi. Vermeseydi, zaten adil olmaz,
vaadinde durmamış olurdu.

***

Her şerden bir hayır çıkar

Mutlak doğruyu ancak, Halik Teala bilir. İnsan
eliyle üretilip yine insanlık aleyhine kullanılacak bir
şeye izin verdiyse; bunda da mutlak bir hikmet ve sır
gizlidir. Ve bunun insanlık için bilemediğimiz bir 
hayırlı yönü vardır. Zira Allah kullarına asla 
zulmetmez.

Sabır ve sebat ile; duygularımızı Şair söylesin:
"Hak şerleri hayreyler,
Zannetmeki gayr eyler.
Görelim Mevlam neyler,
Neylerse güzel eyler."

***

Onlar ve bizdekiler

İspanya, Almanya, Fransa, Amerika hülasa 
Batı; Ezan, Kur'an okutuyor. Çaresiz düşmüş, medet 
bekliyor.

Bizdeki nasipsizler ise;
Sala ve Dua'yı susturma derdinde..!
Bunlardan daha zararlı bir virüs düşünülemez.
"İbadette gizli, kabahatte gizli" deyişini, slogan

haline getirmişlerdi. İbadetleri onların olsun, 
kabahatlerine ne demeli ?

Allah'ım, aklımıza mukayyed ol ya Rabbi !
***

Bakara 155'te; "Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz
azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber !) Sabredenleri
müjdele!" buyrulmuştur.

SAĞLIK ve EKONOMİ (ürünler, mallar, fakirlik)
konuları tek bir ayette vurgulanarak; alemlerin 
mutlak Hakim'i, asıl korkulacak ve itaat edilecek 
olanın Zat-ı Ulühiyeti olduğunu açıklıyor. Bu olaylar
yaşanırken sabırlı olanların kurtuluşa ulaşacağını da
müjdeliyor. Bu ayet Müslümanların, Medine'ye 
Hicretlerinin sonrasında geçirdikleri sıkıntılara de-
ğinmekle beraber; genel anlamda Allah'ın insanları
bu tür sıkıntılarla imtihan etmesi her zaman mümkün
olduğundan, ayetin anlamı da amacı da mutlak ve
geneldir. Buna göre Allah, Müslümanları o zaman
denemiştir, dilediği her zaman da dener. Allah'a da-
yanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem de
dünyevi bakımdan kazanmışlardır ki; bu Allah'ın 
yasasıdır.

Selam, sevgi, sağlık ile. 
Not:
"EvdeKAL" ihlali devam ederse; sokağa çıkma 

yasağı, ya da daha kapsamlı ve sert bir sıkıyönetimin
geleceğini bilmeliyiz.

TRAFIK YOGUNLUGU
YUZDE 10’A DUSTU!

Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'un giriş-çıkış noktalarında kontrollerin arttırılması ile birlikte
trafik yoğunluğu da görülmeye başlandı. Araçların tek tek kontrol edilerek giriş-çıkışlarına izin verildiği 

noktalarda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine kadar düştü

C orona virüsüne karşı alınan ted-
birler kapsamında İçişleri Bakan-
lığı genelgesi ile şehirleri arası

otobüs yolculuklarına sınırlama getirildi.
Genelgeye göre sadede izin belgesi bulu-
nan otobüslerin belirli sayıda yolcu ile
seyahat etmesine izin veriliyor. Sınırlama
kapsamında başta İstanbul olmak üzere
birçok kentin giriş çıkışlarında kontrol

noktaları kuran polis ekipleri kente gelen
ve kentten ayrılan bütün araçları
denetliyor.

Belgesi olmayan giremiyor

Belgeleri olmayan ya da alınan tedbirlere
uymayan yolcu taşıyan ticari araçların
kente girişlerine ya da kentten çıkışına
izin verilmezken, özel araçlardaki vatan-

daşların ise ateşlerinin ölçülüp gerekli bil-
gilendirmelerin yapılmasından sonra geç-
işlerine izin veriliyor. Alınan tedbirlerle
birlikte İstanbul genelinde trafik yoğun-
luğu yüzde yüzde 10 seviyesine kadar dü-
şerken kentin giriş çıkış bölgelerinde
yoğun trafik oluştu. Silivri D-100 Kara-
yolu’nda denetimler nedeniyle oluşan
kuyruk havadan görüntülendi. 

Girişte yoğun trafik
Trafik yoğunluk haritasında tüm İstanbul
yeşil görünürken, kontrol noktalarının bu-
lunduğu Avrupa yakasında TEM Otoyolu
Kınalı-Çerkezköy ve E-5 Kınalı-Silivri
mevkii ile Anadolu yakasında TEM Kurt-
köy ve E5 Bayramoğlu kavşaklarında tra-
fik kırmızıya döndü. Tek tek kontrol edilen
araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da 2019 yılında 15
yaş ve üzeri dar tanımlı işsizlik
oranı bir önceki yıla göre 2,4

puan artarak, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.
İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 171 bin
kişi artarak, 1milyon 10 bin oldu. Erkek-
lerde işsizlik oranı yüzde 13 iken, kadın-
larda yüzde 18,9’luk kesim işsiz olarak
belirlendi. Türkiye’de ise 2019’da, işsizlik
oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. 

1 milyon 203 bin işsiz

İstanbul’da, 2019 yılında iş bulma ümidi
olmayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır
olanların da işgücüne dâhil edilmesiyle bir-
likte, hesaplanan geniş tanımlı işsizlik
oranı, yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Geniş
tanımlı işsizlik oranına göre, İstanbul’daki
toplam işsiz sayısı, 1 milyon 203 bin oldu.
15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan
ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin
sayısı, 2018 yılında 537 bin iken 2019 yı-
lında 579 bine yükseldi. Böylece İstan-
bul’da her 4 gençten biri ne eğitimde ne de
istihdamda yer aldı. İstanbul’da, 2019 yı-
lında bir önceki yıla göre işsizlik oranında
en yüksek artış yüzde 5,6 ile 20-24 yaş gru-
bunda gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik
verisine göre, 20-24 yaş aralığında 221 bin
kişi işsiz olarak belirlendi. Bu yaş grubun-
daki işsizlik oranı yüzde 25,1 olarak sap-
tandı.

Üniversiteli işsiz yüzde 13,6

İstanbul’da üniversite mezunlarının yüzde
13,6’sı, lise mezunlarının ise yüzde 17,2’si
işsiz olarak kaydedildi. Bir önceki yıla göre
bakıldığında lise mezunu işsizlerin sayısı 75
bin, üniversite mezunu işsizlerin sayısı ise

30 bin arttı. İstanbul’da kadınların işgü-
cüne katılma oranı yüzde 37,6 olarak ger-
çekleşti; işsizlik oranı ise yüzde 18,9.
İstanbul’da, 2019 yılında, işgücü 50 bin kişi
artarak 6 milyon 788 bine ulaştı. İstan-
bul’da kadınların işgücüne katılma oranı
yüzde 37,6 iken erkeklerde bu oran yüzde
77,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde
ise erkeklerin işgücüne katılımı, yüzde 72’ye
ulaşırken kadınların işgücüne katılma oranı
yüzde 34,4 oldu. İstanbul’da erkeklerde iş-
sizlik oranı yüzde13 iken, kadınlarda yüzde
18,9 oldu. İstanbul’da istihdam edilen kişi
sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 121
bin kişi azaldı. İstihdam edilen kişi sayısın-
daki bu azalışın 96 bini kadınlardan, 25
bini erkeklerden oldu. İstihdam oranı ise
geçen yıla göre yüzde 1,3 azalarak yüzde
48,9 olarak gerçekleşti.

Yüzde 22,2 sigortasız

İstanbul’da istihdam edilenlerin yüzde
46,1’ini lise altı eğitime sahip kişiler oluştu-
rurken yüzde 22’sini lise ve dengi okul me-
zunları, yüzde 30,4’ünü yükseköğrenim
mezunları oluşturdu. Okuma yazma bil-
meyenlerin istihdam içindeki payı ise yüzde
1,5 oldu. İstanbul’da 2019 yılında bir ön-
ceki yıla göre, SGK’ya kayıtlı istihdam edi-
lenlerin sayısı 168 bin azaldı. SGK’ya
kayıtlı olmadan istihdam edilen kişilerin sa-
yısı 47 bin arttı. İstihdam edilenlerin 1 mil-
yon 282 binini SGK’ya kayıtlı olmayan
kişiler, 4 milyon 496 binini SGK’ya kayıtlı
kişiler oluşturdu. 2019 yılında bir önceki
yıla göre, ortalama günlük kazanç, yüzde
21,6 oranında arttı. Erkeklerde 158,5 TL,
kadınlarda ise 151,7 TL ortalama günlük
kazanç elde edildi.

GENCLER ISSIZ!GENCLER ISSIZ!GENCLER ISSIZ!GENCLER ISSIZ!GENCLER ISSIZ!GENCLER ISSIZ!
İBB İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 yılına ilişkin İstanbul’daki işgücü

piyasasının değerlendirildiği Mart 2020 Ekonomi Bülteni’ni
yayınladı. Buna göre, İstanbul’da geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde

17,2 olurken, 20-24 yaş arasındaki gençlerde yüzde 25,1’e yükseldi

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki
yıla göre ortalama günlük kazançta
yüzde 21,6 artış gerçekleşirken Türki-
ye’de, yüzde 22,5 oranında bir artış
oldu. İstanbul’da en yüksek artış
yüzde 21,7 ile erkek sigortalı çalışan-
larda, en düşük artış yüzde 19,7 ile
geçici sigortalı çalışanlarda kayde-
dildi. Türkiye’de ise en yüksek artış
yüzde 25,5 ile geçici sigortalı çalışan-
larda, en düşük artış ise yüzde 21,6
ile daimî sigortalı çalışanlarda gö-
rüldü. İstanbul’da 2019 yılında top-
lam iş yeri sayısı, 537 bin
982’ye ulaştı. Bu pay
içerisinde, en çok 3
kişinin çalıştığı iş yer-
lerinin payı yüzde
64,15 olarak belir-
lendi. 1.000 ve üze-
rinde kişi istihdam
eden iş yerlerinin
sayısı ise geçen yıla
göre, 18 adet arta-
rak 144’e kadar
çıktı.

İŞKUR ile işe girenlerin 
sayısı yüzde 20 arttı
2019 yılında İstanbul’da 353 bin
903 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yer-
leşti. İŞKUR ile işe yerleşenlerin
sayısı 2019’da bir önceki yıla göre
yüzde 20’lik bir artış gösterdi. İşe
yerleşenlerin yüzde 34,7’sini kadın-
lar oluştururken yüzde 65,3’ünü
erkekler oluşturdu. İstanbul’da
2019 yılında işsizlik ödeneğine
başvuru sayısı 2018 yılına göre
yüzde 19,4 oranında artarak 509
bin 641 oldu. İşsizlik ödeneği al-
mayı hak edenlerin sayısı ise yüzde

19,2 artışla 287 bin 671 olarak
gerçekleşti. İşgücü Piyasası

Bülteni hazırlanırken
Türkiye İstatistik Ku-

rumu (TUÏK̇),
Sosyal Güven-
lik Kurumu
(SGK) ve Tür-
kiye İş Ku-
rumu
(İŞKUR) veri-
lerinden ya-

rarlanıldı.

Kazanç artışı
yüzde 22,5

Esenyurt Belediyesi 
zabıta ekipleri, pazar-

larda temel gıda ve te-
mizlik maddelerinin

haricinde zaruri olmayan
ihtiyaçların satışının ya-
saklanmasının ardından,

ilçe genelindeki açık ve
kapalı pazar yerlerinde

denetimlerini sürdürüyor

EsEnyurt Belediyesi
zabıta ekipleri, İçişleri
Bakanlığı’nın pazar yer-

lerinde temel gıda ve temizlik mad-
delerinin haricinde zaruri olmayan
ihtiyaçların satışının yasaklanma-
sıyla ilgili yayınladığı genelge kap-
samında, ilçe genelinde bulunan
açık ve kapalı pazarlarda denetim-
lerini devam ettiriyor. Ekipler,
pazar yerlerinde gerçekleştirdiği

denetimler ile Esenyurtluların sağ-
lıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş
yapmasını sağlıyor. Pazar esnafına
maske ve eldiven dağıtan ekipler, va-
tandaşlara ürünleri seçmeden alma-
ları yönünde de uyarılarda
bulunuyor. Ayrıca pazar yeri girişle-
rine kurulan el dezenfektanı stantları
konusunda da vatandaşlara ve es-
nafa yardımcı olan ekipler, gün 
boyu denetimlerini sürdürüyor.

Pazarda sıkı denetimPazarda sıkı denetimPazarda sıkı denetimPazarda sıkı denetimPazarda sıkı denetimPazarda sıkı denetim

Alınan tedbirlerle birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğunda ciddi bir azalma görüldü. Trafiğe çıkan sürücüler, “İstanbul’u bu haliyle görmeye alışık değiliz” dedi.



ÇARŞAMBA 1 NİSAN 2020

kArArA göre, geçici bir süre için,
Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları

Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS)
TCMB tarafından belirlenen koşullar ve

tutarlar dahilinde TCMB'ye satma veya 
Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında Açık 
Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan 
likidite imkanını belirli oranlar dahilinde ar-
tırma olanakları sağlanacak. TCMB’den 

yapılacan açıklamada “Böylelikle, İşsizlik Si-
gorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işle-
yişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak
finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmış-
tır. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü
için belirlenmiş olan limitlerin dışında değer-
lendirilecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgi-
lendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca
yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

MB’DEN EK TEDBiRCorona virüsü salgını nedeniyle
işsizlik maaşı ve kısa çalışma

ödemelerinde büyük artış 
beklenirken, bu durumun
piyasaları sarsmaması için

Merkez Bankası'ndan 
(TCMB) ek tedbir geldi

6 EKONOMİ

Medikal ve
gıda desteği
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ülker tüm dünyayı etkisi altına alan
corona virüsü ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Ülker, karantina altında
bulunan 20 bin kişiye gıda ürünleri
ulaştırdıklarını söylerken, 3 bin adetlik
medikal ürün ve malzeme desteğinde
bulunduklarını belirtti

Tüm insanlık olağanüstü günlerden
geçtiğini belirten Ülker, “Ülkemizin de
içinde bulunduğu COVID-19 (corona

virüs) felaketine karşı hep birlikte büyük bir müca-
dele içindeyiz. Bu salgın,
bizleri, birlik, beraberlik ve
dayanışma duyguları etra-
fında birleştiriyor. İnsanla-
rın güvenilir gıdaya
ulaşması her zaman çok
önemli. Ancak böylesine
olağanüstü dönemlerde
bu önem daha da artıyor.
Bizler, böyle bir ortamda
işimizin başında olmayı,
sorumlu ve bilinçli bir
grup olarak üretmeyi,
ürettiklerimizi dağıtmayı
ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz.”
dedi.

Gıda ve medikal desteği

Yıldız Holding olarak, bir yandan salgın felaketine
karşı işlerin sürekliliğini ve gelişimini sağlarken,
diğer yandan da bağış ve yardımlar yoluyla tüm
olanakları sağlık sektörünün hizmetine sundukla-
rını belirten Ülker, “Bunun için alanında uzman
sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz.
Bu kapsamda, ülkemizdeki iyilik hareketlerinin ön-
cüsü Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında
bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık.
Yine, Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kulla-
nılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasono-
grafi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop,
videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların
yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el
antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3
bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde
bulunduk. Kamu ve üniversite hastanelerindeki
sağlık çalışanlarımıza uzun mesailerinde destek
olmak adına ürünlerimizi sunarak, kendilerine her
zaman yanlarında olduğumuzu ve şükranlarımızı
ifade ettik. Bunların yanı sıra, her ay 10.000 aileye
düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Bu alan-
daki çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlı-
yız.” açıklamasında bulundu.

BENZıN FıYATı 
DıBE cAKıLDı

C orona virüsü salgınının küresel talebi düşür-
mesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki
fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşa-

nan tarihi düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.1
Ocak 2020’de 66 dolar seviyelerinde olan Brent tipi
ham petrolün varil fiyatı dün 22 dolar seviyelerine
kadar geriledi. Böylece son üç ayda petrol fiyatların-
daki düşüş yüzde yüzde 66.6’ya ulaştı.
1 Ocak’ta 7,03 TL seviyelerinde olan İstanbul’da ben-
zinin litresi, bugün itibarıyla 5,13 TL seviyelerinde bu-
lunuyor. Bu geceden itibaren benzine 10 kuruş daha
indirim yapılması bekleniyor. Eğer indirim gerçekle-
şirse, İstanbul’da benzin fiyatı 5,03 TL’ye gerileyecek
ve benzinin pompa satış fiyatındaki üç aylık gerileme,
yüzde 28’e yükselecek. Ancak, vergisiz rafineri çıkış fi-
yatlarındaki değişim çok daha çarpıcı. 1 Ocak 2020
tarihinde 2,83 TL olan İzmit’teki TÜPRAŞ rafineri-
sinden 1 litre benzinin vergisiz çıkış fiyatı, bugün itiba-
rıyla 1,03 TL seviyesinde. Eğer beklenen zam gelirse,
bu geceden itibaren söz konusu rakam 1 TL’nin de al-
tına düşecek. Eğer beklentiler doğrulanırsa, bu gece-
den itibaren benzinin vergisiz rafineri fiyatı 0,93 TL’ye
gerileyecek. Böylece son üç ayda vergisiz rafineri fiyat-
larındaki gerileme, yüzde 67’ye yükselecek.

Vergi oranı yüzde 77

Petrol ve vergisiz benzin fiyatları düştü ancak pom-
paya yansıyan düşüş daha az oldu. Bunun temel ne-
deni de akaryakıttaki yüksek vergiler. Benzinde fiyat
düşerken, yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) nedeniyle
vergi oranı arttı. Örneğin, 1 Ocak 2020'de İzmit'teki
TÜPRAŞ rafinerisinde 2,82 TL olan çıplak fiyata,
2,37 TL maktu ÖTV (sabit), yüzde 4,82'lik Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve maktu
ÖTV toplamının yüzde 18'i üzerinden hesaplanan 93
kuruşluk KDV eklenince, son fiyat 6,15 TL oluyordu.
Nakliye, dağıtıcı ve bayi payları ile bu süreçte tekrar
eklenen KDV'yi içermeyen bu fiyattaki vergi oranı
yüzde 53,88 idi. 31 Mart itibarıyla ise, rafineride çıp-
lak fiyat 1,03 TL. Ancak maktu ÖTV 29 Şubat’ta 15
kuruş zamlanarak 2,52 TL oldu. 64 kuruşluk KDV de
eklenince fiyat 4,20'ye, vergi oranı ise yüzde 75'e yük-
seldi. 1 Nisan’da ise vergisiz rafineri fiyatı 0,93 TL’ye
düşerse, nakliye, dağıtıcı ve bayi payları ile bu süreçte
tekrar eklenen KDV'yi içermeyen benzin fiyatındaki
vergi oranı yüzde 77’ye yükselecek.

