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QR koduyla
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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. 

ÖNEMLİ İSİMLER İHRAÇ EDİLDİ

CHP’den üyelerine 
canlı yayın cezası!

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Siperlikler ilçedeki
tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sağlık çalışan-
ları şu an canı pahasına mücadele ediyor. Biz de her zaman onların yanında olacağız” dedi

Beylikdüzü Belediyesi, ko-
ronavirüse karşı aldığı farklı

tedbirlerle dikkat çekiyor. Apart-
man girişlerine konulmak üzere 5
bin dezenfektan paspas dağıtımı-
nın ardından şimdi de sağlık çalı-
şanları için 3 bin adet yüz
koruyucu siperlik üretildi. Belediye
ekiplerince tamamen steril bir or-
tamda hazırlanarak dezenfekte

edilen siperlikler ilçe genelinde
başta hastane ve aile sağlık mer-
kezleri olmak üzere tüm sağlık ku-
ruluşlarına dağıtılmaya başlandı.
İlk dağıtımı ekiplerle birlikte ger-
çekleştiren Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, siperliklerle
sağlık çalışanlarının hayatlarını ko-
laylaştıracak dokunuşlar yapmaya
devam ettiklerini vurguladı. 
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HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNE DAĞITILDI

Beylikdüzü Belediyesi’nin
sağlık çalışanları için çalış-

maya devam edeceğini dile geti-
ren Belediye Başkanı Çalık,
“Bütün sağlık kuruluşlarına ve
sağlık çalışanlarına imalatını yap-
tığımız siperliklerimizi dağıtmaya
başladık. Sağlık çalışanlarımız şu
anda koronavirüse karşı canı pa-
hasına mücadele ediyor. Biz de

sağlık çalışanlarının hayatını ko-
laylaştırmak adına Beylikdüzü
Belediyesi olarak her zaman yan-
larında olmaya devam edeceğiz.
Beylikdüzü Belediyesi olarak ge-
rekli tedbir ve önlemleri aldık”
açıklamasında bulundu. Başkan
Çalık aynı zamanda ihtiyaç ha-
linde siperlik takviyelerinin de
yapılacağını belirtti. 
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SAĞLIKÇILAR CANI PAHASINA MÜCADELE EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi,
CNNTürk'te bir programa

katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve
AHaber’e çıkan eski milletvekili
Mehmet Sevigen’i ihraç etti. CHP
üyesi ve eski Milletvekili Dursun Çi-
çek'in kızı olan Avukat İrem Çiçek
de CHP’nin boykot kararı aldığı
CNN Türk kanalının yayınına katıl-
dığı, parti tüzüğünü ihlal ettiği ge-
rekçesiyle ihraç edilmişti. İrem
Çiçek, "Evde kalın uyarılarının gel-

diği bugünlerde
CHP İstanbul İl
Disiplin Ku-
rulu’nun aldığı
CNN kararı
elime ulaştı. Ka-
rara muhalefet
şerhi düşen
meslektaşlarıma
teşekkür ederim"
açıklamasını
yaptı. 
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Ümit Kocasakal

İŞÇİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

SİLİVRİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

CHP'li belediyelerin baş-
lattıkları yardım kampan-

yaları ve İçişleri Bakanlığı'nın
yayımladığı genelge sonrası he-
sapların bloke edilmesi tartışıl-
maya devam ediyor. Kampanya
kapsamında İBB hesaplarına 6
milyon 529 bin liralık destek gel-

diğini belirten Ekrem İmamoğlu,
900 bin liralık yardımı bloke
eden Vakıfbank'a tepki gösterdi.
İmamoğlu, "O 900 bin lirayı der-
hal gönderin. O ne sizin ne de
belediyenin parası. Bu vebalin
altında kalmayın" ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 9
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BU VEBALİN ALTINDA KALMAYIN!

Belediye ekiplerince steril ortamlarda hazırlanan ve üzerinde ‘Birlikte Başaracağız’ yazılı siperliklerin ilk dağıtımını Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık gerçekleştirdi. Başkan Çalık, “Sağlıkçılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

PASİF ANTİKOR TEDAVİSİ BAŞLAYACAK

Kızılay Başkanı Dr. Kerem
Kınık günlerdir herkesin bek-

lediği müjdeyi verdi. Corona virüsü
tedavisinde şu anda bilimin elindeki
en önemli silahlardan biri olan "pasif
antikor" tedavisi için iyileşmiş hasta-
lardan kan ba-
ğışı alımları 10
gün sonra baş-
lanıyor. Dr.
Kınık, tüm ha-
zırlıkların ta-
mamlandığını,
ilk etapta salgı-
nın yoğun gö-
rüldüğü 10 ilde
bağışçılardan
kan alınmasına
başlanacağını
söyledi.

ç

İyileşmiş hastalar 
kan bağışı yapacak

Kerem Kınık

ÖZ DE KORONA’YA YENİK DÜŞTÜ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pa-
toloji Anabilim Dalı eski Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz
koronavirüs sebebiyle 87 yaşında
hayatını kaybetti. Haberi, Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sait Gönen sosyal medya hesabın-
dan duyurdu.
Prof. Dr. Feriha
Öz, aynı za-
manda Cerrah-
paşa Tıp
Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Büge
Öz'ün kayınvali-
desiydi. 
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Bir bilim insanı
daha virüsten öldü

Feriha Öz 

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen

koronavirüs mücadele çalışmaları
hakkında genel değerlendirme yaptı.
Başkan Yılmaz, "Sizin ve sevdiklerini-
zin sağlığı için lütfen zorunlu olma-
dıkça evinizden çıkmayın. Gerekli
bütün yasal uyarılara özen gösterin.
Biz her türlü zorluğu birlik ve bera-
berlik içerisinde yendik" dedi. I SAYFA 8
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Zorunlu olmadıkça
evinizden çıkmayın

Avcılar Cihangir Mahalle-
si’nde yüzde 76 engelli ra-

poru bulunan Taha Alper'i
döven şüpheli tahliye edilince Al-
per'in annesi Zeliha Yıldırım çok
sert tepki gösterdi. Oğlu Taha
Alper için verilen 'kendini savu-
nabilir' raporunu veren doktora
çıkışan Zeliha Yıldırım, "5-6 da-
kikalık görüşme ardından bu
rapor verildi. Şimdi soruyorum,

'Doktorun nasıl bir uzmanlığı,
bilgisi vardı, nasıl bir test yaptı bu
kanaate vardı?' Çocuğum 6 nu-
mara gözlük kullanıyor. Arkadan
gelip tekme vurulunca gözlüğü
fırlamış, bu durumda hiçbir şeyi
göremez. Her şeyi karıştırır. 5 ya-
şındaki çocuk konuşsun Alper’in
sorunlu olduğunu anlar. Aklım
almıyor" feryadında bulundu.
I SAYFA 4
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O DOKTORUN NASIL BİR UZMANLIĞI VAR!

AKLIM ALMIYOR!

Avcılar'da yüzde 76 engelli
raporu bulunan, otizmli
Taha Alper'i darp eden kişi
tahliye edilince, Anne
Zeliha Yıldırım, “Aklım
almıyor. Milyarlarca
hücremiz var 1 hücreme
bu raporu kabul ettiremi-
yorum” tepkisini gösterdi

YÜZDE 76 ENGELLİYE 'KENDİNİ SAVUNABİLİR' RAPORU
ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!ECZANELERE VIRUS AYARI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
corona virüsü tedbirleri kap-

samında İstanbul'da eczanelerin
çalışma saatlerinin değiştiğini du-
yurdu. Vali Yerlikaya, corona vi-
rüsü (Covid-19) önlemleri
kapsamında, eczacılardan
gelen talepler üzerine karar
alındığını belirterek "İlimizde
faaliyet göstermekte olan
serbest eczanelerin çalışma
saatleri pazar günleri hariç
09:00-18:00 saatleri arası
olarak belirlenmiştir”
açıklamasında bulundu.
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ECZANELERİN ÇALIŞMA
SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK 

BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!BELBİM HAFİYE GİBİ!