1 Ocak'ta 66 dolar
olan petrolün varil

fiyatı, önceki gün 
22 dolara düşünce,
benzinde yeniden 
indirim beklentisi

oluştu. Eğer, akaryakıt 
sektörünün beklediği 

10 kuruşluk indirim
gelirse, İzmit'teki

Tüpraş rafinerisinden
benzinin litresinin
vergisiz çıkış fiyatı

1,03 TL'den 93 kuruşa
gerileyecek

ePGİS Genel Başkanı Fesih
Aktaş ve Başkent Üniversi-
tesi’nden Dr. Ozan Bingöl,
akaryakıt fiyatlarındaki yüksek
ve sabit ÖTV’nin, vergi oranı
artışında ve akaryakıt fiyatla-
rındaki düşüşün petrol fiyatla-
rındaki düşüşün gerisinde
kalmasında temel faktör oldu-
ğuna dikkat çekmişti. Geçen
günlerde Sozcu.com.tr'ye ko-
nuşan enerji Petrol Gaz İkmal
İstasyonları İşveren Sendikası
(ePGİS) Genel Başkanı Fesih
Aktaş, benzin fiyatlarındaki
düşüşün petrol fiyatlarındaki
düşüşün çok altında kalmasını
şu sözlerle anlattı: “İndirimler
rafineri çıplak ürün fiyatı üze-
rinden yapılıyor ve ÖTV sabit
olduğundan ona dokunulamı-
yor. Tüketicinin oransal hesap-
lamasındaki yanılgısı buradan
geliyor. Tüketici doğal olarak
ödediği toplam vergili rakam
üzerinden indirim beklentisine
giriyor ama verginin sabit ol-
duğunu fikren atlıyor" demişti.

ÖTV’ye 
dokunulmuyor

210 AiLEYE 
YARDIM
Türkiye dâhil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs
salgını ile mücadeleye bir destek de Ardahan Kültür Evi Üyesi
iş insanı Said Üstündağ'dan geldi. Üstündağ, 210 ailenin
ihtiyaçları karşısında nakdi yardımda bulundu

ArdAHAn Kültür Evi ve
Mahalle uhtarları koordi-
nasyonu ile belirlenen ai-

lelere yardımda bulunan iş insanı
Said Üstündağ, düzenlenen toplan-
tıda, "Dünya olarak zor bir süreçten
geçiyoruz" dedi. Toplantıda koronavi-
rüs salgınına karşın alınan tedbirlerde
dikkat çekti. Ardahan Kültür Evi
önünde düzenlenen toplantıya katı-
lan katılımcıların eldiven ve maske
taktıkları görüldü.

Öncü olalım istedik

Toplamda 210 kişiye yardımda bulu-
nan Üstündağ, "Tüm dünya ve ülke-
miz zor bir süreçten geçiyor. Bu
süreci birlik ve beraberlik içerisinde
atlatacağımıza inanıyorum. Devleti-
mizin aldığı önlemler uygulandığı
takdirde bu zorlu günlerin üstesinden
geleceğiz. Bizlerde bu noktada elimizi
taşın altına koymalıyız. Zor durumda
olan vatandaşlarımıza elimizden gel-
diği ölçüde yardımcı olmak asli gör-
evimiz olmalıdır. İmkânı olan tüm
vatandaşlarımızın bu yönde destekler
sunmasını önemsiyorum ve bunun
örnek teşkil etmesini temenni ediyo-
rum. Esenyurt’ta bulunan Kars – Ar-
dahanlı muhtarımızın aracılığı ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vesile
olmak istedik. Bir nebzede olsa çor-
bada tuzumuz olsun mantığıyla ha-
reket ediyoruz. Bu manada öncülük

eden derneğimiz İstanbul Ardahan
Kültür Evi’ne ve muhtarlarımıza te-
şekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Kuzgun teşekkür etti

Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı
aynı zamanda İncirtepe Mahalle
Muhtarı Ahmet Kuzğun da Said Üs-
tündağ’ın bu örnek davranışından
ötürü kendisine teşekkür etti. Kuz-
ğun; "Ülkemiz gerçekten zor bir sü-
reçten geçiyor. Bu süreci el birliği ile
en az sıkıntı ile atlatmak için elimiz-
den geldiği kadarıyla tüm yurttaşları-
mıza yardımcı olmaya çalışacağız.
Bu anlamıyla örnek olan işadamı-
mıza yürekten teşekkür ediyoruz"
dedi. İstanbul Ardahan Kültür Evi
Başkanı Efrail Çifçi ise "Dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alan Kovid 19
virüsü vatandaşlarımızın da yaşam
kalitesini etkilemiştir. İş insanımız ve
derneğimizin üyesi Said Üstündağ’ın
katkılarıyla muhtarlarımız aracılığı ile
yaşamlarını izole eden ihtiyaç sahibi
210 vatandaşımıza ulaştırılmak üzere
nakdi yardımda bulunuldu. Buradaki
amaç sosyal farkındalık yaratmaktır.
Umuyoruz ki sevgili Said Üstündağ
kardeşimizin bu davranışı imkanı
olan tüm insanları duyarlı olmaya
sevk eder. Bu anlamda Sayın Said
Üstündağ ve muhtarlarımıza teşek-
kür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BARIŞ KIŞ

Ali Ülker

İthalat ve
ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) verilerine göre, şubat ayında
dış ticaret açığı yüzde 72,0 artarak 1

milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2019 Şubat ayında yüzde 89.2 düzeyindey-
ken, bu yıl Şubat ayında yüzde 83.1’e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kap-
samında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre;
ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara,
ithalat yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon
dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ih-
racat Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 4.1 artarak 29 milyar 357
milyon dolara, ithalat yüzde 14.3 artışla 36 mil-
yar 841 milyon dolara çıktı.

Eğitim ücretinden
FERAGAT EDİN!

Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, özel okul ve üniversitelere
çağrıda bulunarak, "Öğrencilerin eğitim ücretlerinden feragat edin" dedi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hü-
seyin Ergin korona virüsü salgı-
nına dikkat çekerek önemli bir

çağrıda bulundu. "Hem dünyayı hem de ül-
kemizi etkisi altına alan salgın hastalık ne-
deni ile olağanüstü bir dönemden geçiyoruz"
diyen Ergin, "Küçük esnaf, büyük esnaf, hiz-
met sektörü ve birçok reel sektör, resmi ve
yarı resmi kurumlar faaliyetlerine ya tama-
men ya da kısmen ara vermiş durumda. Bu
kurumların içerisinde eğitim
sistemi de var, kamuya ve
özel sektöre ait okullar ve
üniversitelerde de eğitimlere
ara verildi. Eğitim örgün ola-
rak durmuş, tüm öğrenciler
evlerine dönmüş durumda.
İçinde bulunduğumuz 2020
yılı bahar döneminde üniver-
siteler ve okullar kapalı ol-
duğu için öğrencilerin
kullanacakları bir kurum da
olmayacak. Eğitim, uzaktan
ve açık öğretim şeklinde uy-

gulanacak" açıklamasını yaptı. 

Ailelerin ödeme gücü düştü

Virüsün tüm hayatı olumsuz etkilediği bu sü-
reçte ailelerin ödeme gücünün zayıfladığını
dile getiren Ergin, "Böyle bir ortamda başta
Esenyurt Üniversitesi olmak üzere tüm özel
üniversiteler ve özel okullar, salgın sürecinde
toplumsal bir görev üstlenip öğrencilerinin ve
ailelerinin ödeyecekleri taksitlerden Şubat
2020 tarihinden itibaren feragat etmelidirler.

Bu zor günlerde dayanışma esas
olmalı, kurum ve kuruluşlar gere-
ken sorumluluğu almalıdırlar.
Özellikle vakıf üniversitelerinin bu
olanakları mevcuttur. Birçok özel
okul ve üniversite, faaliyet göster-
dikleri binaları kiralama yöntemi ile
kullanmaktalar. Özellikle vakıf üni-
versiteleri, genellikle vakıf başkanı
veya mütevelli heyeti üyelerinden
kiraladıkları gayrimenkullerde ko-
nuşlanmakta, buralarda faaliyet
göstermekteler” açıklamalarında
bulundu.

ÖRNEK
DAVRANIŞ
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Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beyilkdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

MAAS YETMEZ
UCAGI BAGISLA

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 
corona virüsü salgını sebebiyle

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun

kampanyalarına üçer maaşını
bağışladığını açıkladı. Akşener,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
başlattığı corona virüsü

kampanyasına ilişkin de "Erdoğan'a
önerim maaş yetmez, o Katar uçağını

hemen bağışlasın" dedi

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat prog-
ramında gündeme dair açıklamalarda

bulundu. "İktidar partisi maalesef 18 senelik
iktidarda ekonomi dışında çok büyük kriz-
lerle karşılaşmadı. Kriz yönetimi konusunda
çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim"
diyen Akşener, "Ayrıştırıcı bir dil üzerinden
giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve bera-
berlik üzerinden oy almak yerine kutuplaş-
tırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve
beraberlik konusunda zorluk yaşadılar. Vali-
lerin başkanlığında her ilde bir sağlık komi-
tesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu
yaptılar teşekkür ediyorum" dedi. 

O bizim kefen paramızdı

Açıklamasını, "Vatandaş, devleti yanında
görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 hafta-
lık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi
bazı şeyler yolunda gidebilirdi" şeklinde sür-
düren Akşener, "Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi
partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu,
hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa
çıkma yasağını yapmayacaklar. Bizim Mer-
kez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim
kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Aske-
rin sokağa inmemesi için sokağa çıkma ya-
sağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna
inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatan-
daşın parasını ödeyecek kaynakları olmadı-
ğından ilan etmiyorlar" ifadelerini kullandı. 

6 maaş bağışladı

Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip
ettiğini belirten Akşener, "Sayın Yavaş 6 mil-

yon Yürek Ankara’da diye bir yardım kam-
panyası başlattı. Sayın İmamoğlu’nun da
birlikte başaracağız diye başlattı, diğer arka-
daşlar devam ettiriyorlar. Keşke iktidarda
kamu dediğimiz devleti yönetenler de yerel
yönetimlerle ayırt etmeden el ele verselerdi ve
bu işin altından birlikte kalkılır bilseydi, çok
yalnız bırakıldıklarını görüyorum iktidar ta-
rafından. Şimdi bu kampanyalara ben de
bugün buraya gelirken milletvekili maaşı al-
mıyorum, emekliyim 3 emekli maaşı 3 aylık
Ankara’ya, 3 emekli maaşımı da İstanbul’a
başladım" dedi. 

Bu millet ekmeğini paylaşır

İktidarı eleştiren Akşener, "Sayın Erdo-
ğan’dan ihtiyacı olan insanlara yönelik nakit
yardımı beklerken ne gördük; IBAN numara-
larını şu adrese gönderin demesini beklerken;
O şuralara para yatırın diye bir IBAN num-
arası verdi. Şimdi benim bir önerim var.
Benim daha burada verdiğimin öneri aşağı
yukarı hastanelere yani şehir hastanelerine,
yollara, havaalanına müşteri garantili hasta,
araba garantili yol.  Bu meşhur müteahhit-
lere bu sene ödenecek para yani geçmediği-
miz için hepimizin cebinden çıkacak. Bu
aşağı yukarı 21 milyar TL dolayısıyla hiç de-
ğilse 3 ay bu mücbir sebep dolayısıyla bu in-
sanlara devletimiz para ödemesin. Sayın
Erdoğan’a bir önerim var maaş yetmez. 500
milyon dolarlık o meşhur Katar uçağını
hemen bağışlasın. Bakanlar ve milletvekilleri
insanlar bağış yapabilirler. Bu millet büyük
millet bir dilim ekmeğini paylaşır" diye
konuştu. 

İnfaz yasas hakkında da değerlendirme-
lerde bulunan Akşener, "Biz infaz yasası
diye biliyoruz. Ama onu ha-
pishanelerde yatan insanları
aileleri af diye bilir. Bu siste-
min ağzınızdan çıkardığınız
andan itibaren müthiş bir
beklenti olur. Yakınları ha-
piste olanların talepleriyle
gittiğimiz her yerde karşılaş-
tık. Bir şey anlayamadık. Bu
iki partinin sayıları yeterli.
Muhalefete ihtiyaçları yok.
Virüsle ilgili bir meclis bün-
yesinde bir araştırma kurulu
kurulsun diye bir teklif verdik.
Bu iki partinin oylarıyla red-

dedildi. İkincisi, ilginç bir biçimde bize ge-
tirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü, artı

çocuk tacizi, kadına şiddet
ve çocuk evlilikleriyle ilgili
bir de torbacılarla ilgili infaz
indirimi mevcut. Bunlar
bizim kırmızı çizgimiz. Bu
infaz yasasını açık net bir
şekilde kamuoyuyla paylaş-
sınlar. Açık net yayınlasınlar
biz tekliflerimizi istemedik-
lerimizi söyleyelim ondan
sonra elbette bir orta yol
bulunur dedik. Biz ilkesel
olarak bu yasaya karşı deği-
liz. Bu kurnazlık işi doğru
değil" açıklamasını yaptı. 

Muhalefete ihtiyaçları yok

Kurnazlar geri dönemdi
Corona virüsü salgını ile bir-
likte eğitim-öğretime ara veril-
diği, okulların kapalı olduğu

bu günlerde öğretmenler başta olmak
üzere MEB personeli geri dönme tale-
biyle illerde valiliklere akın etti.
Çoğunluğu yasal 4 ay ücretli doğum iz-
nini kullandıktan sonra 6 aydan
2 yıla kadar ücretsiz izne
çıkan öğretmen ve perso-
nel, “Zaten evdeyiz.
Hem maaş alır hem de
bebeğe bakılır” mantı-
ğıyla ücretsiz izinle-
rini yarıda keserek,
görevlerine geri dön-
mek için 81 ilde valilik-
lere resmi başvuruda
bulundu. Valilikler du-
rumu MEB’e bildirdi. Ba-

kanlık, iyi niyetli bulunmayan tüm başvu-
ruların reddedilmesi kararını verdi. Sayı-
ları tam olarak bilinmese de bu durumda
olan binlerce kişi olduğu öğrenildi.

MEB’den hızla karşılık buldu

Öğretmen ve memurların, “Ücretsiz izne
sadece doğum için çıkılmıyor.

Yaşlı anne-babasına gerçekten
bakacak kimsesi olmayan

da ücretsiz izin alabiliyor.
Bu süreçte baktığı kişi
vefat ettiyse, ücretsiz
izne çıkmayı gerektire-
cek mücbir sebep, orta-
dan kalkmış oluyor.

İstisnai durum yaşayan-
ların ücretsiz izinlerini

kesip dönme talepleri top-
yekün reddedilmemelidir. Or-

tada bir kurnazlık var doğru ama herkes
aynı koşullarda değil. İstisnai durumlar
ayrıca değerlendirilirse iyi olur” talebi
MEB’den hızla karşılık buldu. MEB'den
yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ve va-
liliklerimiz bu talepleri işbirliği içinde çok
titiz bir çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiple-
rini belirlemek için tek tek incelemeye
aldı. Corona virüsü nedeniyle özellikle eşi
özel sektörde olup işsiz kalan, ailece eko-
nomik mağduriyet yaşayan ücretsiz
doğum iznindeki öğretmenimiz kesinlikle
mağdur edilmeden hemen talepleri kabul
edilecek. Bunun dışında olup, ‘Zaten
okullar kapalı. Ücretsiz izinde olacağı-
mıza maaş alırım”gibi kötü niyetli yakla-
şımlara ise asla izin verilmeyecek. Bu
kişiler, ücretsiz izin süreleri dolmadan gö-
revlerine iade edilmeyecek" açıklamasını
yaptı. 

ŞEHİT SAVCI UNUTULMADI
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci
yıl dönümünde, makam odası ve kabri ziyaret edilerek anıldı

İstanbul Cum-
huriyet Başsav-
cısı İrfan Fidan

ve Adalet Komisyonu Baş-
kanı Okan Albayrak ve bazı
başsavcıvekillerinin sınırlı
sayıdaki katılımıyla şehit
edilen Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz'ın İs-
tanbul Adalet Sarayı'ndaki
makam odası ziyaret edildi.
Şehit Savcı Kiraz'ın çalışma
masasına karanfiller bırakı-
larak dualar edildi. Başsavcı
İrfan Fidan ve beraberinde-
kiler daha sonra şehit Savcı
Kiraz'ın Eyüpsultan Mezar-
lığı'ndaki kabrini de ziyaret
ederek mezarı başında
Kur'an-ı Kerim okudular.

Şehit Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz için
her yıl İstanbul Adalet Sa-
rayı atriumunda düzenlenen
anma töreni programı, ko-
ronavirüs tedbirleri kapsa-
mında ertelenmişti.

Hunharca katlettiler

Berkin Elvan'ın ölümüne
ilişkin soruşturmayı yürüten
Cumhuriyet Savcısı 46 ya-
şındaki Mehmet Selim
Kiraz, 31 Mart 2015'te terör
örgütü DHKP-C üyelerince
şehit edildi. Avukat gibi ha-
reket ederek, aranmadan si-
lahlarıyla 31 Mart 2015'te
öğlen saatlerinde Çağla-
yan'daki İstanbul Adalet Sa-

rayı'na giren terör örgütü
üyeleri Şafak Yayla ve Bahti-
yar Doğruyol, Gezi odaklı
eylemler sırasında hayatını
kaybeden Berkin Elvan'ın
ölümüne ilişkin soruştur-
mayı da yürüten Cumhuri-
yet Savcısı Mehmet Selim
Kiraz'ın 6. katta bulunan
makam odasına girdi. Rehin
alınma olayından yaklaşık 6
saat sonra duyulan silah
sesleriyle yerini endişeye bı-
raktı. Silah seslerinin duyul-
masından bir süre sonra
vurulduğu anlaşılan Meh-
met Selim Kiraz, ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı.
Kiraz bütün müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. 

Akşener, hükümete
yönelik önemli

eleştirilerde
bulundu.
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Sınavlara hazırlık
artık sanal ortamda

UzAkTAn eğitim platformu Metodbox ve
Zoom uygulamasıyla her kademede
uzaktan eğitime devam eden Bahçeşehir

Koleji adına Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yar-
dımcısı Özge Aslan da Bahçeşehir Koleji’nde bu
yönde çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini be-
lirterek konuyla ilgili şunları söyledi: “Milli Eğitim
Bakanlığının YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili yaptığı
yeni açıklamalar doğrultusunda biz de Metodbox
üzerinden sürdürdüğümüz uzaktan eğitim sürecine
bu yenilikler kapsamında devam ediyoruz. 12. sınıfla-
rımızda YKS tarihi değişerek 25-26 Temmuz’a sınav
ertelendi. Bu ertelemeye rağmen YKS'de öğrenciler,
9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci
sınıf öğretim programlarının sadece birinci dönemin-
den sorumlu olacak. 8.Sınıflarımız için 7 Haziran
2020 olan sınav tarihi değişmese de sınavın kapsamı
1. Dönem MEB müfredatı olacak şekilde yeniden
yapılandırıldı. Bu doğrultuda biz de 8 ve 12’inci sınıf-
larımızda 30 Mart itibarıyla Metodbox üzerinden
tüm branşlarda 1’inci dönem konularının tekrarına
başlıyoruz.”

Metodbox için her şey hazır 

Metodbox'a dair ayrıntılı bilgiler veren Aslan, “Öğ-
rencilerimiz 1’inci dönem konularına ait videoları
Metodbox’ta izledikten sonra ilgili online testleri çö-

zebilecekler. Online testlerde yapamadıkları soruların
cevaplarına ait soru çözüm videolarını Metodbox
üzerinden izleyebilecekler. Online yaptığımız deneme
sınavlarında da konu kapsamını 1’inci Dönem MEB
müfredatı olacak şekilde düzenledik. Metodbox’ta
yaptığımız canlı derslerimizde de 27 Mart itibariyle
konu tekrarına başladık. Metodbox’ın 7 gün 24 saaat
ulaşılabilir dijital içerik sunabiliyor olması tekrar sü-
recimizin çok kolay yapılandırılmasına imkân sağ-
ladı. Çünkü Eylül ayından itibaren işlenen tüm
içeriklere ait konu anlatım videolarımız, fasikül testle-
rimiz ve deneme sınavlarımız Metodbox içinde şu an
hazır” dedi.