Sayfa 5

Hiç kimse işinden
aşından olmasın!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, DİSK Genel

Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-
İş Genel Başkan Yardımcısı Osman
Yıldız ile video konferans yöntemiyle
toplantı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu,
Kovid-19 salgını ile mücadele ve işçi
haklarının görüşüldüğü toplantıda,
ortak bildiriye imza atan konfederas-
yonları tebrik etti. I SAYFA 7
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya

Ekrem
İmamoğlu

PARAYI
GONDERIN!

Vakıfbank'ın 
2 bin 100 

bağışçıdan
gelen 900 bin 

lirayı bloke 
etmesine tepki

gösteren Ekrem 
İmamoğlu,
"Hukuksuz 

olarak bloke
ettiğiniz parayı
derhal gönde-
rin" ifadelerini

kullandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koro-
navirüs tablosunu açıkladı. Test sayısının

düne göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini
ifade eden Koca, "Test sayısına

oranla pozitif vaka sayımız ise
azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız
var. 79 hastamızı daha kaybettik"
dedi. Son 24 saate yapılan testler
sonucu 2 bin 456 vaka daha po-

zitif çıkarak toplam vaka sayısı
18 bin 135'e ulaştı. Toplam

ölü sayısı da 356'ya çıktı. 
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Fahrettin Koca

VIRUSE KARSI
3 BIN SIPERLIK 

MÜCADELEMİZİ SULANDIRMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan be-
lediye başkanlarıyla video

konferans yoluyla yapılan toplan-
tıda, "Kendilerini Türkiye Cumhuri-
yeti’nin dışında ve üstünde görenlere
milletimiz gereken cevabı veriyor, ve-
recektir. Hele hele bu projeyi dina-
mitlemeye çalışmak gafletten öte bir
şeydir. Türkiye'de kimse hukukun ve
kanunların üze-
rinde değildir.
Korona 
salgınıyla 
mücadeleyi, 
sulandırmaya,
bunu günlük 
siyasetin mal-
zemesi haline
dönüştürmeye
hiç kimsenin
hakkı yoktur"
diye konuştu.
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Kimse hukukun 
üzerinde değildir

Recep Tayyip Erdoğan

ISKILLENMEK BENIM
EN DOGAL HAKKIM!

KÖR DÖVÜŞÜ YAPMAYALIM
İçİşlerİ Bakanı 
Süleyman Soylu CHP'li

belediyelerin yardım kampan-
yaları hakkında açıklamada
bulundu. ekrem İmamoğlu ile
telefonla görüştüğünü söyle-
yen Soylu, "Biz bir kör dövü-
şün içinde bulunmamalıyız"
dedi. Yardımlar konu-
sunda bazı televizyon-

larda merkezi hükümetle
yerel yönetimler ayrımı yapıl-
dığına işaret eden Soylu, "Ben
İçişleri Bakanıyım işkillenmek
en doğal hakkım. Acaba biri-
leri bu süreçten bir başka
anlam mı çıkarmaya çalışı-
yor?" diye sordu. I SAYFA 9
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Süleyman
Soylu
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET vE SaRkÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, bir
yandan evde bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışan diğer yandan da
işlerini evden devam ettiren ebeveynlere önerilerde bulundu

G ülşen Arslan, velilerin psikolojisinin iyi
durumda olmasının, iş hayatında ve-
rimli olmanın ön koşulu olduğunu be-

lirterek, bu durumun çocukların eğitimi ve
zihinsel gelişimi için de fayda sağlayacağını
ifade etti. Arslan, velilerin kendini önemsemesi
ve gün içinde kendine özel keyif alabileceği za-
manlar oluşturmasının önem taşıdığına dik-
kati çekerek, “Bu özel zaman bir kahve molası
olabileceği gibi, müzik dinleyerek ya da kitap
okuyarak da değerlendirilebilir.” dedi. Velilerin
olumsuz durumları olumlu şekilde yönlendirip
kendilerine fırsat yaratabileceklerini söyleyen
Arslan, ebeveynlerin kendi kişisel gelişimleri
için yaptığı çalışmaların, çocuklar için olumlu
rol modeller oluşturduğunu belirtti. Arslan,
“Uzun zamandır okumak için fırsat kolladığı-
nız bir kitabı okumanın tam zamanı. Aile ile
çatışmaların yaşanabildiği ergenlik döneminde
olan bir çocuğunuz varsa bu süreç evde iletişi-
min ve ortak paylaşımların artmasına ve ha-
liyle ebeveyn-çocuk bağlarının güçlenmesine
olanak sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Mutlaka erken kalkın

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Baş-
kanı Gülşen Arslan, önerilerini şöyle sürdürdü:
Rutin bir gününüzde belirli bir plan ya da
programa bağlı olabilirsiniz ancak şu an yeni
şartlara uygun bir planlama yapmanızın ge-
rektiğinin bilincinde olmalısınız. “Yapılması
gerekenler” listesi oluşturmak bu değişikliğe
daha kolay adapte olmanızı sağlayacaktır.
Sabah her zamanki saatinizde uyanıp o 
saatte bir işiniz olmasa bile gününüzü 
planlayabilirsiniz.

Tek başınıza hareket etmeyin

Sorumluluklarınızı paylaşın. Şu an hem işiniz
hem çocuklarınız hem de ev sorumluluklarınız

üst üste gelmiş olabilir. Evdeki diğer üyelerle
yapabilecekleri sorumlulukları paylaşmak sizi
rahatlatacağı gibi sorumluluk almak ve bu so-
rumluluğu yerine getirmek çocuklarınızın
(özellikle ergenlikte) kimlik gelişimine olumlu
katkılar sağlayacaktır.

Hep birlikte eğlenin 

Kendinizi çocuklarınızı eğlendirmeye adama-
yın. Sizler de onlarla eğlenin. Hep birlikte eğle-
nebileceğiniz etkinlikler planlayın. Örneğin;
birlikte puzzle yapabilir veya bilgisayar oyunu
oynayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz eğlenir-
ken siz de eğlenmiş olursunuz. Çocuklarınız
gibi sizler de çevrenizdeki insanlarla
iletişimlerinize teknoloji üzerin-
den devam edebilirsiniz. Ar-
kadaşlarınızla,
akrabalarınızla iletişim
kurmak ve paylaşım-
larda bulunmak siz-
lere de iyi gelecektir.
Evden devam etti-
rilmesi gereken bu
süreçte aile üye-
leriyle ilişkilerde
olumsuzluklar
yaşanmaması
adına karşıla-
şılan sorun-
larda her
zaman
çözüm
odaklı olun-
malı ve tüm
aile üyeleri
birbirine say-
gılı olmalıdır.
HABER
MERKEZİ

EvdE zaman
GECmEz dEmEyin

EVDE
YAPACAK İŞ

ÇOK!

Kendinizi yorgun ve güçsüz hissettiği-
niz zamanlarda geçmiş başarılarınızı
hatırlayın ve eğer isterseniz her şeyin
üstesinden gelebileceğinizi unutma-

yın. Her yeni güne başlarken aynaya
bakın ve kendinize ne kadar güçlü 
olduğunuzu hatırlatın. Güne güzel bir
gülümseme ile başlayın.

Güne pozitif başlayın

Tüm dünyada etkisini gösteren
koronavirüs Covid-19’a karşı
alınacak en önemli önlemlerden

birisi şüphesiz ki mecbur kalmadıkça
evden çıkmamak. İşe, markete, hastaneye
gitmek ya da banka ATM’si kullanmak
gibi zorunlu ihtiyaçlar için evden çıkmak
durumunda kalanlarınsa muhakkak
maske ve eldiven takmaları gerekiyor.
Evde kalma süreci uzadıkça insanlar rutin
hayatlarında yaptığı birçok eylemden
uzaklaşmış oluyor. Özellikle düzenli spor
yapanlar, bisiklet kullananlar, dışarıda
koşu-yürüyüş yapanlar, yüzenler, pilates
yapanlar için hareketsiz ev yaşamının geti-
receği eksiler can sıkabiliyor. Bu durum
vücuda getirdiği olumsuzlukların yanı sıra
psikolojiyi de olumsuz etkiliyor. Bu yüz-
den ev içerisinde ufak tefek egzersizlerin
yapılması genel sağlık açısından ve bağı-
şıklığı güçlü tutmak açısından oldukça
dikkat edilmesi gereken bir konu.