Süreci yönetebilirler

Öğrencilerin arzu ettiği şekilde hazırlık içine girebile-
ceğini de vurgulayan Aslan, “Gönderdiğimiz “Me-
todbox Tekrar Programı”na göre öğrencilerimiz
1’inci döneme ait eski konuları geri dönüp dinliyor,
konuya ait eski testleri çözebiliyor. Testlerde yapama-
dıkları soruların soru çözüm videolarını izliyor ve bir
sonraki aşama olarak da Metodbox öğrenciyi eksik
olduğu bu kazanıma ait içeriklere yönlendiriyor. Bu
şekilde öğrencilerimiz hem bizim gönderdiğimiz
programlar doğrultusunda hem de kendi öğrenme
hızlarına göre istedikleri her an bu içeriklere ulaşıp
hazırlık süreçlerini yönetebiliyor.” diye konuştu. DHA

B u yazı bir dizi halinde COVID-19 te-
masıyla yayınlanacaktır. Dizi bo-
yunca iki eksende gelişmeler ele

alınacak olup eksenlerden biri ekonomik et-
kileri diğer eksen de toplumsal yaşam üze-
rindeki etkileri olacaktır. Söze önce neden
beklendiğiyle başlanmalı. Ekonomik, sosyal,
siyasal buhranlar veya savaşlar tahlil edildi-
ğinde her zaman altında daha büyük ekono-
mik beklentilerin olduğu gerçeği
yatmaktadır. COVID-19 salgını dikkatli tah-
lil edildiğinde de yazımın temelini oluşturan
ekonomik ve toplumsal beklentileri ne de-
rece karşıladığını göreceksiniz. Önce ekono-
mik sebeplerine deyineyim virüsün yayıldığı
ülkelere bakıldığında en başta ekonomik ka-
oslar yarattığını görmekteyiz. Temelde geliş-
miş ülkelerin para birimlerinin asla değer

kaybetmediğini hatta gelişmekte olan veya
gelişmemiş ülkelerin para birimlerinden
daha değerli hale geldiklerini görüyoruz.
Bunun yanı sıra ülkelerin sahip olduğu tek
uluslu şirketlerin borsadaki değerleri ele
ayağa düşmektedir, bu durum yabancı ulus-
ların borsası çöken ülkelerde şirketlere
düşük yatırımlarla ortak olmasını sağla-
maktadır. Yani demem o ki temelde virüs
olarak görünen şey aslında tek uluslu büyük
veya küçük şirketlerin çok uluslu hale gel-
mesine sebebiyet vermektedir. Gelişmiş ül-
kelerin para baronları için yeni ülkelere
yolculuğun kapısı açılmıştır. Yayılmakta
olan şey virüs değil ekonomik ve toplumsa
değişimleri beraberinde getiren yeni bir
haçlı seferidir. Bugün size ifade ettiğim şey-
ler çok uçuk gelebilir ama biliniz ki haçlı se-

ferleri de bittikten tam 100
yıl sonra ancak sebepleri ve sonuçlarıyla an-
laşılabilmiştir. Modern çağ için 100 yıl ef-
sanevi bir süredir bu sebeple ben COVID-19
etkilerinin ancak bir iki yıl sonra gerçek se-
bepleriyle anlaşılabileceğini düşünüyorum.
Yazı dizim boyunca ekonomik tahlilleri de-
rinleştirecem fakat bugünkü yazımda aynı
zamanda toplumsal eksenimiz üzerindeki et-
kisini de ele almak istediğimden burada ara
veriyorum.COVID-19 geride kaldığında he-
pimiz bir virüsün toplumsal yaşantımız üze-
rinde nasıl bu kadar etkili olduğunu
düşünüp duracağız. Öncelikle artık yaşantı-
mızda kağıt para olmayacak, herşey dijital

para birimleriyle alınıp satılacak, hesapları-
mızdaki para sadece rakamlardan ibaret
olacak. Elbette kimimiz bunun yaşantımızı
kolaylaştıran bir faktör olduğunu düşünecek
ama yarattığı risklerin de dilerim farkına
varılır. Şöyle düşünün cebinizde bir miktar
para var ve evinize doğru giderken sırasıyla
fırına, kasaba ve markete uğradınız poşeti-
nize ne doldurduğunuzu ve cebinizde ne
kadar paranız kaldığını kimse bilmiyor.
Ama dijital para kullanmaya başladığınızda
master card, visa, maestro card seçenekleri
dışında hiçbir alternatifiniz olmayacak, do-
layısıyla cebinizdeki parayi nereye harcadı-
ğınızdan tutun da ne tür bir eti sevdiğinize
hangi tür ekmeği yediğinize kadar her türlü
bilgiyi malum 3 firmanın eline vermiş olu-
yorsunuz. Bu arada her üç kart da Ameri-
kan malı. Peki bu bilgiyi ellerine vermek ne
işlerine yarayacak derseniz o zaman telefon-
larınızda karşınıza çıkan reklamlara göz

gezdirin onların hiçbiri tesadüf değil daha
çok alasınız diye belki de telefonda arkada-
şınıza tarif ettiğiniz ürün size pazarlamaya
çalışılıyor. Yani demem o ki verdiğiniz her
bilgi sizin tercihlerinizi öğrenmelerini sağla-
yacak ve size daha çok şey satmak için daha
az kafa yormak zorunda kalacaklar.
COVID-19 sürecinin getireceği başka bir ye-
nilik ise dijital yaşantımız olacak, evlere kı-
sıldığımız bugünlerde mecburen yaptığımız
gibi daha çok internet alışverişlerine yönele-
cez, çok uluslu büyük şirketleri daha çok bü-
yütecez köşe başında daha az market
bırakacaz ve aslında küçük intiharlar yara-
tacağız toplumumuzda. Daha az bir araya
gelecez az sohbet edecez daha çok yazış-
mayı tercih edecez ve birileri bizim ne ko-
nuştuğumuzu daha çok dinleyebilecek,
çünkü yüz yüze konuşmaya bırakacak sözü-
müz kalmayacak. Yeniden görüşünceye dek
şimdilik evdekalın... 

Beklenen yeni COVID- 19
Bahattin demİr
ENGELSİZ KÖŞE

65 KERE
MASALLAH
Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığının korunması 
gerektiğine dikkat çekmek adına farklı bir çalışmaya imza attı. Belediye hazır-
lamış olduğu "65 kere maşallah" filmi ile halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor

K oronavirüs (Covid-19) pandemisine
karşı tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye'de de hem özel hem de kamu kuruluş-

ları farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
“Hastalık küresel, mücadele ulusal” diyen tüm
belediyeler de hazırlamış oldukları farkındalık ça-
lışmaları ile halkı bilgilendirmeye amaçlıyor. Ka-
ğıthane Belediyesi de koronavirüs (Covid-19)
pandemisine karşı halkı doğru bilgilendirme kap-
samında hazırlamış olduğu "65 kere maşallah"
filmi ile hem 65 yaş üstü herkese sesleniyor, hem
de yeni bir söylemi tüm halka yaymayı amaçlıyor.

Sevgimizi hissetirmek istedik 

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin fil-
min çıkış hikayesini şöyle açıkladı: “Bildiğiniz
üzere bu hastalık yaşlılarımızı daha ağır bir şe-
kilde etkilemektedir. Bu yüzden devletimiz bu ko-
nuda önlemler almış ve 65 yaş üzeri olan herkese
sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Bu yasak ile bir-
likte sosyal medyada büyüklerimiz ile dalga
geçen çokça videolar ve resimler atılmaya baş-
lanmış ve saygısızlık seviyesine kadar ulaşmıştır.

Bu videolara tepki olarak bizler de Kağıthane
Belediyesi olarak kendi çalışmamızı oluşturduk.
65 kere maşallah diyerek, hem 65 yaş üstü her-
kese saygı ve sevgimizi göstermeye çalıştık
hem de yeni bir söylemi yaşanabilir hale getir-
meyi amaçladık.”

Maşallah deyip motto oluştuduk

Kağıthane Belediyesi'nden film hakkında
şu bilgiler verildi: "Anadolu toplumunda
41 kere maşallah hem nazar değmesini
önlemek için hem de sıhhat ve bereketi
artırmak için kullanılır. 70 ya da 80 ya-
şında dinç bir büyüğümüzü gördüğü-
müz zaman ona 41 kere maşallah
deriz. Bu söylemden yola çıkan Kağıt-
hane Belediyesi olarak yine büyükleri-
miz sağlıklı, sıhhatli, dinç olsun,
parklarda, sahil kenarlarında hu-
zurlu ve korkusuz bir şekilde gezsin-
ler diye 65 kere maşallah diyerek,
yeni bir motto oluşturuyoruz"
DHA

Çalışanlar
da filmde

yer aldı

Zamanla 65 kere maşallahın dillere pelesenk olacağını
dile getiren Kağıthane Belediye çalışanları da farkındalık
için oluşturulan filmde yer alıyor. Her bir çalışan filmde
büyüklere karşı saygı ve sevginin öneminden bahsederken
aynı zamanda mesleklerinde geldikleri noktada büyük-
lerinin de katkısı olduğune özellikle vurgu yaptı.  Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Nisan’a kadar uzatılan, uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerin merak
ettikleri konuların başında ülke genelinde yapılacak olan sınavlar geliyor. Eğitimciler, uzaktan eğitim sürecinde
sınavlara hazırlığın devam etmesinin öneminin üzerinde dururken, bu süreç için planlar hazırlanıyor

Ataşehirli gençlerden
anlamlı destek

ATAşehir Belediyesi Genç-
lik Senfoni Orkestrası’nın
genç üyeleri, müzik enstrü-

manlarını evlerinden çalarak hazırla-
dıkları klip ile sağlık çalışanlarına
destek verdiler. Koronavirüs salgını se-
bebiyle yoğun çalışma temposunda
bulunan, uykusuz ve yorgun olarak fe-
dakârca çalışan sağlık emekçileri için
önceki günlerde alkış desteğiyle bir
kampanya yapılmıştı. Üç günlük alkışlı
kampanyanın ardından sağlık çalışan-
larına destek ise hiç kesilmedi. Ataşehir
Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestra-
sı’nın 30 üyesi hep birlikte organize
olarak, sağlık çalışanlarına teşekkür
etmek için bir klip hazırladı. Gençler
müzik enstrümanlarını evlerinden 
çalarak hazırladıkları klip ile sağlık 

çalışanlarına destek verdiler.

Güzel günler göreceğiz

Keman, viyola, viyolonsel, flüt, kontr-
bas, obua, klarnet ve saksafon enstrü-
manlarını kullanan gençler, sağlık
çalışanlarına “çocuklar inanın”
dedi. Şef Baran Aytaç yönetimindeki
orkestra, sağlık çalışanlarına ithafen,
sözleri Nazım Hikmet’e, müziği Alp
Murat Alper’e ait olan “Güzel Günler
Göreceğiz” isimli parçayı seslendirdi.
Ataşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğiti-
mini Mahallenize Getiriyoruz” Projesi
kapsamında, Ataşehir’in mahallele-
rinde bulunan merkezlerinde müzik
eğitimi alan çocukların ve gençlerin
oluşturduğu Senfoni Orkestrası, bu an-
lamlı desteğiyle büyük takdir topladı.

Devlet bonkör
davranmalı

Türkiye Patronlar Plat-
formu ve Avrasya Sanayici
ve İşadamları Derneği

(ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk
Başaran, koronavirüsün ekonomiye et-
kileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Koro-
navirüs krizinin en çok gelişmekte olan
ekonomileri vuracağını belirten Ömer
Faruk Başaran, “Koronavirüs salgını ile
tetiklenen ekonomik krizden en çok
Türkiye’nin de ara-
larında bulunduğu
gelişmekte olan ül-
keler etkilenecektir.
Bu süreçte pek çok
önemli firma el de-
ğiştirmek zorunda
kalacaktır. Otomotiv,
havayolu ve enerji
firmaları büyük bir
tehdit ile karşı karşı-
yadır” dedi.

Olayın sonuçları büyük olur

Devletin, tüm sektörleri tatmin edici bir
şekilde desteklemekle mükellef oldu-
ğunu belirten Başaran, “Yeterli devlet
desteği verilmediği takdirde, bu sürecin
sonunda, olayın sosyal ve politik boyut-
ları çok büyük olacaktır. Aman, cimri
değil, bonkör davranalım! Çünkü des-
tek ne kadar büyük olursa, krizin 
etkileri o kadar hafif atlatılacaktır” diye
konuştu. Türkiye’deki başkanlık siste-
minin koronavirüs ve sonrasında bekle-
nen ekonomik, sosyal ve politik
boyuttaki krizler ile mücadelede riskli
olduğunu ve gelecek için kaygı verici
sonuçlara yol açabileceğine dikkat
çeken Başaran, şunları söyledi: “Kuv-
vetler ayrılığını fiilen ortadan kaldıran,
yürütmenin yasama ve yargı tarafından
denetlenmesini imkânsız hale getiren ve
yürütme gücünü tek bir kişide toplayan
mevcut başkanlık sistemi, korona krizi
sürecinde yanlış kararlar verir ise so-
nuçlarına hep birlikte, çok ağır bir şe-
kilde katlanmak zorunda kalabiliriz!”

fİlm
yapıp

uyardılar

Öztekin, “Yaşlı
vatandaşlarımıza
bu filmle beraber
sevgimizi
hissetirmek istedik”
diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel 
Müdür Yardımcısı Özge Aslan

Ömer
Faruk
Başaran



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, katıldığı bir TV programında dünyanın
korunarak gelişmesi gerektiğini belirterek, "Bütün

dünya, bence dünyanın daha uzlaşmacı, demokrasiyi
daha güçlendiren, detaylı düşünerek hareket etmeyi esas
ilke kılan bir döneme adım atacak. Zira; otoriter ve akla,
bilime dayalı olmayan hamlelerin dünyayı nasıl çökertti-
ğini, nasıl sıkıntıya soktuğunun bir işareti. Zaten popü-
list bir dünyayla mücadele ediyor insanlık. Son 10-15
yılına, 20 yılına baktığınızda, dünyanın farklı ülkelerine
baktığınızda, bu anlamda sorguladığınızda durum bu.
Zaten ortak akıl hakim olsaydı, şu anda bilimle, akılla,
doğayı koruyan, yaşamı koruyan, insanı koruyan mode-
lin hakim olması durumunda, bence biz, virüse karşı bu
kadar çaresiz bir insanlığa dönüşmezdik diye düşünü-
yorum. Dünya gelişmeli. Gelişim önemli bir süreç. Ama
ben şöyle bakıyorum: Dünya, korunarak gelişmeli" dedi. 

Uzlaşmak zorundasınız

"Bu salgının pandemi olarak duyurulmasından sonra,
şubat sonuna doğru, insanların koronayı anlaması, alın-
ması gereken tedbirler, daha sonra bizim normalde yap-
tığımız dezenfekte işleminin ötesinde bir dezenfeksiyona
başlamamız, şehrin her noktasına bunu yaymamız der-
ken aslında 40 gündür sürecin içindeyiz" diyen İma-
moğlu, "Sürekli şu çağrıyı yaptık: Beraber olmalıyız.
Çünkü krizlerin bir çözüm modeli vardır. Krizleri, top-
lum ancak şöyle çözebilir: Uzlaşmak zorundasınız, bir
araya gelmek durumundasınız ve tek akılla süreci yönet-
meye dair kararlar almak durumundasınız. İstanbul’da,
-1 ay üzerine- geçen hafta cumartesi günü ilk toplantı-
mızı yapabildik; inanabiliyor musunuz? Sayın Vali’mi-
zin bizi davetiyle, İl İdare Kurulu’nun toplantısına
katıldım sabahleyin. Öğleden sonra da Pandemi Kuru-
lu’nun toplantısına katılabildim. Halbuki ben, bu çağ-
rımı defalarca yaptım. Burada ne hikmetse, bir araya
gelme konusunda sorunlar yaşadık. Biz, bir araya gele-
lim diye seçildik ya da göreve atananlar var vesaire.
Ama işte Türkiye’de bu, başka duygularla yönetilmeye
başlandığı an sıkıntılar başlıyor" açıklamasında 
bulundu. 

Biz nelerle uğraşıyoruz?

Lizbon Belediye Başkanı'nın kendisini aradığını ifade
eden İmamoğlu, "Lizbon de Portekiz’in en önemli kenti.
Ülkesinin Başbakanı ve katılımcı bakanlarla alınacak
önlemler konusunda toplantı yaptıklarını söyledi. Ma-
saya bakıyorum ben; Başbakan, bakanlar ve Lizbon Be-
lediye Başkanı. Biz, ‘Bu kararları alalım’ derken, ısrarcı
olduğumuz noktada şunu söylüyoruz: Pandemi, bize
diyor ki; ‘Ben, bulaşıcıyım kardeşim!’ Evet, bunun eko-
nomik bedelleri var; evet, bunun üretimle ilgili bedelleri
var. Bunları çözeceğiz. Bunları hükümetimiz, ekonomik
tedbirleriyle çözecek. Şu dönem, önümüzdeki 2-3 hafta-
lık dönem, çok kritik bir dönem. Dün, bizde vaka sayısı
bin küsur. Moskova’da toplam vaka sayısı bin küsur

iken, Moskova sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nüfusu,
banliyöleriyle birlikte İstanbul kadar olan bir kent. So-
kağa çıkma yasağı… Biz, neyle uğraşıyoruz? Ben, isyan
ediyorum; biz neyle uğraşıyoruz? Gündemlere bakalım:
‘O ne dedi, bu ne dedi.’ Trolle uğraş, bilmem neyle
uğraş! Veya siyasi zeminde bu süreci tartışma çabası
içinde olan insanlarla uğraşıyoruz. Kardeşim; tespit ya-
pacaksınız, tedbir alacaksınız, mücadele edeceksiniz,
başarı elde edeceksiniz. Bugünün ruhu, bunu gerektiri-
yor. İstanbul’un durumu bu" açıklamasını yaptı. 

Başarılı olmasını çok istiyorum

"İstanbul’da, acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli-
dir" diyen İmamoğlu, "İstanbul’la ilgili ben, 1 milyon
100 bin toplu taşıma yolculuğu, E-5’in, yolların özel
trafikle dolu olduğu bir dönemin yaşanmasını iste-
miyorum. Bedellerini, ekonomik tedbirlerini konu-
şuruz ama bugünün de manşeti, dün gibi, biz,
sokağa çıkma yasağının İstanbul’da uygulanması
gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanı’nın mü-
cadelesini de görüyorum. Başarılı olmasını çok
istiyorum. Kendileriyle de telefonda görüş-
tüm. Önerilerimi, kendilerine yazılı ilettim,
iletmeye de devam edeceğim. Bu manada
Sağlık Bakanı, kritik bir şey söyledi. ‘Kendi
karantinanızı uygulayın. Kendinize so-
kağa çıkma yasağı ilan edin’ anlamında
konuşmaları oldu. Aslında, Sağlık Ba-
kanı da aynı mesajı verdiği noktada.
Veriyor yani. Net söylüyor. Ne desin?
Bakan, daha ne diyebilir? Tek başına
o kararı alabilse, ben eminim ki
bugün sokağa çıkar, ‘Sokağa
çıkma yasağı ilan ettim’ der bir
hekim gözüyle. İBB’nin de bilim
kurulu var. Onları da dinliyo-
rum. Pandemi Kurulu’na ilk
defa davet edildim İstan-
bul’da. Büyük oranda he-
kimler vardı. İl Sağlık
Müdürü oradaydı. Hepsi-
nin, bu vahim tablodaki
söylediği tek şey; karan-
tinayla olacağı. Süre-
cin sokağa çıkma
yasağıyla olabileceği
konusunda net
manzara. Vaha-
meti anlatıyorlar,
çıkışı görüyorlar.
Ben de bilimin
bana anlattık-
larını anlatı-
yorum"
ifadelerini
kullandı. 
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Coronavirüs, 
küresel ‘Sağ-Milliyetçiliği’ 

türbülansa sokuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
koronavirüs salgını nedeniyle 

başlatılan mücadelede devletin 
hiçbir kurumunun dışarda

tutulmaması gerektiğini
vurguladı. İstanbul'da

sokağa çıkma yasağı ilan
edilmesini isteyen

İmamoğlu, “Bari, bir tek
İstanbul’da sokağa çıkma
yasağı ilan edilmeli” dedi

C oronavirüs bugün için ‘sağlık’ konusu ve virü-
sün bulaşıcılığı üzerine odaklanmışsa da; virüs-
ten sonra ekonomi, siyasi, eğitim

kültür,pazarlama,ulaştırma...birçok konu başlığında
ciddi kırılmalara neden olacağı aşikardır. Bu bağ-
lamda kriz yönetimi içerisinde siyaseten ideolojik te-
melde de yansımaları kaçınılmaz gözüküyor.

Coronavirüs ile ilgili dünyadaki sağ/milliyetçi hükü-
metlerin içerisinde en yüksek sesli eleştiriye Trump
maruz kaldı. Coronavirüsü başından beri ‘grip’ olarak
değerlendiren Trump, tehlikenin boyutunu gördükten
sonra başkanlığı süresince ilk kez çark ederek, virüsle
mücadele için ABD tarihinin en büyük paketini (2 Tril-
yon dolar) açıkladı. Birçok yerde acil durum ilan
etmek zorunda kaldı. Özelikle Kasım ayındaki başkan-
lık seçiminde aleyhine dönebilecek propaganda ile
karşı karşıya kalmamak için coronavirüsü gündemine
alıp,direnç gösterdiği testlerini yaptırmak zorunda
kaldı.Ancak eleştirilerden de nasibini almaktan kaça-
madı. Kuvvetle muhtemel,virüsün yayımı arttıkça,baş-
kanlık seçimini etkilemesi kaçınılmaz gözüküyor

Çin lideri Xi Jinping, koronavirüs pandemisini kont-
rol etmede göreceli etkinlik gösteriyor. Ancak Çin'de
gerçek rakamlarla ilgili spekülasyon devam ediyor. Çin
demokratik bir düzende olmadığı için salgının sosyal
dışsal çıktısını karşılamakta sıkıntı çekeceği yüksek ih-
timal. Özellikle ekonomi temelinde başlayacak geri-
leme, Çin Fobia’nın dünyada yükselmesiyle birlikte,
dünyanın fabrikası Çin, eskisi kadar üretken olması
kısa ve orta vade de mümkün gözükmüyor. Bu duru-
mun siyasi çıktısı, Pekin ve Komünist Parti’nin en
büyük handikabı olacaktır.

Rusya’da Vladimir Putin, şimdiye kadar salgınla il-
gili ciddi bir eleştiriyle karşı karşıya kalmamış gözükse
de; 145 milyon kişinin yaşadığı Rusya, 1.4 milyar insa-
nın yaşadığı Çin’deki vaka ve ölü sayısına elbette kimse
inanmıyor. Nitekim Rusya, Kremlin’de virüse yakala-
nan personellerin sayısını açıklamak zorunda kalarak,
zımmen Rusya’daki olası vaka sayılarını kabul etmiş
oluyor. Koronavirüs Putin Rusya’sına en büyük dar-
beyi, görev süresi 2036’ya kadar sürmesini sağlayacak
olan Putin’in; anayasa değişikliği için düzenlenmesi
beklenen referandumun iptaliyle gerçekleşti. Bu bağ-
lamda Koronavirüs krizi kapsamında düşen petrol ve
doğal gaz fiyatları, ayrıca Ruble’nin dolar karşısında
devüle edilmesi, Putin’in hiç de üstesinden kolayca ge-
lemeyeceği bir krizle karşı karşıya bırakıyor. 

Brezilya’da aşırı sağcı Bolsonaro hükümeti, dün-
yada ve ülkesinde en yüksek eleştirilere muhatap olu-
yor. Özellikle virüsü başından beri ‘grip’ olarak
değerlendirmesi, karantina uygulamasına
geçmemesi,sosyal devletin gerekliliğinden uzak tutum
sergileyerek, çalışan kesimi ‘işgücüne’ teşvik etmesi
yüzünden, Brezilya’nın en büyük metropellerinde ışık-
söndürme gibi eylemlerin başlamasına neden oldu.

Macaristan Başbakanı Victor Urban 3 Mart'taki
açıklamasında  “Koronavirüs ve yasadışı göçmenler
arasında belirli bir bağlantı görüyoruz’’ dedi. Ancak
veri ve kanıtlar sorulduğunda sessiz kaldı. Urhan sal-
gın ve yasadışı göçmenler arasındaki bir bağlantı kur-
maya çalışsa da; ciddi bir inandırıcılık sorunu ile karşı
karşıya kaldı. Ancak Urban’ın koronavirüs ile birlikte
ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağı kesin.
Bu durum inandırıcılıkla birleşince otoriterlik kaçınıl-
maz olacaktır.

Krizi başından beri kötü yöneten İngiltere Başba-
kanı Boris Johnson, virüse bulaşan ilk devlet başkanı
olması hasebiyle otoritesi ciddi sarsıldı. Ülkenin sağlık
sistemin iflas etmesiyle İngilizlerin ‘gelişmiş’ ülke ka-
rizması da keskin bir şekilde çizildi.

Yunan aşırı sağcı Miçotakis hükümeti koronavi-
rüste en gerici projelerinden birini yürürlüğe koyarak,
mülteciler üzerinden bir salgın stratejisi geliştirip
Sakız ve Midilli adalarında gözaltı merkezleri kurdu. 

Asya’da Coronavirüsle mücadelede kötü yönetişim
gösteren Hindistan’ın milliyetçi Başbakanı Modi’yi de
saymalıyız. Ülke de normal şartlarda sıfır hijyenin ol-
duğu,s okakların ‘bok’ götürdüğü, insanların çöp içinde
yaşadığı 1.3 milyar insanın yaşadığı ülkede, sorunun
başında tuvalet meselesi BM gündemine girmişken,
Covid-19 virüsüne 100 kişinin bulaşmış olmasına el-
bette Hindistan’ın kendisi bile inanmıyor. Pakistan ile
yaşadığı uyduruk çatışma ile seçimi kazanan Budist
Milliyetçi Modi’nin akibeti hiç de iyi gözükmüyor.

Asya’da Din milliyetçi diğer bir örnek olan İran’ı in-
celediğimiz de, durum diğer sağ-milliyetçi örneklerden
farklı değil. Tartışmalı olan ölüm ve vaka sayısının üze-
rine,başından beri Coronavirüsü’nü ciddiye almayan
Rejim ve Hükümet, yoğun eleştirilerin odağında ol-
maya devam ediyor. Kasım Süleymani suikastiyle bir-
likte ‘psikolojik darbe’ yiyen mollalar ve rejim
yanlılarını önümüzde zor günler bekliyor.

Krizi fırsata çeviren sağ siyasetçiler de söz konusu.
Fransız radikal sağcı lideri Marine Le Pen, İtalyan
aşırı sağının lideri Matteo Salvini,İspanya aşırı sağcı
parti Vox, AB ve Schengen karşıtı alınan kararlardan
fevkale de memnunlar.İdeolojik açıdan değil ama hü-
kümetlerin başarısızlığı üzerinden İngiliz İşçi Parti-
si’de Boris Johnson’un hatalarından nasiplenecektir.
Krizi başarıyla yürüten Hıristiyan Demokrat Alman
Merkel, kuşkusuz başarısını ülkenin sağlık sistemine ve
Alman iş disiplinine borçlu olduğunu unutmamakla
birlikte Merkel’in görevi bırakma kaldığını da
unutmamak gerek.

Ancak İtalya, İspanya ve Fransa'da olağanüstü hal
kararnameleri, halkının da isteğine hitap ettiği için de-
mokrat siyasetçileri direk hedef haline getirmiyor.
Fakat ülke içinde ‘dayanışma’ kültürünü geliştirdiğin-
den ötürü kolektivizmi savunan siyasi hareketlere
olumlu katkı sağlayacağı kesin gözüküyor.

Bunların dışında Latin Amerika’da Şili’de Pinera,
Bolivya’da Anez, Kolombiya’da Duque ve Marksit
ideolojik kimliğine rağmen evanjelik destekli koalis-
yonla yönetilen Meksika’da AMLO’nun virüsle müca-
dele de yetersiz kalmaları milliyetçi siyasetçilerin
çöküşünü hızlandıracaktır.

Sonuç olarak, otoriter modeller karşısında demok-
rasi daha yavaş ve hatta bazen daha etkisiz olabilir.
Belki de bu, demokraside verimliliği, hızı ve çözme ye-
teneğini yeniden düşünmemize neden olabilir. Ancak
yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üze-
rine otoriterizm krizle etkin mücadele eden ülkeler açı-
sından bir avantaj görülse de; işini savsaklayan ve kriz
yönetim kabiliyeti yetersiz altyapıyla birleşince başarı-
sızlık kaçınılmazdır.Bu bağlamda 2015-2016 yılla-
rında yükselişe geçen Milliyetçi Sağ siyaset açısından
gelecekte ciddi krizler kaçınılmaz gözüküyor.

Pressan Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nca, 
1- Şirketimiz 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşa-
ğıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 8
Mayıs 2020 günü saat 12:00’de Atatürk Mah. Hadımköy yolu
No:16 Kıraç Esenyurt-İstanbul;
2- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü
gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede
ilân edilmek ve ayrıca pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla,
toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
karar verilmiştir.

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı’na 
yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 
müzakeresi,
4. 2019  yılı bilanço ve kar-zarar hesabının okunması ve tasdik
edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hakkında karar 
alınması,
6. 2019 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek kabulü, 
değiştirilmesi veya reddi, 
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından
önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin 
onaylanması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396. maddeleri gere-
ğince iş görebilmelerine serbestlik verilmesinin karara bağlanması,
10. Dilekler ve kapanış.     

PRESSAN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SOKAGA CIKMAK 
YASAK OLMALI!

13 MART’TAN beri, sokağa
çıkma kısıtlılığının getirilmesi
gerektiğini ifade ettiğini belir-
ten Ekrem İmamoğlu, "İlk
söylemimde sokağa çıkma ya-
sağı demedim ama ona yakın
bir şey ifade ettim. 8-10 gün-
dür de bizzat, ‘Sokağa çıkma
yasağı ilan edil-
melidir’ diyo-
rum. Niçin
diyoruz? Kısa
bir örnek vere-
yim. Pazar
günü, Vali’miz,
İstanbullu hem-
şehrilerimize te-
şekkür etti; ki
ben de teşekkür
ederek, kendi-
sini de ekleye-
rek, paylaşımda
bulundum.

Gerçekten pazar günü görün-
tüler, İstanbul’un çok az bir
yolculuk sayısıyla sahada ol-
duğunu gösteriyordu. Ama
pazartesi günü yanıldığımızı
gördüm. 464 bin yolculuk tes-
pit ettik toplu taşımada pazar
günü. Bireysel araç sayısı da

çok azdı pazar
günkü görüntü-
lerde. Pazartesi
günü, 1 milyon
124 bin 178 yol-
culuk! Tam 3 katı.
Ayrıca öyle yoğun
bir araç trafiği
vardı ki; E-5’te,
TEM’de. Israrla
şunu söylüyo-
rum: Bari, tek İs-
tanbul’da sokağa
çıkma yasağı ilan
edilmeli" dedi. 

PAZAR GÜNÜ TEŞEKKÜR 
ETTİK AMA PAZARTESİ!

TEKsTil ve
hazır giyimin,

Türkiye’nin öz
kaynağı ile

dönen ve gerçek
anlamda ihracatta

birinci sektörü ol-
duğunu vurgulayan

MHGF Yönetim Ku-
rulu Başkanı, deri, deri

konfeksiyon ve ayakka-
bıyı da dahil ettiğimizde

30 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirildiğini belirtti.

Dış ticarette öncü olmasının
dışında en büyük özelliklerin-

den birinin istihdam yoğun-
luğu olduğunu söyleyen Öztürk,

“Çin’den çıkarak dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs salgını,

en büyük pazarımız olan avrupa
başta olmak üzere küresel ölçekte

bir oHal’e neden oldu. Türkiye ge-
nelinde 30 üye dernek ve bunlara

bağlı 9 bin 300’ün üzerinde firmayı
temsil ediyoruz ve kriz sonrası telekon-
ferans ile toplantılar yaparak bölgeler-
deki başkanlarımızın görüşlerini
alıyoruz. Gıda, sağlık ve lojistik dışında
tüm sektörler adeta durma noktasına
geldi. Ulusal ve küresel zincirlerin ma-
ğazalarının kapanması nedeniyle önce
yüzde 50 kapasitelere düşen tekstil ve
hazır giyim firmalarının büyük çoğun-
luğu üretimi durdurdu” diye konuştu. 

Etkisi hemen bitmeyecek

ülkemizin istihdamı ve ihracatında bu
denli öneme sahip tekstil ve hazır giyim
sektörünün desteklenmesinin önemine
değinen MHGF Başkanı Öztürk, “Koro-
navirüs salgını sonrası ekonomimizin
hızla toparlanması açısından sektörü-
müzün ayakta ve güçlü olması büyük
önem taşıyor. Hükümetimizin sağlık
alanında aldığı önlemleri destekliyor ve
takdir ediyoruz. Ekonomik olarak da bu

çok özel durumda, olağanüstü kararlar
almalı ve hızla uygulamalıyız. Uzmanla-
rın öngörülerine göre virüsün etkisini
yitirmesi nisan sonu ya da mayıs orta-
sını bulacak. ama virüsün etkisi bu ta-
rihlerde bittikten sonra, ekonomik
etkileri hemen bitmeyecek. Şimdiden
ekonomi başta olmak üzere her alanda
kendimizi yeni aksiyonlara hazır hale
getirmemiz gerekiyor” dedi.  

Herkes ders çıkarmalı

süreç içinde tedarik zincirlerinde 
kırılmalar olduğunu da belirten Öztürk,
firmalar arasında ödemelerden kay-
naklı sıkıntıların daha şimdiden başladı-
ğını, kadrolarda değişiklik olacağını,
mevcut yapıyı koruyamayacaklarını da
ilave ediyor. Hammadde tarafında da

başta Çin ve Uzakdoğu olmak üzere dı-
şarıya bağımlılığımızın da söz konu ol-
duğunu söyleyen MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, “Bu krizden herkesin
ciddi bir ders çıkarması gerekiyor.
Güçlü ve zayıf yönlerimizi, kriz sonrası
günlük ve ekonomik yaşamımızı sürdü-
rülebilmemiz için yapılması gerekenleri
gözden geçirmemiz gerek. 
Çok fazla olan avantajlı yanlarımızı bu-
günden iyi hazırlar, bir eylem planı ile
koruma tedbirlerini alırsak bunun üste-
sinden gelebiliriz. Bilim kurulu korona-
virüs ile ilgili sağlık konusunda nasıl
karar alıyor ve hızla uygulamaya konu-
luyorsa aynı şeyi ekonomide yapmalı-
yız. Ekonomide toparlanma için üretim
ve istihdamın korunması şart” diye 
konuştu. 

Tekstil ve hazır giyim, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatta öncü,
dış ticaret fazlasıyla ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörü. 

Bu gerçekliğe dikkat çeken Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 
koronavirüs salgını sonrası zincir mağazalarının kapanması ve Avrupa’dan

siparişlerin iptal edilmesiyle çarkların durma noktasına geldiğini belirterek, kriz
sonrası ekonomide toparlanma için üretim ve istihdamın korunması gerektiği söyledi

2020 yılının koronavirüs salgını nedeniyle büyüme değil, toparlanma
yılı olacağını dile getiren Hüseyin Öztürk, bu zor günlerde çok önemli
bir görevi yerine getiren başta sağlık çalışanları olmak üzere, güvenlik
güçleri, belediye çalışanları, market ve lojistik çalışanlarına ve sürekli
kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarına teşekkür etti. 

2020 TOPARLANMA YILI OLACAK

EKONOMiDE ÇARK
DURMAK ÜZERE!

Ekrem
İmamoğlu

Koronavirüs salgınının dört başlığı
olduğunu söyleyen Hüseyin Öztürk,
hastalık ve ekonomi dışında işin psiko-
loji ve sosyal boyutunun da olduğuna
dikkat çekerek sözlerini şöyle sür-
dürdü: “ülke olarak konunun diğer bo-
yutlarına da kendimizi hazırlamamız
gerekiyor. Bütün ilişkilerimizi, iş ağı-
mızı da sağlıklı yürütmeliyiz. Toplumun
ruh sağlığının normale dönmesi ve iş
kayıplarıyla yaşanabilecek sosyal ger-
çeği göz önünde bulundurmalı, önlem-
ler almalıyız. Dolayısıyla krizde sadece

kamu, sektör ya da çalışan deil, herke-
sin bu konuda sorumluluk alması
lazım. Koronavirüsü ile sağlık boyu-
tunda mücadele ederken nasıl özel
hastaneler de kapsamaya alındıysa
ortak hareket etme noktasında özel
bankaların da kamu bankaları gibi bir
anlayışla hareket etmesi gerektiğini
düşünüyorum. Ben borç ötelemelerin-
den değil, tamamen iteleme başka bir
deyişle taşıma taraftarıyım. Krizin ya-
rattığı mevcut durumun 2021 Hazi-
ran’da başlayarak, en az yıl sonuna

kadar yaymak koşuluyla itelenmesi
doğru olacaktır. Çünkü ötelediğimiz
şey, ileride mevcut durumun üzerine
artı olarak karşımıza çıkacak ve enerji-
mizi yoğunlukla yok etmiş olacağız.
Ekonomide toparlanma için üretim ve
istihdamın korunması ve bu yönde
kurtarıcı önlemler alınması hayati
önem taşıyor. ülke olarak potansiyeli-
miz çok yüksek. ancak bunu bugün
alacağımız koruma tedbirleriyle kriz
sonrasına taşırsak bu potansiyelimizi
daha iyi değerlendirmiş oluruz.” 

BORÇ ÖTELEME DEĞiL TAMAMEN iTELEME!
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“ Gerçekler güçlendirir. Gerçekler
cesaret kırıcı olsalar bile, ger-
çeği bilmemek daha kötüdür.

Sadece seçilmiş gerçekleri değil, bütün
gerçekleri New Yorklulara vermeye
devam edeceğime söz veriyorum.”
New York valisinin ülkedeki durumu
bütün çıplaklığıyla anlatması ülkeyi üç
beş bin solunum cihazına, hastane ya-
tağına muhtaçmış gibi göstermesi
Amerikalı cumhuriyetçilerin pek hoşuna
gitmiyor.

Andrew Cuomo , New York’un 63 ya-
şındaki valisi. Aynı koltukta üç dönem
oturmuş bir babanın oğlu, JFK’nin, baş-
kanlığa giderken kendisi gibi suikastla öl-
dürülen kardeşi Robert Kennedy’nin kızıyla
evliliklerinden üç çocuğu var. Amerikan si-
yasi elitinden bir isim.