En az hasarla atlatın 

Evde kalmanın çok önemli olduğunun
fakat bu süreçte hareketsiz kalmamak ge-
rektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Cem Arıtürk; “Özellikle 65

yaş ve üzeri vatandaşların; kalp damar
sistemi hastalıkları, diyabet gibi kronik
hastalığı olanların evden çıkma yasağına
uymaları gerekmektedir. Bunun dışında
kalan herkesin işe gitmek, alışveriş ve sağ-
lık ihtiyaçları gibi zaruri ihtiyaçları sağla-
mak dışında evden çıkmamaları çok
önemlidir. Komşu, eş ve dostla aynı evde
toplanıp zaman geçirmek, misafir kabul
etmek ve misafirliğe gitmek de sosyal izo-
lasyonu yıkmak demektir. Bu nedenle bu
dönemde eşimizle dostumuzla, teknoloji-
nin bize sunduğu imkanlarla iletişim kur-
mak bu salgını en az hasarla atlatmamız
için en önemli yollardan biridir. Bu dö-
nemde evdeki hareketsiz yaşamın getirdiği
kilo alma, kas-eklem ağrıları, vücutta
hamlaşma ve psikolojik çöküntülerin etki-
lerini en aza indirmek için düzenli hafif
egzersizler yapılmalıdır. Aslında salgın dö-
nemi çoğu insan için düzenli egzersize
başlamak adına bir fırsat oldu. Düzenli
egzersiz yapmak pek çok sistem açısından
vücuda faydalı ve koruyucu bir alışkanlık.

Bağışıklık sistemini koruyun

Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlü tutma-
nın da en etkili yollarından birisi düzenli
egzersiz. Yapılan aktivitenin yoğunluğu,

süresi, şiddeti ve bireyin fiziksel uygun-
luğu başta olmak üzere pek çok faktör eg-
zersizin bağışıklık üzerindeki etkilerini
değiştirebilmektedir. Genel olarak sağlıklı
yaşam amacıyla düzenli ve orta düzeyde
egzersiz yapan bireylerde bağışıklık siste-
minin güçlendiği bilinmektedir. Ancak
özellikle şiddetli egzersizi takip eden 3-72
saatlik süreçte; bağışıklık sistemi, fiziksel
aktivitenin etkilerinden ötürü baskılan-
maktadır. Bu nedenle bu dönemde egzer-
siz sonrası dinlenme ve yeterli besin-sıvı
tüketimi bağışıklık sisteminin korunması
açısından önem taşımaktadır.” dedi.

Otizmli çocuklar 
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Koronavirüsün sebep olduğu Covid -19 salgını nedeniyle yaşanan kaygı
ve stresten otizmli bireylerin de etkileneceğine dikkat çeken uzmanlar,

aileleri uyarıyor. Otizmli çocukların bu dönemde huzursuzluk ve içe
kapanıklık yaşayabileceğini vurgulayan uzmanlar, evde onlar için huzurlu

bir ortam sağlanmasını, günlerinin planlanmasını öneriyor

NisaN ayı tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de
“Otizm Farkındalık ayı”

olarak anılıyor. 2 Nisan Dünya Otizm
Günü ile birlikte tüm ay boyunca otizm
ile ilgili yaşanan sorunlar, çözümleri
ve umut veren örnekler yoğun olarak
paylaşılıyor. Üsküdar Üniversitesi
NPisTaNBUL Beyin Hastanesi Çocuk
ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr.
Emel sarı Gökten, ülke olarak zor bir
süreçten geçtiğimizi ifade ederek bu
süreçte otizmli çocuğa sahip olan ai-
lelerin ekstra zorluk yaşayabileceğini
belirtti. Koronavirüsün yol açtığı
Covid-19 salgınının evlere kapanmak
zorunda olan otizmli çocukların da ha-
yatında değişimlere neden olduğunu
belirten Doç. Dr. Emel sarı Gökten,
“Okulların ve özel eğitim kurumlarının

kapanmasıyla birlikte otizmli çocukla-
rın hayatlarında, rutinlerinde ciddi de-
ğişiklikler ortaya çıktı. 
Değişikliklere yüksek düzeyde direnç
gösteren otizmli çocuklar, bu süreçte
öfke, huzursuzluk, içe kapanma gibi
belirtiler gösterebilirler” dedi.

Eğitim devam etmeli

Doç. Dr. Emel sarı Gökten, salgın kap-
samında ailelere önemli tavsiyelerde
bulundu: “Bu süreçte aileler eğer an-
layabilecek durumda ise çocuğuna
salgını ve aldığımız önlemleri anlata-
bilir. Bunun yanında sürekli TV ve in-
ternetteki bilgilere de maruz
kalmasına izin vermemeleri gerekiyor.
Bu bilgilerin sınırlandırılması önemli.
Çocuklar için günlük rutinler çok
önemli.”

Plazalar eve sığdı
Yaşanan küresel sal-
gının etkisiyle gündelik
yaşantımızla birlikte iş

hayatımızda da hem duygusal
hem de fiziksel açıdan önemli de-
ğişimler olmaya başladı. Finans-
tan eğitime, teknik hizmetlerinden
basın-yayın sektörüne kadar bir-
çok alanda çalışanlar iş yaşamla-
rını artık evlerindeki ofislerinden
sürdürüyor.
Donanım ve internet teknolojile-
rinin gelişmesiyle bireysel olarak
uzaktan ya da ev ortamından yü-
rütülen iş modellerine giriş yaptık.
Son yıllarda ise kurumsal sevi-
yede finans, eğitim, medya, idari
ve destek hizmetleri, danış-
manlık ve benzeri alan-
larda internet
üzerinden iş süreçle-
rimizi geliştirmeye
ve yürütmeye baş-
ladık. Kamu hiz-
metleri ise
özellikle e-devlet
anlayışının son
yıllarda hızla ge-
lişmesiyle nüfus,
adliye ve tapu iş-
lemleri gibi hizmet-
lerde iletişim

teknolojilerinin nimetlerinden ya-
rarlanmaya başladı. Artık birçok
adli dava uzaktan görülürken,
bankalar mobil uygulamaların
yanı sıra para alışverişi haricinde
gişede yapılan tüm işlemleri ev
ortamında hizmet veren danış-
manlar aracılığı ile yürütüyor.

Gündem home office

Technopc Kurucu Ortağı Murat
Yücel; “Dünya olarak büyük bir
salgın yaşıyoruz. Normal za-
manda sadece belli bir kesimin
ilgi alanında olan evden çalışma
sistemi şu an tüm dünyanın bir
numaralı gündemi olmuş du-

rumda. Toplum olarak ileti-
şim teknolojilerine ve

internet olanaklarına
çok hızlı adapte ol-
mamıza rağmen
sosyal varlıklarız
ve karşımızda
başka bir insan
görmek, sesini
duymak istiyoruz.
Bu nedenle son
zamanlarda video

üzerinden iletişim
hayli artı gösterdi. 

DHA

EvdE kal 
hareketsiz kalma

Doç. Dr. Cem Arıtürk, evde geçirilen

sürede hareketsiz kalmanın vücuda

olumsuz yansımaları olabileceğini

fakat küçük egzersizlerle bu sürecin

avantaja çevrilebileceğini belirtiyor

Gülşen Arslan,
önemli tavsiyelerde
bulundu.
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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 Halkının 
GÖZdESİ ÖZ kEŞan

B üyükçekmece İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, son
zamanlarda yaşanan yan-

kesicilik olaylarının artış gösterme-
sinden sonra çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını
inceleyen polis ekipleri, olayları
gerçekleştiren kişinin 10 yaşındaki
B.G. olduğunu belirledi. Güvenlik
kamerasına yansıyan görüntülerde
ise B.G.'nin arkasından yaklaştığı
kişilerin çantalarındaki eşyaları
yankesicilik yöntemiyle çaldığı ve
B.G.'nin koronavirüse karşı tıbbi
maske taktığı görüldü. Soruştur-
mayı derinleştiren emniyet ekipleri,
B.G.'nin babası Süleyman
G.(29)'ye ait otomobili takibe aldı.
Süleyman G.'ye ait araç dün öğlen
saatlerinde Büyükçekmece D-100

Karayolu üzerinde durduruldu.
Süleyman G.'nin aracıyla birlikte
hareket eden başka bir otomobil
daha durdurulurken, B.G. , babası
Süleyman G. , annesi Sinem

G.(28) , yankesicilik olayları sıra-
sında aileye yardımcı olan Ferdi
D.(38) , Sezer F.(27) ve B.G.'yi
polis ekiplerinden kaçırmaya çalı-
şan Ecevit G.(44) gözaltına alındı.