Clintonlara yakın, Demokrat Parti’nin
daha merkez kanadından. Güney İtalya
köklerinin bütün karakteristik özelliklerini
taşıyor. Hem savcılık hem de 2011’den
beri yürüttüğü valilik kariyerinde sert bir
yönetici olarak tanınmış.

Hiç görmemiş olanlar, muhakkak CNN
programcısı olan kardeşi Chris’le televiz-
yonda 89 yaşındaki annelerinin favori oğ-
lunu kim olduğu üzerine didişmelerini
izlemiştir.

Koronavirüsten önce çok da popüler ol-
mayan bu vali, şu anda ABD’nin en popü-
ler ve güvenilir isimler listesinin tepesinde.

Bir anda bu kadar popüler hale gelmesi-
nin sebebi koronavirüs üzerine gelişmeleri
anlatmak için her gün düzenlediği uzun
basın toplantıları.

Yaptığı şey çok basit; Herkesin anlaya-
cağı bir basitlikte, her şeyi tüm şeffaflı-
ğıyla anlatmak.

Dünyanın en kozmopolit şehri olan New
York şu anda dünyada koronavirüsün en
sert vurduğu şehir.

Vaka sayısının 130 bine yaklaştığı
ABD’deki vakaların neredeyse yarısı New
York’ta. Ölü sayısı 1000’e doğru hızla
gidiyor.

Zaten Cuomo da basın toplantılarında
bu felaket tablosunu saklamıyor. “Uzun
bir gün olacak, zor bir gün olacak, çirkin
bir gün olacak ve üzücü bir gün olacak”
diyor, New York’u “kömür madeninde
uçan bir kanarya”ya benzetiyor, “Kum ha-
vuzunda oynamanın zamanı” değil diyor.

Ama sonra hafta sonları Skype üzerin-
den ailece yaptıkları geleneksel İtalyan
aile yemeğini anlatıyor. Sofradaki menü-
nün ayrıntılarına kadar. Parti yapmak iste-
ten kızlarını uyarıyor, annesine, kız
kardeşine, erkek kardeşine laf atıyor.  “Dı-
şarıyı çıkacağız ve koronavirüsü tekmele-
yeceğiz” diyerek New Yorkluları
cesaretlendiriyor.

Bu şartlarda Cuomo’nun basın toplan-
tısı bir gazete makalesinde dendiği gibi ev-
lerine kapanmış New Yorklulara bir
İtalyan ailesinin sofrasında yemekteymiş
güveni veriyor.

Ama bu güveni propagandayla değil sa-
dece gerçekleri çıplak biçimde söyleyerek
sağlamış.

New Yorklular bu basın toplantılarını
her gün izleyerek, eğer yenileri gelmezse
kaç hafta sonra şehirdeki solunum cihazı
sayısının yetmeyeceğini, hastanelerde kaç
boş yatak kaldığını gün be gün öğreniyor-
lar. Her basın toplantısında solunum ci-
hazı, maske, yatak sayılarını güncelliyor.
Hatta arkasına toplanan sağlık malzeme-
lerinin tavana kadar çıkmış kutularını ala-
rak güven veriyor.

Solunum cihazı bulunmazsa yerine 
kullanılabilecek manuel solunum aletleri-
nin nasıl çalıştığını eline alıp göstererek
anlatıyor.

Sadece sorunları değil, çözümlerin nere-
den geleceğini de ayrıntılarıyla anlatıyor.

Trump’tan istediği, savaş durumlarında
merkezi hükümetlere ülkedeki sanayiyi ih-
tiyaçlara göre çalıştırma izni veren ka-
nunu yürürlüğe koyması. Böylece

fabrikalarda bütün ülkeye yetecek solunum
cihazları ve diğer sağlık ekipmanları 
üretilebilecek.

Gerçek durumun, riskin ve çözümün
doğrudan insanlarla paylaşıldığı açık kriz
masası toplantısı gibi bu basın toplantıla-
rına Trump ve Cumhuriyetçiler her gün
cevap vermek zorunda kalıyorlar.

Ama şu cümlelere cevap vermek 
kolay değil:

“Benim annem gözden çıkarılabilir
değil. Sizin anneniz de gözden çıkarılabilir
değil. Kardeşleriniz, kız kardeşleriniz göz-
den çıkarılabilir değil. İnsan hayatının
elden çıkarılabilir olduğu önermesini kabul
etmiyorum. İnsan hayatının üzerine dolar
işareti koymayacağız. Bizim öncelikli işi-
miz, hayatları korumak. Nokta. Bunun be-
deli ne olursa olsun.  Akıllı hükümetlerin
işi hayatı normale döndürmek, ekonomiyi
ayakta tutmakla insan hayatı korumayı
birlikte başarmanın yolunu bulmaktır.
Ama yaşlıları kurban etmek... Nedir bu,
modern bir Darwinist doğal seleksiyon 
teorisi mi?”

Ne yapmaya çalıştığını bir tweetinde
şöyle anlatmış:

“Gerçekler güçlendirir. Gerçekler cesa-
ret kırıcı olsalar bile, gerçeği  bilmemek
daha kötüdür. Sadece seçilmiş gerçekleri
değil, bütün gerçekleri New Yorklulara
vermeye devam edeceğime söz
veriyorum.”

New York valisinin ülkedeki durumu
bütün çıplaklığıyla anlatması ülkeyi üç beş
bin solunum cihazına, hastane yatağına
muhtaçmış gibi göstermesi Amerikalı
cumhuriyetçilerin pek hoşuna gitmiyor.

Ama New Yorklular işin ciddiyetinin
farkında olan şeffaf, realist ve çözüm
odaklı validen memnun görüyor.

Onu 2020’de başkanlığa layık görenler,
Biden’ın onun en azından başkan yardım-
cısı adayı yapmasını isteyenler, “2024’de
kesin o olmalı” diyenler var.

Onun kadar popüler olanlardan biri de
Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar 
Enstitüsü’nün 79 yaşındaki başkanı 
Anthony Fauci.

Onun da güven vermesinin sebebi şeffaf-
lığı ve meseleye hakimiyeti.

Trump’ın koronavirüs ile mücadele eki-
binin en kıdemli üyesi olmasına rağmen,
önceki gün CNN’e çıkıp milyonlarca Ame-
rikalının koronavirüse kapılacağını, 100
ya da 200 bin Amerikalı’nın da ölmesini
beklediklerini söyledi.

Dün bir kamu kurumu olan İngiltere
Ulusal Sağlık Servisi direktörü Prof. Step-
hen Powis’in BBC’ye çıkıp “Ölüm sayısını
20 binin altında tutabilirsek salgında ken-
dimizi çok başarılı sayacağız” demesi gibi.
Aynı kurum daha önce de Boris Johnson’ın
sürü bağışıklığının 500 bin insanın ölü-
müne neden olabileceğiyle ilgili bir rapor
hazırlamış ve rapor basına sızınca da
Johnson bu stratejisini değiştirmek zo-
runda kalmıştı.

Türkiye’den bu açıklamalara, manza-
raya bakan bazıları Almanların ‘Schaden-
freude’ dediği ruh haline giriyor, ABD’de
bir valinin canlı yayında şehri için solunum
cihazı aramasından ülkemize artı puanlar,
sevinçler çıkarmaya çalışıyor.

Halbuki, aynı salgın tufanında bir kaç
hafta geriden gelirken, salgının bizden
önce baş gösterdiği ülkelerin halinden ken-
dimize puan, övünç değil, ancak ders 
çıkarabiliriz.

Keşke bizde de valiler, sağlık kurumları-
nın yöneticileri, bilim kurulu üyeleri bu
kadar şeffaf ve özgüvenli bir şekilde bildik-
leri gerçekleri ve inandıkları çözümleri or-
taya koyabilseler.

Bilim Kurulu’nun hükümete ne önerdi-
ğini bile Sağlık Bakanı’nın cümlelerinin
arasından, Bilim Kurulu üyelerinin televiz-
yon yayınlarındaki mimiklerinden çıkar-
maya çalışırken,  bırakın bir belediye
başkanının, bilim insanınkini, geçinemeyen
bir tır şoförünün eleştirisi bile gözaltı ne-
deni olmuşken o dersi pek çıkarabildiğimiz
söylenemez.

Halbuki bu virüsün dünyaya bugüne
kadar öğrettiği en önemli ders şeffaflığın
hayat kurtardığı oldu.

Salgını uzun süre saklayan Çin, bunun
bedelini en ağır biçimde ödedi.

Şimdilik tek başarı hikayesi olan Güney
Kore salgını, en başından itibaren apart-
man apartman virüse kapanları açıklaya-
rak, şeffaflıkla durdurdu.

Evet virüs devletlerin, iktidarların elini
kuvvetlendiriyor ama bu yükselen devlet-
lerden otoriter rejimlerdeki performanslar
beklenmiyor, tam bir şeffaflık ve hesap
verme de bekleniyor.

Cuomo örneği aslında Daron Ace-
moğlu’nun anlattığı dar koridorda ilerle-
yen güçlü devlet- güçlü toplum modeline
denk düşen bir liderlik performansı. Du-
ruma hakim ama halka da gerçekleri söy-
leyen ve onları süreçlere dahil eden bir
liderlik bu.

Post-koronavirüs dünyasında hatırlana-
cak güçlü liderlik performansları bunlar.

Şimdiden bu virüs, İngiliz kraliyet aile-
sinden veliaht Prens’le, Batman Ger-
cüç’teki köylüyü aynı insanlık ailesinin
üyesi haline getirdi. Hakkında ne kadar
çok komplo teorisi üretilse de işin ucunda
herkesin kendi hayatı olduğu için bilimle,
akılla rasyonel düşünmeye zorladı. Millet-
leri, ırkları karşısında hükümsüz kıldı.
Dostlar alışverişte görsün diye çalışan kü-
resel kurumların ve işbirliklerinin ciddi-
yetle yeniden ele alınmasını zorluyor,
şeffaflığı liberal bir lüksten çıkarıp herke-
sin kendi devletinden talep ettiği hayati bir
ihtiyaca çeviriyor.

Belki de koronavirüs sonrası dünyayla
ilgili yapılan yorumlar fazla karamsardır...

Bu yazı serbestiyet.com'dan alınmıştır

yildirayogur@gmail.com

Yıldıray Oğur

İnfaz Kanunu 
ayrımcılık yapmasın

A dli tutuklulara açılan kapılar,
siyasilere kapatılırsa yanlış bir
iş yapılmış olacak. İç barışa,

dayanışmaya özellikle bu günlerde ih-
tiyacımız var. Önümüzdeki haftalarda
cezaevlerinden gelebilecek kötü ha-
berleri beklemek yerine, Meclis’in bir
an evvel eşitlik, adalet ve toplumsal
fayda esasına dayalı bir infaz indirimi
sağlamasından yana olalım.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza-
evi personelinin hafta sonu eve gitmeye-
ceğini açıkladı. Belli ki aşırı dolu
cezaevleri bir sağlık riski oluşturuyor.
Hükümet ve muhalefet, cezaevlerinin yü-
künün azaltılması konusunda hemfikir.
En az 100 bin tutuklu ve hükümlünün
tahliyesini kapsayan bir kanun değişikli-
ğinden söz ediliyor. Ancak “Kimleri kap-
samalı?” sorusuna, farklı partilerin
yaklaşımı farklı. Millet İttifakı’nın üze-
rinde konuştuğu taslak, muhalif siyasileri
kapsamıyor. CHP ise siyasileri de içine
alan bir infaz indirimden yana.

Adli tutuklulara açılan kapılar, siyasi-
lere kapatılırsa yanlış bir iş yapılmış ola-
cak. İç barışa, dayanışmaya özellikle bu
günlerde ihtiyacımız var. Önümüzdeki
haftalarda cezaevlerinden gelebilecek
kötü haberleri beklemek yerine, Meclis’in
bir an evvel eşitlik, adalet ve toplumsal
fayda esasına dayalı bir infaz indirimi
sağlamasından yana olalım.

İlaç ve aşı ne zaman?
İlaç ve aşıda durum nedir? Corona

virüs, Sars-Cov-2 virüsünden kaynakla-

nan COVID-19 salgınıyla ilgili tartışma,
test kiti, maske ve aşı üzerinden yürüyor.
İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, bir
aşı geliştirilene kadar toplumun kurallara
uyması gerektiğine vurgu yaptı.

Aşının geliştirilmesi için (8 ay gibi bazı
çok iyimser tahminleri bir kenara bırakır-
sak) 12 ay, 18 ay gibi sürelerden söz edi-
liyor. Peki aşıdan önce ilaç geliştirilebilir
mi? “Rusya ilacı buldu”, “Fransa’da bir
ilaç geliştirildi”, “ABD’de MIT’de ilaç
geliştiriliyor”, “Japon Remdesivir ilacı
corona virüse iyi geliyormuş”, “Sıtma
için kullanılan ilaç COVID-19’u tedavi
edebilir” gibi başlıklar görüyoruz. 2-3 ay
içinde etkili bir ilacın geliştirilebileceğini
düşünen uzmanlar da var, beklentileri
daha kötümser olanlar da.

Almanya’nın corona virüs ile mücade-
lesini yönlendiren virolog Christian Dros-
ten, kötümser. Virüse karşı etkili bir ilaç
veya aşı bulunmasını kısa vadede kolay
görmeyen Drosten, normal hayata dönü-
şümüzün de uzun süreceğini tahmin edi-
yor. Aşı ve ilaç araştırmacılarının
üzerinde çalıştıkları noktalardan biri, vi-
rüsün yüzeyindeki, hücrenin içine girişi
sağlayan protein. Bu proteinin bloke edil-
mesi yoluyla, virüsün etkisinin kırılması
için, Boston’daki MIT kuruluşu, bir pep-
tid geliştirmeye çalışıyor.

Virüsün hücreye girmek için kullandığı
spike proteininin fotoğrafı atom mikros-
kobuyla çekildi. Virüsün genetik harita-
sına dair epey bilgimiz var. Ama bütün
bunlar, etkili bir ilaç geliştirmek için tek
başına yeterli değil. İlaç tedavisinin yanı-
sıra, antikor tedavisi de bir seçenek.
Büyük felaketlerin, büyük çözümlerin de
başlangıcı olduğunu tarihi tecrübelerle bi-
liyoruz. Belki de o günlerdeyiz…

Bu yazı serbestiyet.com'dan alınmıştır
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ABD’de 
koronavirüsten

(Covid-19) ölenlerin
sayısı 3 bin 170’e;

virüs tespit 
edilenlerin sayısı 

ise 164 bin 620’ye
yükseldi

Ç in’in Vuhan kentinde ortaya çıkan
ve dünyada yayılmaya devam eden
koronavirüs nedeniyle ABD'de ha-

yatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi
artarak 3 bin 170’e yükseldi. Virüs testi po-
zitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin
595 kişi artarak 164 bin 620’ye çıktı. New
York Eyalet Valisi Andrew Cuomo,
ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs-
ten hayatını kaybedenlerin sayısının 1,218’e

ulaştığını belirtti. New York Polis Depart-
manı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a
yükseldiği açıklanırken departmanın yüzde
14'ünün enfekte olduğu ifade edildi.

Kurallara uyulması gerekiyor

Trump, sosyal mesafe kurallarının şimdiden
etkisini gösterdiğini ve  bunun 1 milyon
ABD’linin hayatını kurtarabileceğini söyler-
ken, “Her birimizin bu savaşı kazanmada

bir rolü var. Her vatandaş, aile ve işletme vi-
rüsü durdurmada bir fark yaratabilir” diye
konuştu. Trump, Pazar günün koronavirüs
önlemlerini 30 Nisan’a kadar uzatma kararı
aldıklarını, 1 Haziran’a kadar ise iyileşme
sürecinde olmayı umduklarını belirtmişti.

Trump test kitlerini tanıttı

Günlük basın toplantısında konuşan ABD
Başkanı Donald Trump tıbbi cihaz ve sağlık

şirketi olan Abbott Laboratories tarafından
koronavirüs için geliştirilen test kitlerini ta-
nıttı. Yeni test kitlerinin 5-15 dakika ara-
sında kesin sonuç verebileceği ifade edildi.
Diğer ülkelere göre daha fazla test yapıldı-
ğını ve bu yüzden verilerin yüksek seyretti-
ğini belirtirken, 1 milyondan fazla test
yapıldığını ifade eden Trump, "Önümüzdeki
günlerde daha da hızlı gideceğiz" diye ko-
nuştu.DHA

iran’da koronavirüs sessizliği Koronavirüs 
(Covid-19) salgının en

çok etkili olduğu
ülkelerden biri olan
İran’da kısıtlamalar

artırılınca ülke
sokakları sessizliğe

büründü

Cuma gününden itibaren sıkılaş-
tırılan tedbirler kapsamında, va-
tandaşlarının temel ihtiyaçlarını

karşılayan işyerleri hariç diğer işyerlerinin
kapatılması kararlaştırıldı. Önlemler kapsa-
mında ayrıca şehirlerarası yolculuklar için
sınırlama getirildi. Yeni tedbirlerin hayata
geçirilmesi ve evde kalınmasına yönelik
yapılan tavsiyelerin ardından ülkede cadde

ve sokaklar boş kaldı. İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, Koronavirüsle Ulusal Müca-
dele Kurulu’nda yaptığı konuşmada, koro-
navirüs tespiti konulan bir kişinin sağlık
durumu iyi olsa bile kendini evinde ya da
bunun için ayrılan merkezlerde izole et-
mesi gerektiğini belirtti. Ruhani,  kısıtla-
maya uymayan kişilerin ‘diğer insanlara
zarar verme’ suçlamasıyla cezaya tabi tutu-

lacağını söyledi. Ruhani ayrıca 27 Mart’ta
ülke genelinde başlayan kısıtlamaların 8
Nisan’a kadar devam edeceğini, sürenin
uzatılmasına ilişkin duruma göre hafta
sonu karar verileceğini söyledi. Koronavi-
rüs önlemleri kapsamında bugünden itiba-
ren ülkede gazeteler basılı şekilde
çıkmayacak. Gazeteler, sanal ve internet
üzerinden faaliyetlerine devam edebilecek.

ABD’DE CAN KAYBI
ARTIYOR

Washington Eyalet Valisi  Jay Robert Inslee vatandaşları
zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.
Aynı zamanda ABD’li bilim insanı Dr. Peter Hotez, "Daha
önce sağlam yatırımlar yapılmış olsaydı, şimdi hazır bir
koronavirüs aşısına sahip olabilirdik" açıklamasını yaptı.

Vali uyardı

Suriyeli aile yardım bekliyor
Rus savaş uçaklarının, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten 1 gün önce İdlib'de bir tavuk çiftliğine
sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 6 kayıp veren Hamalı Kıteyş ailesi uzanacak yardım elini bekliyor

Kıteyş ailesi, Suri-
ye'de Beşşar Esed
rejimine destek

veren Rusya'nın saldırılarında
hayatı kararan ailelerden sa-
dece biri. Hama'nın Bab et-
Taka köyünden 1 yıl önce
yerinden edilen aile, İdlib'in
Marrıtmısrin bölgesinde bir
tavuk çiftliğine sığınmıştı.
Ancak tavuk çiftliği, Rus savaş
uçaklarının 5 Mart'ta gerçekleş-
tirdiği saldırıda hedef alındı ve
Kıteyş ailesinden 6 kişiye
mezar oldu. Beş çocuğundan
15 ve 5 yaşlarındaki 2 kızını
kaybeden acılı anne Hitam Kı-
teyş, 4 akrabasını toprağa
verdi. Anne Kıtayş'ın 1,5 yaşın-
daki Mira isimli bebeği ise ka-
fatasındaki çatlak ve vücuduna
saplanan şarapnel parçalarının
izleriyle yaşayacak. Saldırı son-
rası evsiz kalan aile, Suriye-
Türkiye sınırındaki Atme
sığınmacı kampları bölgesine
göç etti. Hitam Kıteyş, yaptığı
açıklamada, saldırı anını ve
sonrasında yaşadıklarını an-
lattı. Kıteyş, "Güven içerisinde
uyuyorduk. Bir anda Rus uçağı
bizi hedef aldı. Enkazdan eşi-
min inleme seslerini duyuyor-
dum. İki kızımın, eltim, onun
kızı, kayınpederimin ve kayın-
validemin seslerini duyama-
dım. Öldüklerini anlamıştım.
Kaybettiklerimiz inşallah şehit
oldular." dedi.

Kızımın öldüğünü
anlamadım

Saldırı sonrasında tavuk çiftli-
ğin çatısının çöktüğünü belirten
Kıteyş, şöyle devam etti: "Ha-
tırladığım kadarıyla 5 yaşındaki
kızım yanımdaydı. Hiç hareket
etmiyordu. Anlamıştım öldü-
ğünü. Oğlumu çektim. Hareket
edip dışarıya çıktı. Bebeğim
Mira'nın ayakları üzerine taşlar
düşmüştü ve ağlıyordu."
"Şimdi benim 1.5 yaşındaki be-

beğim terörist miydi? Allah in-
tikamımızı alsın." diyen anne,
şunları kaydetti: "Temenni ede-
rim ki; durumumuz daha iyi
olsun. Barışın gelmesini ve sa-
vaşın bitmesini istiyoruz. Bu
durumdan kurtulmak istiyoruz.
Burada her şeye ihtiyacımız
var. Saldırıdan sonra hiçbir şe-
yimiz kalmadı."

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıl-
dığı, 4-5 Mayıs 2017'deki As-
tana toplantısında, İdlib ve
komşu illerin (Lazkiye, Hama
ve Halep vilayetleri) bazı bölge-
leri, Humus ilinin kuzeyi, baş-
kent Şam'daki Doğu Guta ile
ülkenin güney bölgeleri (Dera
ve Kuneytra vilayetleri) olmak
üzere 4 "gerginliği azaltma böl-
gesi" oluşturuldu. Ancak rejim
ve İran destekli teröristler, ateş-
kes ilanıyla durumun muha-
faza edilmesinin
kararlaştırıldığı 4 bölgeden
3'ünü Rusya'nın hava desteği
sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e
yoğunlaştı. Rejim güçlerinin
Eylül 2018'de askeri yığınağına
hız vermesi üzerine, Türkiye ve
Rusya, 17 Eylül 2018'de ateş-
kesi güçlendirmek için Soçi'de
ek mutabakata vardı. Saldırıla-
rına kısa bir süre ara verdikten
sonra yeniden başlayan rejim
güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi
tümüyle ele geçirmek için kara
operasyonu düzenledi. Rejim
ve destekçileri bu çerçevede İd-
lib'in önemli ilçelerinin yanı sıra
güneyi ve güneydoğusu, Ha-
ma'nın kuzey ve doğu kırsalı ile
Halep'in güney ve batı kırsa-
lında çok sayıda yerleşimi ele
geçirdi. Soçi mutabakatından
bu yana rejim ve destekçilerinin
İdlib'e saldırılarında 1800'den
fazla sivil can verdi. Ocak
2019'dan bu yana göç edenle-
rin sayısı 1 milyon 942 bini
buldu. 

Almanya’nın
borcu azaldı
Almanya Merkez Bankasından 
(Bundesbank) yapılan açıklamaya göre,
Almanya'da Maastricht kriterlerine göre
tanımlanan genel kamu borcu, 2019’da
16 milyar avro azalarak yaklaşık 2 trilyon
5 milyar avro seviyesine geriledi

Kamu borcunun nominal Gayri Safi
Yurtiçi Hasılaya oranı da yıllık bazda
2,1 puanlık azalışla yüzde 61,59'dan

yüzde 59,8’e indi. Kamu borcunun gayri safi
yurt içi hasılaya (GSYH) oranın gerilemesine en
büyük katkıyı ekonomik büyüme verdi. Büyüme-
nin, borcun GSYH'ye oranın düşmesine etkisi
1,6 puan oldu. Böylece borç oranı, 2010 yılın-
daki en yüksek oran olan yüzde 82,4'lik seviye-
nin oldukça altında gerçekleşerek Maastricht
kriterlerinde öngörülen yüzde 60'lık tavan değe-
rinin altına indi. Bundesbank açıklamasında, ko-
ronavirüs pandemisi nedeniyle kamu borcunun
bu yıl keskin bir şekilde artacağı belirtilerek,
“Borcun GSYH’ye oranı yine yüzde 60 tavan
değerinin oldukça üzerine çıkacaktır." değerlen-
dirmesinde bulunuldu.

Borç seviyesi hesaplandı

Avrupa bütçe gözetimi prosedürü gereğince, Av-
rupa Birliğine üye devletlerin, genel kamu açığı
ve borç seviyeleri ile ilgili verileri mart ve eylül
sonu olmak üzere yılda iki kez Avrupa Komisyo-
nuna sunmaları gerekiyor. Bu amaçla, Almanya
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kamu açığını
Maastricht Anlaşması'nda tanımlandığı gibi he-
saplarken, Bundesbank da Maastricht kriterle-
rindeki borç seviyesini hesaplıyor.

Karantinadan
kaçtılar!

Vİetnam'dan ülkelerine tahliye edi-
len Ukrayna vatandaşları, koronavi-
rüs (Covid-19) salgını önlemleri

kapsamında karantinaya alınmamak için havaa-
lanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Viet-
nam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna va-
tandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina
uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Boris-
pol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve
kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.
Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de
duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı
vatandaşların karantinadan kaçmayı başardık-
ları belirtildi. Sınırların kapatılmasından bu yana
resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine
döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için
zorunlu karantina uygulaması önceki gün başla-
tıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendi-
lerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.
Ukrayna’da şu ana kadar 548 koronavirüs
(Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nede-
niyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail de alarma geçti
İsraİl Sağlık Ba-
kanlığından yapılan
yazılı açıklamada,

Kovid-19 teşhisi konulan 49 ile
50 yaşlarındaki iki kadın hasta-
nın daha yaşamını yitirdiği be-
lirtildi. İsrail basınında yer alan
haberlerde de söz konusu ka-
dınların koronavirüs nedeniyle
bir süredir Tel Aviv yakınındaki
hastanelerde tedavi
altında bulunduğu
ifade edildi. Ülkede
böylece Kovid-19
kaynaklı can kaybı
18'e ulaştı. Sağlık
Bakanlığı açıklama-
sında ayrıca ülkede
136 kişide daha
Kovid-19 tespit edil-
diği belirtildi. Böy-
lece vaka sayısının 4
bin 831'e çıktığı kay-

dedilen açıklamada, hastalar-
dan 83'ünün durumunun ağır
olduğu, 163 kişinin ise iyileştiği
aktarıldı.

700 asker görev yapacak

Öte yandan ülkede Kovid-19'un
yayılmasına karşı alınan tedbir-
lerin uygulanmasını sağlamak
için güvenlik güçleri yeni adım-

lar atmaya devam ediyor. Za-
ruri nedenler dışında sokağa çı-
kılmaması emrininin
uygulanması için polise yardım
amacıyla çoğu silahsız 700
asker görev yapacak. İsrail'de
Kovid-19 önlemleri kapsa-
mında tüm okullarda eğitime
ara verilirken, 2'den fazla kişinin
bir araya gelmesi de yasaklan-

mıştı. Ülkede ayrıca
market, eczane, akar-
yakıt istasyonları ve
bankalar dışında bir-
çok ticari işletmenin
15 Mart'tan itibaren
kapatılmasına karar
verilmişti. Tel Aviv yö-
netimi, virüs nedeniyle
İsrail'de ikamet eden-
ler hariç tüm yabancı-
ların ülkeye girişine
yasak getirmişti.
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 ALTINBAŞ
 ANDIÇ
 ARAK
 ARYA
 ASMA
 AZGIN
 BAĞI
 BAHŞİŞ
 BEKA
 BİTİK
 ÇENGEL
 ÇİMEN

 EZME
 GAMMA

 GINA
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 İLGİ

 İMGE
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 TAŞERONLUK

 TAUN
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G A Y R E T

3 HARFLİ
 AHA
 HÜR
 İKİ
 İRİ

4 HARFLİ
 ADEM
 ALIN
 AMER
 AMUT
 DİBA
 İCAT
 İMAJ
 İŞTE
 İZAH

 KESE
 LAKE
 LARP
 NAAŞ
 NUAR
 PERİ
 RAKI

5 HARFLİ
 AÇMAK
 DÜŞKÜ
 HAKEM
 IHMAK
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 KİNİK
 MİTİL

 RİNGA

6 HARFLİ
 GAYRET
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 TEMREN

10 HARFLİ
 DERİNBİLGİ

 HÜRRİYETÇİ
 IKINDIRMAK
 KATOLİKLİK

Soldan Sağa:
1. Antlaşma. - Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. 2. 
Bir çeşit kömür kalem. 3. İcazet. - Sinema, tiyatro, radyo 
ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme. 4. Mine ile 
süslemek. 6. Her hâlde, ne olursa olsun. 7. Erkek kişi. 
- Mal ile ilgili. 8. Öğrencilik. 9. Uzak. - Kına ağacının 
kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri bo-
yamakta kullanılan toz.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Kısır, verimsiz. - Günindi, garp, mağrip. 2. ir hazine-
yi bekleyen, yöneten kimse. 3. Cerahat. - Babanın kız 
kardeşi. 4. Tanelerini ayırmak. 6. Bir kumaş, metal vb. 
yüzeye hareli görünüm vermek. 7. Bayrak. - Kısa ve sık 
tüylü, nakışlı, kalın yaygı. 8. Bazı bitkilerden çıkarılan ve 
sadeyağ yerine kullanılan katı yağ. 9. Hatay ilinde bu-
lunan ve Türkiye’nin en verimli arazilerinden biri olan 
ova. - Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Azeri T A R E R D E A A P para

D A M O A Erkek I M esas K A A A
Doktor D R türü T U U U M A Kopça A G R A F C E L
J A M B O lekesi Y U M R U E R K K T D K

E O A D E türü T A Z K A K L K
C A K A K E T E F A L O E R G M E

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 ÇARŞAMBA 1 NİSAN 2020

ÇÖZÜMLER



KÜLTÜR SANAT
ÇARŞAMBA 1 NİSAN 2020 13

EN IYI SEY
SIKILMAK!
EN IYI SEY
SIKILMAK!
EN IYI SEY
SIKILMAK!
EN IYI SEY
SIKILMAK!
EN IYI SEY
SIKILMAK!
EN IYI SEY
SIKILMAK!
Oyuncu, senarist Gülse Birsel, "Tabii ki evdeyiz. 'Ben evde sıkılıyorum'
diyenleri de çok anlamıyorum. Tabii ki sıkılıyoruz ama bence şu an
dünyada yapılabilecek en iyi şey sıkılmak" ifadelerini kullandı
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“ Jet Sosyete" dizisi ekibi, yeni tip
koronavirüsten (Kovid-19) ko-
runmak amacıyla setleri durdu-

rurken, izleyicilere "Evde kal" çağrısı
yaptı. Yapımcılığını BKM’nin üstlen-
diği dizinin senaristi ve başrol oyun-
cusu Gülse Birsel ile oyuncular
Cengiz Bozkurt ile Hasibe Eren, so-
rularını yanıtlayarak, hastalığın yayıl-
masını önlemek amacıyla Sağlık
Bakanlığı tarafından "Hayat Eve
Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal"
çağrısına destek verdi. Birsel, tüm
dünyayı etkisi altına alan hastalıktan
korunmak için evde kalmanın öne-
mine dikkati çekerek, "Tabii ki evde-
yiz. 'Ben evde sıkılıyorum' diyenleri de
çok anlamıyorum. Tabii ki sıkılıyoruz
ama bence şu an dünyada yapılabile-
cek en iyi şey sıkılmak. Evde kalalım,
sıkılalım. Ne olacak biraz sıkıntıdır,
geçer. Şu an evde kalamayanlara
büyük bir destek lazım esasen. Kelle
koltukta çalışanlara, iş yerlerinde,
fabrikalarda, ofislerde evine ekmek
götürmek için çalışmak mecburiye-
tinde olanlar bence esas zor du-
rumda. Yoksa evdeysen, imkanların
tamamsa, karnın tok, sırtın pekse; sı-
kılma, yapacak bir şey bul. Güvende-
sin, hastalanmayacaksın evde
kaldığın için. Oh, ne kadar güzel. Tel-
evizyonunu seyret, kitabını oku ne is-
tiyorsan yap, sıkılma. Sıkılanlara,

'Sıkılma!' demek istiyorum ben. İm-
kanı olan herkes evde kalsın, evde ka-
lalım, evde oturalım. Evin tadını
çıkaralım, bunu çok verimli bir dö-
neme dönüştürebiliriz diye düşünü-
yorum." dedi. Halen çalışmaları
devam eden setlerin olduğuna işaret
eden Birsel, "Şu an bence bütün setle-
rin acilen durması lazım. Hala dur-
mamış birkaç set var. Set ortamı biraz
diğer çalışma ortamlarından farklı bu
anlamda. Bir odanın içerisinde herkes
birbirine çok yakın çalışıyor. Tabii as-
lında bütün işlerin durması lazım
ama setlerin kesinlikle durması gerek.
Biz zaten seti en erken durduran
ekiplerden biriyiz." ifadelerini kul-
landı.

Sıkılmaya vaktim olmuyor

Oyuncu Cengiz Bozkurt da evde kal-
dığı için henüz sıkılmadığını dile geti-
rerek, şunları aktardı: "Valla ben
sıkılacak bir zaman bulamadım. Evde
yapılacak ne kadar çok şey varmış.
Bu durumdan ötürü, yardımcımız da
gelemiyor ve iki tane çocuğumuz var.
Eşimle beraber sabah uyanıyoruz
vallahi çok ağır işçilikmiş. Oturup
kahve içecek zaman bulamıyorum.
İnanın o kadar çok iş var ki, uzaktan
eğitimden tutun çocuğun mamasının
hazırlanması, bezlerinin alınması, te-
mizlenmesi, evin temizliği, bulaşıkla-

rın yıkanması, yemek hazırlıkları...
İnanılmaz bir yoğunlukta geçiyor.
Ben hiç sıkılamadım, keşke sıkılabil-
sem. Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu
musibetten kurtulabilmek için artık
kendisini izole etmesi gerekiyor. Bu
dönemi böyle geçirmemiz gerekiyor.
Bu yüzden lütfen evde kalın." Boz-
kurt, evde daha çok vakit geçirince
yapılabilecek işlere de değinerek, "Ben
bir şey daha eklemek istiyorum. Evde
geçirdiğimiz şu günlerde kağıt ve
arşiv temizliği yapılabilir. BKM'den
Necati Akpınar'la az evvel konuştum,
'30 yıllık bir arşiv çıktı ortaya. Evde
dururken onları temizledim. BKM'nin
ne hatıraları çıktı.' dedi. Böyle bir mu-
sibet başımıza gelmese, her halde bu
arşivleri düzenleyip böyle çıkartama-
yız.' Böyle fırsata çevirmek lazım diye
düşünüyorum." diye konuştu. Halen
devam eden setlerin durdurulması
gerektiğini sözlerine ekleyen Bozkurt,
"Çalışan setlerin, meselenin ciddiye-
tini farkında olup bir an önce dur-
ması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi
bizim meslektaşımız, arkadaşımız
yani böyle bir tehlikenin içerisine atıl-
malarını hiç istemeyiz. Bu olayın çık-
tığı günden beri, ilk paydos verip
evine gönderilenlerdeniz. Bütün ya-
pımcıların bu durumu ciddiye alma-
sını ve çalışanlarını korumasını
istiyoruz." dedi.

Setlerde mesafe asla korunamaz
Oyuncu Hasibe Eren ise, herke-
sin evde kalması gerektiğini söy-
leyerek, "Bizi hasta etmeyen
virüs, bir başkasını hasta edebilir.
İzolasyon, sosyal mesafenin ko-
runması bu hastalığın ilerleme-
sini durdurabilmek için tek çare.
O yüzden lütfen Gülse'nin dediği
gibi, sıkılın ama evde oturun."
ifadelerini kullandı. Setlerdeki
çalışma koşullarına ilişkin de
bilgi veren Eren, şöyle devam

etti: "Setleri bilmeyenler için
biraz açıklama yapmak gerekiyor
sanırım. Bir sette en az 80 kişiyle
çalışılıyor. Bu 80 kişi, küçücük
mekanlarda ağız ağıza çalışır.
Setler bir tek tuvaletin kullanıl-
dığı, herkesin aynı ortamda
yemek yediği ve hava koşulların-
dan çok etkilenilen bir çalışma
ortamına sahiptir. Makyöz oyun-
cuya yakınlaşmak, kuaför saçı-
nıza dokunmak, kostümcü bütün

elbiseleri alıp yerine koymak zo-
rundadır. Oyuncu zaten yakın
mesafeden oynar. Çekilen sahne-
nin izlenmesi, sette bulunan pek
çok kişinin bir arada dip dibe ek-
rana bakmasını gerektirebiliyor.
Bu yüzden setlerde sosyal me-
safe asla korunamaz. Seyircinin
evlerde olması dolayısıyla rey-
tinglerin yüksek olması duru-
munu istismar etmemek
gerekiyor."

Yeşilçam’ın sert
yüzü Ekrem Bora
"Ölümsüz Kadın", "Ayrılık", "Cehennemde Buluşalım", "Dikkat Kan
Aranıyor" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve
dizide rol alan usta oyuncu Ekrem Bora, vefatının 8. yılında anılıyor

asıl adı Ekrem Şerif Uçak olan
usta oyuncu, Ayşe Nuriye Uçak ile
Türkiye'nin ilk uçak asker pilotla-

rından onbaşı Mazhar Uçak'ın oğlu olarak, 7
Mart 1932'de Ankara'da dünyaya geldi. Bazı
kaynaklarda doğum tarihi 1934 olarak belirti-
len sanatçı, verdiği bir röportajda 1932'de
doğduğunu aktararak, "Ben 40 günlükken
babam Eskişehir’de şehit düşmüş. Önyüzbaşı
Mazhar Bey. Babam ilk uçan pilotmuş.
Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir
Paşa varmış, 'Mazhar sen ilk uçan pilotsun,
Yazıcıoğlu soyadını bırak Uçak koy soyadını.'
demiş. Soyadımız öyle kalmış." demişti.
Ekrem Bora, ilkokul ikinci sınıfta ailesiyle İs-
tanbul'a yerleşti. Ortaokul yıllarında sinemaya
ilgi duymaya başlayan sanatçı, Yıldız dergisi-
nin 1953'te açtığı artist yarışmasına ailesinden
gizli katıldı. Sanatçı, birinci olduğu yarışma
sonrasında "Bora" soyadını aldı, ardından Er-
zincan ve Diyarbakır'da 2 yıl süren vatani gör-
evini tamamladı. Askerden döner dönmez
1955'te ilk filmi "Alın Yazısı"nı çeken sanatçı-
nın bu dönem gerçekleştirdiği ilk evliliğinden,
kızı Sevil dünyaya geldi. Bora, iki yıl kamera
karşısına geçmedi, 1958'de "Mavi Boncuk",
"Bana Gönül Bağlama", "Tilki Leman" ve "Bir
Kadın Tuzağı" filmlerinde rol aldı. Sinemaya
hızlı bir giriş yapan sanatçı, 1959'da "Kanun-
dan Kaçılmaz", "Üç Kızın Hikayesi", 1960'ta
"Yeşil Köşkün Lambası", "Divane", 1961'de
"Seni Benden Alamazlar", "Camp Der Ver-
dammten", "Kahraman Üçler", "İnleyen Dağ-
lar" filmlerinde rol aldı. Ekrem Bora, 1962'de
"Çifte Kumrular" ve "Beş Kardeştiler" adlı ya-
pımların yanı sıra Ayhan Işık ve Türkan Şo-
ray'la başrolü paylaştığı "Acı Hayat"
filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine
çekti. Bu yapımdan sonra Yeşilçam'da özel-
likle sert karakterlerin aranan yüzü oldu.