10 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık, kap-
kaç ve yankesicilik suçlarından top-
lam 473 suç kaydı olduğu ortaya
çıkarken, babası Süleyman G.'nin
yankesicilik, dolandırıcılık, azmet-
tirme, hırsızlık, genel güvenliği teh-
likeye sokma ve ruhsatsız silah
bulundurmadan 53 suç kaydı, an-
nesi Sinem G.'nin ise yankesicilik
ve hırsızlık suçlarından 50 suç
kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli-
lerden Ferdi D.'nin yankesicilik, hır-
sızlık ve ruhsatsız silah
bulundurma suçlarından 20 suç
kaydı , Sezer F.'nin yankesicilik ve
hırsızlık suçlarından 26 suç kaydı
olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin
yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah
bulundurmadan 7 suç kaydı ol-
duğu belirlendi. DHA

SUlTAnBEylİ'DE zin belgesi
olmadan tıbbi maske üretimi
yapılan iki tekstil atölyesine

gerçekleştirilen operasyonlarda toplam
50 bin maske ele geçirilirken, iş yerleri
zabıta ekiplerince mühürlendi. Turgut

Reis Mahallesindeki iki farklı tekstil atöl-
yesinde izin belgesi olmadan maske üre-
timi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet
ekipleri harekete geçti. Dün saat 15.00
sıralarında Sultanbeyli İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekiplerince tekstil atölyelerine

düzenlenen operasyonlarda satışa hazır
halde 22 bin maske ve dikim aşamasın-
daki 28 bin maske ele geçirildi. Ruhsatı
bulunmayan ve izin belgesi olmadan
üretim yapan 2 iş yeri zabıta ekiplerince
mühürlendi.

Polis hırsızları arıyor
GüRpınAR Mahal-
lesi Cengiz Topel
Caddesi üzerinde

bulunan bir evden 22 Ara-
lık'ta 4 şüphelinin 50 bin dolar,
200 gram  Suudi Arabistan al-
tını, 5 bin riyal, 1 adet lüks
marka kol saati ve inşaat şirke-
tine ait kaşe çaldıkları öğrenildi.
Polis evi soyulan M.A.M’nin
ihbarı üzerine şüphelileri yaka-
lamak için çalışma
başlattı. Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliğine
bağlı ekipler, olayın meydana
geldiği bölgede güvenlik kama-
ralarını inceleyerek şüphelilerin
eşkal ve kimliklerini tespit etti.
Polis, yaptığı fiziki ve teknik ta-
kibin ardından Kenan Ö.(20)
ve Cumali A.(30) isimli şüphe-

lileri Sultangazi’de yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne ge-
tirilen Kenan Ö.’nün 13 adet
suç kaydı, Cumali A.’nın 49
adet suç kaydı olduğu belirtildi.
Şubede işlemleri tamamlanan
şüpheliler çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Görüntülere yansı-
yan diğer 2 şüpheliyi arama ça-
lışmaları devam ediyor.

Kameralara yansıdı

Öte yandan, hırsızlık şüphelile-
rin hırsızlık için girdikleri apart-
mana ikişerli olarak girdikleri
güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelilerin tanınmamak için
şapka taktıkları ve olay sonrası
apartmandan çıktıkları anlar
görülüyor. DHA

BEyOĞlU'nDA beş katlı iş hanı-
nın çatı katında yangın çıktı.
Alevlere teslim olan çatı katı

kullanılamaz hale geldi. Yangın, Beyoğlu,
Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak
üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı.
Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanı-
nın çatısında henüz belirlenemeyen bir
nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa
sürede çatı katını sararken vatandaşlar
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar
üzerine Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirli-
ğinden ekipler sevk edilerek yangına mü-
dahale edildi. Yaklaşık bir saatlik
çalışmanın ardından yangın kontrol al-
tına alınırken çatı katı kullanılamaz hale
geldi. İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası
üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerindeki
arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