Bir dönem gazinolarda sahne aldı

Usta sanatçı, 1963'te "Cehennemde Buluşa-
lım", "Acı Aşk", "Aşka Susayanlar", "Rüzgar
Zehra" (Sünger Avcıları), "Akdeniz Şarkısı",
"Aşk Tomurcukları" ve "Ölüm Bizi Ayıramaz"
filmlerinde rol aldı. Aynı yıl Halit Refiğ'in yö-

netmenliğini üstlendiği "Şafak Bekçileri"nde
bir jet pilotunu canlandıran Bora, bu filme
ilişkin, "Filmde Göksel Arsoy'la birlikte iki
pilot arkadaşı oynadık. Filmin büyük bir bö-
lümü Eskişehir'de çekildi. İlginçtir, rol gereği
benim uçağım da babamınki gibi Eskişehir
yakınlarında düşüyordu. O sahneler çekilirken
aklımda ve yüreğimde hep babam vardı." ifa-
delerini kullanmıştı. Usta oyuncu, 7 Mayıs
1966'da Gül Pamukçu'yla evlendi ve Yasemin
ile Lale isimli kızları dünyaya geldi. Sinemada
en yoğun yıllarını 1960'lı yıllarda yaşayan sa-
natçı, 1965'te 15, 1966'da 11, 1967'de 17,
1968'de 11, 1969'da ise 8 filmde rol aldı.
Ekrem Bora 1966'da "Antalya Altın Portakal
Film Festivali"de "En İyi Erkek Oyuncu
Ödülü"ne değer görüldü. Türk sinemasının
1970'li yıllarda yaşadığı çalkantılı dönemde
daha az filmde rol alan sanatçı, bestekar Fecri
Ebcioğlu'ndan ders alarak, bir süre gazinoda
sahne aldı. Bora, o dönemi "Bizim sinemada
kazandığımız bir para olmadı. Filmlerden al-
dığımız paralar ancak hayatımızı devam ettir-
memizi sağladı, o kadar. Ancak sinema
oyuncularına sahne yolu açılınca ben de çık-
tım, şarkı söyledim. Çok da iyi oldu. Beş yıllık
bir dönemde hem keyif aldım hem de iyi pa-
ralar kazandım." sözleriyle aktarmıştı.

Sanat evde de yapılabilir
Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ders-
lerini ve atölyelerini eve taşıyan tasarım sanatçıları da "evdekalTürkiye" çağrısında bulundu

Birçok dünya lideri için sa-
natsal çalışmalar yapan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniver-

sitesi Öğretim Görevlisi Minyatür Sanat-
çısı Murat Uçar, koronavirüs tedbirleri
kapsamında atölyesini eve taşıdı ve dijital
ortamda mesleki deneyimlerini ve çalış-
malarını öğrencilerine anlatıyor. Barack
Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, ABD Başkanı Donald Trump, iş
adamı Rahmi Koç gibi dünyanın ve Tür-
kiye'nin önde gelen siyaset ve iş insanları-
nın saatleri ile aksesuarlarında imzası
bulunan Uçar, hali hazırda yetiştirmesi
gereken projeler için bu günlerde evinde
çalışıyor. Uçar, Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Fakültesinde 20 yıldır öğretim gö-
revlisi olarak çalıştığını, akademik

kariyerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında
birçok sergi açtığını, dünyaca ünlü sanat-
severlere, sporculara, sanatçılara, iş
adamlarına ve dünya liderlerine sanatsal
çalışmalar yaptığını anlattı. Uçar, Türki-
ye'de de birçok sanatsevere, siyasi lidere
ve şirket sahiplerine çok özel çalışmalar
yaptığını söyledi.

Gerekli tedbirleri aldık

Uçar, tüm dünyada koronavirüs salgını-
nın yaşandığı bu günlerde kendisinin de
bir sanatçı olarak bazı tedbirler aldığını
belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin ve
dünyanın içinde bulunduğu sağlıkla ilgili
sorunların olduğu bir süreçte, biz de sos-
yal mesaj olarak 'evdekalTürkiye' sloga-
nına uyarak evde kalıp, sanatsal

çalışmalarımızı buradan olabildiğince
yapmaya çalışmaktayız. Ben de yaklaşık
15 günlük süreçte atölyemi kapatıp,
bütün eşyalarımı, boyalarımı, karalama-
lar ve ürünlerimi buraya getirmiş olmak-
tayım. Çünkü hali hazırda devam eden
siparişlerimiz ve yetiştirmem gereken
büyük projeler bulunmakta”

Faydalı iş çıkarıyoruz

Üniversitedeki derslerin bu koşullardan
dolayı ertelendiğini aktaran Uçar, "Öğ-
rencilerimizle WhatsApp gruplarından
videolu konferans sistemleriyle ve kuru-
mumuzun içindeki özel iletişim ağlarıyla
bağlantı kurmaktayız. Bizler aynı za-
manda uygulama sanatçılarıyız, uygu-
lama yapıyoruz” dedi.

Hastalığın yayılmasını ön-
lemek amacıyla Sağlık Bakan-
lığı tarafından "Hayat Eve

Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağ-
rısına ünlü isimlerin desteği sürüyor. Te-
lekonferans yöntemiyle sorularını
yanıtlayan Orhan Kılıç, oğlu Aras ile
söyleşiye katılarak, "Çocuklar da bu çok
sıkıntılı dönemi bizimle beraber yaşıyor.

Yaşı 9 ama büyüdüğü zaman çocukla-
rına, 'Biz böyle bir şey yaşamıştık diye
anlatır umarım ve yine umarım onun
yaşı benim yaşıma gelene kadar böyle
şeyler yaşanmaz." dedi. Orhan Kılıç,
hastalık dolayısıyla evde kaldıklarının al-
tını çizerek, şunları kaydetti: "Yemek
yapmayı zaten severdim. Şimdi daha
çok yemek yapıyorum. Karıma biraz
izin verdik, evle ilgilensin dedik. Ama
bunun dışında çok doğru bir şey var.
Ben yurt dışındaydım ve bu aralar Tür-

kiye'de de çalıştım. Karım ve oğlum yurt
dışındaydı.İkisinden çok ayrı kaldım.
Gerçekten herhalde iki sene sonra, ilk
defa bu kadar beraberiz. Yani hiç ayrıl-
mıyoruz, evdeyiz. Umarım bu birliktelik
bu süreçte daha sıkıntılı olmaz. Biz alış-
mıştık böyle ayrı yaşamaya. Eşim Sema
da oradan dinliyor. Gerçekten çok iyi
oldu. Oğlumla, çok kaliteli, güzel bir
zaman geçiriyoruz. Bir de ben İstanbul-
dan başka yere taşındım. Daha küçük
bir sahil kasabasına taşındım” dedi.

Hayat eve sığar

Gülse Birsel, evde oturmanın
şu zamanda en doğru eylem
olduğunu belirterek, “Her
kim canını seviyorsa,
sevdiklerini seviyorsa evde
oturmaktan gocunmamalı”
ifadelerini kullandı.
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Medipol Başakşehir’in Bosna Her-
sekli yıldız oyuncusu Edin Visca,
koronavirüs nedeniyle zor günler
geçiren 1000 aileye erzak yardımı
yaptı. Türkiye’den ikinci vatanım

diye bahseden Visca, sosyal med-
yasından şu açıklamayı yaptı: "Her
zaman ikinci vatanım olarak gör-
düğüm ve 10 yıldır yaşamaktan
büyük mutluluk duyduğum Türki-

ye’de ihtiyaç sahibi insanlara yar-
dım etmek boynumun borcudur.
Bu zor günlerin üstesinden birlikte
gelmek için 1000 ailenin erzak ihti-
yacını karşılıyorum." 

ViSca: iKinci VaTanim TürKiye

SP  R

Judoculardan
evde kal çağrısı
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler
kapsamında milli judocular Gülkader
Şentürk ve İrem Korkmaz, antrenmanla-
rını evde sürdürüyor. Milli sporcular
Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına vurgu
yaparak Demirören Haber Ajansı
(DHA) aracılığıyla "Evde kal" çağrısında
bulundu. Çalışmalarını evde sürdüren
Gülkader Şentürk, "Ne yazık ki ülkemizi
ve dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüsle mücadele ediyoruz. Kendi sağlığı-
mızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını
korumak için evde kalmamız ve Sağlık
Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alma-
mız gerekiyor. Bütün spor salonları ve
sosyal aktivite alanları kapalı olduğun-
dan ben de zinde kalabilmek için antren-
manlarımı evde devam
ettiriyorum" dedi. 

Antrenmanlar evde

İrem Korkmaz da "Evde kal" çağrısında
bulunarak, "Ülkemizi ve dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs yüzünden aile-
mizi ve etrafımızdaki kişileri korumak
için evde kalmamız ve Sağlık Bakanlığı-
mızın uyarılarını dikkate almamız gereki-
yor. Şu an 2020’de yapılacak
olimpiyatlarımız olağan dışı gerçekleşen
salgından dolayı 2021 yılına ertelendi.
Ben de zinde kalmak ve performansımın
düşmemesi açısından antrenmanlarıma
evde devam ediyorum" diye konuştu.  

Buca'da sorun yok
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden
1928 Bucaspor'da futbolcular ve teknik
ekip çalışmalarını evlerinden sürdürür-
ken, takımda herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığı öğrenildi. Teknik direktör
Ersin Aka, herkesin koronavirüs salgı-
nına alınan tedbirlere uyduğunu söyledi.
Oyuncuların formlarını ellerinden geldiği
kadarıyla koruduğunu dile getiren Aka,
"Herkes gibi biz de güvenli bir şekilde ça-
lışmalarımızı yapıyoruz. Sağlığımız
gayet iyi ama dikkatli olacağız. Liglerin
başlamasını bekliyoruz" dedi.  

Barrow ülkeyi terk etti
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlis-
por’da Gambiyalı kanat oyuncusu
Modou Barrow’un ailevi sebepler nede-
niyle yönetimden izin almadan ülkesine
döndüğü öğrenildi. Daha önce kendisine
ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez De-
nizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27
yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs
salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.
Barrow’un bu hareketi sonrası Denizlis-
por yönetimi de futbolcuyu defterden
sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye’ye
dönse bile affedilmeyeceği belirtildi. 
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S iyah-beyazlı bir çok taraftardan takıma dahil edil-
mesi üzerine isimler geldiğini dile getiren Sergen
Yalçın: ''Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz

de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talis-
ca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek
takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu
gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya,
normal hayatı da öyle zannedenler var" diye konuştu.
Sergen Yalçın, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen
ligin şu anki haliyle tescil edilmesinin sağlıklı olmadığını
belirterek, ''Ligin tescili insanları tatmin etmez, kimse
mutlu olmaz. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne
yapacak. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu
olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir
süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynan-
ması için zor görünüyor. Hastalık düşüp hayat normale
dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Bu bir şe-
kilde sonuçlandırabilir. Şu an alınacak karar için erken.
Aceleci bir karar vermeden beklemek ve hayatın normale
döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur
diye düşünüyorum'' dedi.

Ben yaptırımda bulunamam

Avrupa kulüplerinde futbolcuların maaşlarında indirime
gidilmesinin siyah-beyazlı kulüpte de yaşanıp yaşanma-

yacağı sorulan Sergen Yalçın, ''Bu yönetimsel bir konu.
Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yap-
tırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yö-
netimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum.
Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili
yorum yapmam zor" diye cevap verdi.

Hakemlerin konuşmasını yansıtmak yanlış

Tecrübeli teknik adam, Video Yardımcı Hakem Sistemi
(VAR) ile ilgili ise hakemlerin arasındaki görüşmelerin
kamuoyuna yansıtılmasının doğru olmayacağını ifade
ederek şunları dile getirdi: ''Hata oluyor ama biraz fazla
oluyor. Maçların kaderini etkiliyor, skora etki ediyor.
Doğal olarak herkes serzenişlerde bulunuyor. VAR of-
saytta çok iyi. İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin
dinlemesi sağlıklı değil. Bazen çok kötü oynuyoruz. Ben
de ekibimle konuşuyorum niye böyle oldu diye. Bu öze-
leştiriyi kameraya çekip yayınlasak siz de bilin desek
doğru olmaz. Hakemler de muhtemelen kendi arala-
rında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında de-
ğerlendiriyorlar. Bu sefer bunun üzerinden gideriz. Biz
yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya
çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar.
Ölümcül olmasa hatada sorun yok. Futbol doğal bir
oyun. Hakem de oyuncu da hata yapacak." DHA

Çakır üst düzey bir hakem
Yalçın, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile 
ilgili olarak ise ''Cüneyt hoca üst düzey bir
hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla
Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı'' dedi.

Hepimiz
yekvücut
olmalıyız
Fenerbahçe Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, “İnanıyorum
ki coğrafyamızın genlerinde mevcut olan sıkıntılı
süreçlerde birleşme, beraber hareket etme, yekvücut
olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız” dedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali
Koç ve futbol takım kaptanı
Emre Belözoğlu, kulüp televiz-
yonunda taraftarlara seslendi.
Dünyanın ve Türkiye’nin büyük
bir salgınla mücadele ettiğini ve
futbolcular olarak net şekilde sü-
reci yaşadıklarını belirten Emre
Belözoğlu, “Öncelikle tüm Fe-
nerbahçelilere ve Türk spor ka-
muoyunun bütün paydaşlarına
buradan sevgi ve selamlarımı
iletmek istiyorum. Sayın Başka-
nımızın da açıklamış olduğu gibi
dünya ne yazık ki hepimizin bil-
diği üzere çok büyük bir hasta-
lıkla mücadele ediyor.
Ülkemizde de son 15-20 gündür
net bir şekilde bu süreci yaşıyor
ve hissediyoruz. Bizler de bu sü-
reci her ne kadar evlerimizde tek
başımıza geçirmeye çalışsak da
gelişen olaylardan haberdarız ve
bu süreçle alakalı ‘Neler yapabi-
liriz? Ne şekilde yardımcı olabili-
riz?’ diye oyuncu grubumuzla,
takım arkadaşlarımızla beraber

konuşup istişare ederken böyle
bir gündem oluştu. Kendi ara-
mızda ortak bir fon ile destek ol-
mamız yönünde bir girişim
kararı aldık. Bu kararımızı da
Başkanımıza ilettik. Sayın Baş-
kanımız da bu durumdan çok
mutlu olduğunu, birkaç yerle
görüşme yapıp en doğru yere, en
etkin yere nasıl destek olabilece-
ğimiz konusunda beraber hare-
ket edebileceğimiz bir görüşmeyi
iki-üç gün sonrasına ayarladı”
dedi.

İyi şartlara sahibiz

Süreci atlatacak iyi şartlara
sahip olduklarını da anlatan
Emre, “Sürecin başlaması yö-
nünde ilk adımımızı attık. Baş-
kanım sizin de söylediğiniz gibi
bu süreç kolay bir süreç değil.
İnanıyorum ki mevcut olan sı-
kıntılı süreçlerde birleşme, bera-
ber hareket etme, yekvücut olma
ile bu dönemi de beraber 
atlatacağız” diye konuştu.

ALTINORDU Teknik
Direktörü Hüseyin
Eroğlu, tüm dün-
yayı etkisi altına
alan koronavirüs
salgınından futbol
endüstrisinin de
olumsuz etkilenece-
ğini ancak bu du-
rumu fırsata
çevirmenin de
mümkün olduğunu
dile getirdiTüm ku-
lüplere Altınor-
du’nun özkaynak
modelini öneren
Hüseyin Eroğlu,
"Biz yıllardan beri

bu modeli uyguluyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular
var, havuzumuz çok geniş. Türkiye’deki kulüplerin
bu modele dönmesi fırsattır. Artık kimse büyük
transferler beklemesin, bütçeler düşecektir. Kulüpler
özkaynak sistemine dönmeli. Genç oyuncular trans-
fer edilmeli. Yabancı olacaksa da genç ve düşük ma-
liyetli olmalı. Futbolumuzda tertemiz yeni bir sayfa
açılması için önümüzde önemli bir fırsat var. Sıkıntılı
süreci lehimize çevirebiliriz" dedi.

Ligler başlamaz 

Oyuncuların verdikleri program dahilinde özel çalış-
malar yaptığını belirten Altınordu Teknik Direktörü
Hüseyin Eroğlu, "Maçlar etlendikten sonra kendi-
mizi programladık. Futbolcularımızın bir kısmı gö-
rüntülü olarak evlerinde, bir kısmı da tesislerimizde
çalışıyorlar. Onları fiziksel ve mental açıdan hazır
tutmaya çalışıyoruz. Maçların haziranda başlayaca-
ğını düşünürsek mayıs ayında yeniden idmanlara
başlamalıyız. Benim şahsi fikrim ligler başlamaz.
Sağlık her şeyin önünde gelir. Ama sorun ortadan
kalkarsa ligin başlamasından yanayım" yorumunu
yaptı. Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiği yönünde
çıkan haberlerin sorulması üzerine Hüseyin Eroğlu,
"Fenerbahçe çok büyük camia. Ben de Altınordu gibi
değerli bir kulüpte görev alıyorum. İki değerli kulüp.
Bu konunun resmi bir boyutu olmadığını söylemek
istiyorum. Her Türk antrenörün ileride hedef koydu-
ğunda A Milli Takım’da ve çok değerli Türkiye’nin
büyük güzide kulüplerinde  hayali vardır.” dedi.

Krizi fırsata çevirelim

SERGEN’İN
TRANSFER
HAYALİ...



SPOR 15ÇARŞAMBA 1 NİSAN 2020

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Esas önemli olan hep beraber neler yapabileceğimizdir. Herkese eşit
mesafede olan bu virüs, bu küresel salgın aslında hepimizin aynı gemide olduğumuzu hatırlatması açısından
da önemli buluyorum. Zira şimdi ülke olarak topyekun, omuz omuza mücadele etme zamanı” dedi

OMUZ OMUZA 
MUCADELE ZAMANI
F enerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe

Televizyonu’nda yayımlanan ‘Gündem Özel’
programında, Emre Belözoğlu ile beraber önemli

açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, yaptığı açıkla-
malarda toplumsal dayanışma kültürümüzü, ‘Birimiz
Hepimiz, Hepimiz Birimiz’ ruhuyla en üst seviyeye çı-
karmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi. Koç, yap-
tığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizi
ilgilendiren koronavirüs salgınıyla ilgili bugün kaptanı-
mız Emre Belözoğlu ile beraber bir açıklama yapacağız.
Biliyorsunuz ki birkaç aydır dünya gündemini, son bir-
kaç haftadır da yoğun bir şekilde ülke gündemimizi ilgi-
lendiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili
milletçe topyekun bir mücadele vermekteyiz. Dünya ta-
rihinde bu gibi yıkıcı salgınlar daha evvel birkaç kez ya-
şandı. Ancak bu derece küresel olan ve bu kadar hızlı
yaşanan bir salgını ise ilk defa tecrübe ediyoruz. Hepi-
mizin şu an mücadele ettiği bu virüsün çok ürkütücü
sağlık boyutu olmakla beraber aynı zamanda süre zar-
fında ve sonrasında da olumsuz ekonomik etkileri de
olacaktır. Bugünler tabii ki geçecektir, hep beraber bu-
günleri arkamızda bırakacağız. Önemli olan ne kadar
bir sürede ve bu süre zarfında da esas önemli olan hep
beraber neler yapabileceğimizdir. Herkese eşit mesa-
fede olan bu virüs, bu küresel salgın aslında hepimizin
aynı gemide olduğumuzu hatırlatması açısından da
önemli buluyorum. Zira şimdi ülke olarak topyekun,
omuz omuza mücadele etme zamanı. Zaten milletçe
genlerimizde olan birlik ve beraberlik, toplumsal daya-
nışma kültürünü, ‘Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz’ ru-
huyla en üst seviyeye çıkarmak ve en üst seviyeye
çıkararak da devletimize destek olmanın zamanı. Bu-
nunla beraber birazdan da anlatacağımız gibi imkanı
olanların, ihtiyacı olanlar için hareket geçmenin de
zamanı. Kısacası dayanışma ruhu, dayanışma kül-
türü içinde topyekun mücadele vermenin zamanıdır.
Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak
‘Neler yapabiliriz?’ diye düşünürken Kaptanı-
mız Emre Belözoğlu’nun önderli-
ğinde futbol takımımız, kendi
aralarında buluşarak ve
inisiyatif kullanarak 5
Milyon Türk Liralık
bir kaynak yarattı
ve bizlerle te-
masa geçti-
ler. Bu
kaynakla
‘Neler
yapabili-
riz? Ne-
reye
yardım
edebili-
riz? Bu
kaynağı
en etkin
şekilde
bu müca-
dele için

nasıl kullanabiliriz?’ diye istişare içinde bulunduk. Bu-
nunla ilgili sizleri bilgilendirmek istedik."

İhtiyacı olana destek olalım

“Futbol dünyamıza, hatta spor dünyamıza bir çağrıda
bulunmak istiyoruz” diyen başkan Ali Koç, “Pek çok
alanda rekabet ediyoruz. Şimdi gelin, devletimize ver-
diği yoğun mücadelede, devletimiz üzerinden ihtiyacı
olan vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Fe-
nerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun paydaşlarına,
kulüplere, futbolculara, tüm sporculara, teknik kadro-
lara, hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu’na, ya-
yıncı kuruluşa ‘Gelin, siz de bu kampanyaya destek
olun’ diyoruz. Sadece bu kampanyada değil; valiliğin ve
belediyenin olmak üzere pek çok kampanya var. Omuz
omuza bir örnek teşkil edelim ve yardımcı olalım. Da-
yanışma ruhunun da ülkemize yayılmasına elimizdeki
imkanlarla hizmet etmeye çalışalım. Bugün Sayın Vali-
miz Ali Yerlikaya’nın açıkladığı kampanyaya katıldık.
Nasıl katıldık? Kaptanımızdan aldığımız bilgi çerçeve-
sinde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; bu sürece nasıl
destek olabileceğimiz, bu kaynağı en iyi nasıl harcaya-
bileceğimiz, en etkin nasıl kullanabileceğimiz konu-
sunda muhtelif alternatifleri değerlendirdik. Bunlardan
bir tanesi de Getir firmasıydı. 23 Mart günü Getir firma-
sıyla bir toplantı yaptık. Getir firması şu an bizim spon-
sorlarımızdan biri. Olası bir sokağa çıkma yasağı
getirildiği takdirde ‘1200 küsur çalışanımıza erzak des-
teği yapabilmek için Getir firmasının imkanlarını kulla-
nabilir miyiz’ diye bir toplantı yapmıştık. Bu toplantıda
sponsorumuzu daha iyi tanıma imkanı sağladık ve
müthiş bir lojistik imkan, müthiş bir dijital altyapıya
sahip olduklarını ve karış karış evleri, haneleri, so-
kakları bildiklerini gördük. Aradan geçen sürede kay-
nak kullanımı alternatiflerini değerlendirirken Getir
şirketinden Sayın Nazım Salur'u aradım ve kendi-
sine aramızda yapmak istediğimiz konulardan bir

tanesinin şu an evlerinden çıkamayacak
olan büyüklerimize, kronik hasta-

lığı olan vatandaşlarımıza
erzak dağıtmak istiyoruz

dediğimiz zaman
kendisi de şirket

olarak Valiliğin
yapacağı

projeden
bahsetti.
Bu proje
kapsa-
mında
biz de
des-
tek
ol-
maya
karar
verdik

ve bu
sabah

Sayın

Valimizle yaptığımız konuşma çerçevesinde onun da
kabul etmesiyle bu kutsal kampanyaya Fenerbahçe
Spor Kulübü olarak futbolcularımızın da yaptığı katkı
sayesinde katıldık. Bizler de bu kaynakla 33 bin koli
yani 33 bin aileye bu süreci bir nebze olsun daha rahat
atlatabilmeleri için destek sağlayacağız. Bu bağlamda
hem Sayın Valimize, Valiliğimize ve bu kampanyaya ka-
tılan tüm gruplara bununla beraber bu kampanyanın
gerçekleşmesini sağlayacak olan Getir şirketine de çok
teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada erzakların toparlan-
ması, kolilenmesi, doğru adreslere teslim edilebilmesi
ve bunun haftalarca yapılabilmesi kaynak yaratmak
kadar önemli hatta daha önemlidir diye düşünüyorum.
Dolayısıyla Getir şirketine teşek-
kür ediyorum” diye ko-
nuştu.
DHA

Yılmaz Vural’la

Yola deVam
TFF 1’inci Lig’de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada gelişmeleri
bekleyen Akhisarspor’da başkan Fatih Karabulut, yeni sezonda Süper Lig hedefine
ulaşıp yola teknik direktör Yılmaz Vural ile devam etmek istediklerini söyledi
lİglerİn erteleme tarihiyle ilgili konu-
şan Karabulut, son Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor maçının
oynatılmasının yanlış olduğunu söyledi.
Karabulut, "Öncelikle devletimizin al-
dığı karara saygı duyuyorum. Bence
doğru bir karardı. Geç kalmadı ancak
biz Erzurumspor ile olan maçımızı se-

yircisiz oynadık. O hafta da maçlar er-
telenebilirdi. Ligler bu haliyle tescil
olmaz, olamaz. TFF 1'inci Lig’de zirve
yarışında puanlar birbirine çok yakın.
İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmi-
yorum ama eninde sonunda ligler
devam etmeli. Biz hedefi olan bir takı-
mız. Hedefi olmayan takımlar ligin bit-
mesini istiyor. Bu yanlış bir karar olur.
Öyle bir şeyi kesinlikle kulüp olarak
kabul etmeyiz" diye konuştu. Koronavi-
rüsün futbol ekonomisini etkilediğini
belirten Fatih Karabulut, Akhisarspor
olarak buna rağmen devlete olan tüm
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini
belirtti. Başkan Karabulut, "Biz Akhi-
sarspor olarak bu ay bile vergilerimizi,
KDV, stopaj ödedik. Her zaman devleti-
mizin de yanındayız. Şu an hiçbir resmi
ve özel kuruma borcumuz yok ama
millet olarak
zorlu
bir

süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.

O bizi bırakmaz 

Akhisarspor Başkana Fatih Karabulut,
sosyal medyada adı sık sık Fenerbahçe
ile anılan teknik direktör Yılmaz Vu-
ral’ın kendilerini bırakacağını düşünme-
diğini söyledi. Karabulut, "Yılmaz Vural
çok değerli bir insandır. Bizleri kırmayıp
takımın başına geçmesi bizi çok onore
etti. Akhisarspor’u bırakıp Fenerbah-
çe’ye gideceğini düşünmüyorum. Ken-
disi de devamlı olarak dile getiriyor ve
birebir görüşmelerimizde, 'Burada çok
mutluyum. Bunca yıldır teknik direktör-
lük yaptım Akhisar kadar hiçbir yerde
mutlu, huzurlu olmadım.' İnşallah Ak-
hisarspor Süper Lig’e çıkınca da Yıl-
maz Hoca ile devam etmenin sözünü
veriyorum" dedi. Fatih Karabulut, koro-
navirüsle mücadele kapsamında kulüp
tesislerinin giriş-çıkışlarını kapattıklarını
belirterek, taraftara evlerinden bir süre
çıkmamaları mesajını verdi.

Sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Ali Koç, “Bu vesileyle ha-
yatlarını riske ederek çok az dinlenip çok uzun saatler çalışan, cephede

bizlerin sağlığı için kendilerini riske eden tüm sağlık çalışanlarına, sağlık
personeline ve Sağlık Bakanlığımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyor,

onlara bu mücadelede güç, kuvvet, kudret, sabır ve sağlık diliyorum. Ancak
bununla beraber çoğumuz bu süreci evlerimizde geçirirken hayatlarımızın bir
şekilde devam etmesini sağlayan, cephede olmasa da cephe arkasındaki tüm
diğer meslek gruplarına ve emekçilerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak te-

şekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizleri de korusun, sizlere de güç, kuvvet
versin. Sevgili Fenerbahçeliler, tüm halkımız... Bugünler de geride kala-

cak. Bu süreçte kendimize de odaklanmalıyız. Ruh sağlığımıza, fiziki
sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. İyimser olmalıyız. Olabilecek en

kötü senaryoya hazırlıklı, temkinli olmakla beraber her daim
umutlu olmalıyız, iyimser olmalıyız. Bu mücadeleden hep

beraber daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanma-
lıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.

Sağ olun var olun” ifadelerini kul-
landı. 

Sağlık çalışanlarına 

minnettarız

Fatih Terim 
mücadelecidir

rumen teknik adam, yaptığı açıkla-
mada, Fatih Terim'in Galatasaray ve
Türk futbolunun önemli bir değeri ol-
duğunu belirterek, ''Sayın Fatih Terim,
başarılarıyla adını Türk futbol tarihine
yazdırmış, UEFA Kupası zaferi yaşamış
büyük bir antrenör.
Koronavirüsü yenip
tekrardan takımının
başına geçeceğinden
eminim. Fatih Terim
her zaman mücadele
etmeyi, kazanmayı
sever.'' ifadelerini kul-
landı. Terim'in hasta-
neden taburcu
edilmesine sevindi-
ğini kaydeden 74 ya-
şındaki Lucescu
şunları söyledi:
''Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu
hastalığı yenecek iradeye ve inanca
sahip. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var.
Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.
Hepimiz koronavirüs kabusundan kur-
tulduktan sonra İstanbul'a gelip Fatih

Terim'i ziyaret etmek isterim.''

Abdurrahim dostum

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ab-
durrahim Albayrak ile de sarı-kırmızılı
takımda güzel anıları olduğunu dile ge-

tiren Lucescu, ''Abdurrahim ile
beraber 18 yıl önce şampiyon-
luk yaşadık. O sene takımda
büyük eksikler olmasına rağ-
men şampiyon olmuştuk. Ab-
durrahim, gerçekten çok
sevdiğim bir dostum. İnşallah
çabucak iyileşir ve eskiden ol-
duğu gibi şakalaşırız.'' diye ko 
Mircea Lucescu, yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) karşı alı-
nan önlemler kapsamında
dünya genelinde yapılan "evde
kal" çağrısına da destek verdi.

Tecrübeli teknik adam, koronavirüs sal-
gınına karşı kendisini Romanya'nın baş-
kenti Bükreş'teki evinde karantinaya
aldığını ifade ederek, “Ailemle beraber
bu zorlu günlerin geçmesini bekliyoruz”
mesajı verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, yeni tip koronavirüs
tedavisi (Kovid-19) gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileğinde bulundu

Almanya'da 
tarih netleşecek

AlmAnyA'dA Eintracht
Frankfurt 2'de forma giyen
Çağrı Karakuş, Alman futbol
liglerinin başlayacağı tarihin,
bu ay sonu yapılacak toplan-
tıda belli olacağını söyledi.
1995 Hollanda doğumlu fut-
bolcu, koronavirüs salgının-
dan dolayı idmanlarını
kondisyonerlerin verdiği prog-
ram çerçevesinde evinde ger-
çekleştirdiğini ifade ederken,
evden çıkmamaya özen gös-

terdiklerini ifade etti. Çağrı
Karakuş, şunları söyledi:
"Kendimizi hazır tutmak için
kondisyonerimizin verdiği
programı her gün evde uygu-
luyoruz. Kulüp olarak da ko-
ronavirüs için önlemler aldık,
Herkesin aldığı tedbirlerle
hemen hemen bizimkiler de
aydı. Bu süreçte evden çıkma-
maya çalışıyoruz. Ayrıca takı-
mımızda da yapılan testler
negatif sonuç verdi.”

İngİltere Premier Lig takım-
larından Arsenal'de forma
giyen ünlü futbolcu Mesut 
Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk 
bebeklerini kuca-
ğına aldı. Çift,
kızlarına, "Eda"
ismini verdi. Özil,
sosyal medya he-
sabından yaptığı
açıklamada, 
"Şükürler olsun
ki kızımız Eda
sağlıklı bir şekilde
dünyaya geldi.

Rabbim bize, çevresine ve
bütün insanlığa hayırlı bir evlat
olmasını nasip eder inşallah"
diye konuştu.İngiliz kulübü 

Arsenal de 
sosyal medya
hesabından hem
Mesut Özil’i
hem de eşi
Amine Özil’i 
tebrik ederek,
"Arsenal ailesine
hoş geldin Eda"
notuyla payla-
şımda bulundu.

Mesut Özil baba oldu

Ali Koç,
virüse 

karşı spor
dünyasının

birlik 
olması

gerektiğini
söyledi.

Yılmaz
Vural



B ilgi kirliliğinin vatandaşlarda
kaygıyı arttırdığını, bunun so-
nucu olarak da alınan bazı ön-

lemlerin yarardan daha çok zarar
getirmeye başladığını kaydeden Prof.
Dr. Arslan, bilim insanlarına daha
fazla kulak vermek gerektiğini belirtti.
Evcil hayvanlardan insanlara Korona-
virus bulaşmadığını bir kez daha vur-
gulayan Arslan şöyle konuştu:
“Bugüne kadar yapılan çalışmalar
göstermiştir ki COVİD 19'u yapan et-
kenin evcil hayvanlardan insana geçti-
ğine dair hiçbir veri yoktur. Daha önce
görülen SARS hastalığına ait korona-
virusun yarasalarda tespit edilen koro-
navirusa benzediği, bu nedenle
hastalığın kaynağının yaban hayvan-
ları olabileceği belirtilmektedir.”

Evcil hayvanlara dikkat

Prof. Dr. Murat Arslan, evcil hayvan
sahiplerinin salgın günlerinde neler
yapılması gerektiğine dair kafa karışık-

lığını giderecek bilgiler verdi: “Sahibi
sağlıklı olan hayvanlar için farklı bir
uygulama yapmaya gerek yoktur. Yet-
kililerin önerdiği bireysel hijyen ve ko-
runma kurallarına uymak ve
beslenmeye dikkat etmek hem hayvan
severi hem küçük dostunu korumaya
yetecektir. 
Günlük dışarı çıkarılması gereken
hayvanlar için; mümkünse site içi veya
bahçede tasmalı olarak egzersiz ihti-
yacı giderilmelidir. Sokağa çıkarılması
gerekiyorsa mutlaka tasma olmalı,
diğer insanlarla ve hayvanlarla mesafe
korunmalıdır. Eve girildiğinde sabunlu

bir bezle ayaklar silinmeli, mümkünse
banyoya götürülerek ayaklar yıkanıp
kurulanmalıdır.”

Sahibi pozitif ise 
mesafe koymalı

Arslan, “Hayvan sahibi Korona pozi-
tif ise mümkün olduğunca hayvanıyla
mesafe koymalı, egzersiz ve beslenme
ihtiyacının varsa evdeki diğer aile bi-
reyleri tarafından yapılmasına özen
gösterilmelidir” diye devam etti ve
hayvan severlerin ihtiyaç duyarlarsa
veteriner hekimlerden telefonla bilgi
alabileceğini de sözlerine ekledi.
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“TUNA Kiremitçi ve Arkadaşları I-2”
albümleri büyük başarılara imza atan,
‘Affet’, ‘Birden Geldin Aklıma’, ‘Yine
Sevebilirim’ ve ‘Bu Aşk Burada Biter’
gibi şarkıların yaratıcısı müzisyen ve

yazar Tuna Kiremitçi, 3 şarkıdan oluşan
Pasaj&Garaj Müzik yeni solo albümü

‘İnsanlığın Öldüğünü Duydum’ un ikinci
video klibini yayımladı. Söz ve müziği Tuna

Kiremitçi'ye düzenlemesi Efe Demiryoğu-
ran'a ait ' Sevmek mi Sevilmek mi' ayrılığa
dair yazılmış çok hüzünlü bir şarkı. Şarkı-
nın video klibi, dinleyici ile buluşan 'İz Kal-
madan'da ve ‘Diğer Yarım’da imzasını
bulunan Selçuk Demirci yönetmenliğinde
çekildi. Albümün diğer şarkıları da Eylül
2020 ve Şubat 2021 tarihlerinde, 
dinleyicisiyle buluşacak. 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

SEVMEK Mi SEViLMEK Mi?

Covid-19 hastalığıyla 
mücadele için alınan 
önlemler genişletilerek
devam ederken, bu 
kapsamda ormanlık
alanlara girişlerin
zorlaşması ve lokanta
gibi gıda üreten bazı
işyerlerinin kapatılması
nedeniyle sokak
hayvanları aç kalma
tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu durumun oplum
sağlığı açısından içerdiği
risklere dikkat çeken
İstanbul Veteriner
Hekimler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Murat Arslan uyarılarda
bulundu 

Sokağa çıkmanın sınır-
landırılması, gıda üreten
işyerlerinin kapatılması
veya kapasitelerinin azal-
ması nedeniyle sokak hayvanlarının gıdaya ulaş-
masında zorluklar yaşandığını hatırlatan Arslan,
“Bu durum kontrol altına alınmazsa hayvan ve
toplum sağlığı sorunları yaşamaya başlarız. Özel-
likle İstanbul çeperinde bulunan ve yaban haya-
tıyla iç içe olan ilçelerde aç kalan köpekler şehir

içlerine doğru gelmeye
başlayacaktır. Bu
durum belki şu anda
gündemde olmayan

kuduz gibi hastalıkların toplum sağlığı sorunlarını
gündeme getirebilir. Aç kalan hayvanların birbir-
lerine ve insana karşı saldırganlaşması olasıdır.
Sorunların giderilmesi ve hayvan refahı ile toplum
sağlığının korunması için derhal tedbir alınması
gerekmektedir” diye konuştu.

HAYVANLAR
AC KALMAMALI

Sokak hayvanlarını 
ihmal etmeyin

Murat Arslan, aç kalan sokak hayvanlarının toplum sağlığını tehdit edebileceğini
belirterek; “Bunun önüne geçmek için belediyelerimiz özenle çalışmalı” dedi.