ATAŞEHİR'DE hurda
malzemelerin bulun-
duğu depoda çıkan

yangın vatandaşlara korku dolu
anlar yaşattı. İtfaiyenin zama-
nında müdahalesiyle yangın sön-
dürülürken, gece de aynı yerde
yangın çıkması nedeniyle polis
ekipleri yangın ile ilgili geniş
çaplı soruşturma başlattı. Yan-
gın, saat 09.00 sıralarında Mus-
tafa Kemal Mahallesi 3006.
Caddesi üzerinde çıktı. Hurda
deposu olarak kullanılan iş yerin-
den alevler yükseldiğini görenler,
itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede yangına müdahale
eden itfaiye ekipleri yangını bü-
yümeden söndürdü. Hurdalık
çevresinde yaşayan vatandaşlar,
korku dolu gözlerle yangının
söndürülmesini bekledi. Gecede
aynı yerde çıkan yangın nede-
niyle  polisin olayla ilgili soruş-
turması devam ediyor. Görgü
tanıkları "Isıtıcıdan çıkmış her-
halde gecede çıktı burada yangın.
Ekipler geldi söndürdü, yine yan-
gın çıktı" diye konuştu.

Sultanbeyli’de kaçak maske operasyonu

Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 
10 yaşındaki yankesici ve ailesi gözaltına alındı. 10 yaşındaki B.G.'nin 473 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

1 günde 
2 kere yandı

Etil alkole izin yok

Çatı birdenbire
alev aldı

MAlKARA'nın kırsal Çavuşköy
Mahallesi'nde çiftçilik yapan
Aşkın Kurt, evinin bahçesinde 3

aylıkken aldığı ve yaklaşık 3 yıldan bu yana
baktığı 4 köpeğinden biri ‘Çomar’ı, evinin
yanında zehirlenerek öldürülmüş halde
buldu. Kurt, köpeğini zehirlenmesiyle ilgili
Malkara Jandarma Komutanlığı'na şika-
yette bulunacağını söyledi.Çoban köpeği-
nin zehirlenerek öldürülmesine gözyaşları
içinde tepki gösteren Aşkın Kurt, "Gözüm
gibi baktığım köpeğim gitti. Bu caniler bu
hayvana nasıl kıydılar. Bu insafsızlarda hiç
mi merhamet yok. Canımızın içini öldür-
düler. Dört köpeğimden biriydi. Onları
sütle besliyordum. Bu köpekleri biz evde ai-
leden saydık. Bunlar evimizin ve bizlerin
bekçisiydi. Ama maalesef 4 köpeğimden
biri olan Çomar'ı zehirlediler, öldürdüler.
Allah'ından bulsunlar. Böyle köpekleri öl-
düren kişileri Allah'a havale ediyorum.
Hayvan sevgisi yok maalesef bazı insanları-
mızda. Hayvan sevgisi olan bir insan bir
köpeği bu şekilde öldürebilir mi? Bu köpek
köyümüzün en güzel köpeğiydi. Ne yazık ki
gitti canım köpeğim. Canım hayvanım git-
ti'' dedi.

Şikayetçi olacağım

Çiftçi Kurt, köpeğini zehirleyenlerin bulun-
masını isteyerek şunları kaydetti:''Canım
gitti. Köpeğim öldü, uykularımız kaçtı. Ai-
lece çok üzgünüz. Evde 3 tane daha arka-
daşı var onlar bile koca gece ağladı. Ben
köpeğimi zehirleyen kişiden şikâyetçiyim.
Köpek canileri yakalansın. Yaklaşık 2 yıl
önce de başka bir köpeğime kürekle vura-
rak, bacağını kırdılar. Tekirdağ'da hayvan
kliniğine götürdüm. Orada ameliyata alıp 3
tane platin koydular köpeğimin bacağına."

Köpekten
ne istediniz?

10 yaSında ama 473 
SuC kaydı bulunuyor!

Beylikdüzü'nde bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2’si polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisini arama çalışmaları devam ediyor

Gözlem
evine

götürüldü
Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan B.G., Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'na bağlı gözlem
evine götürüldü. B.G.'nin
annesi Sinem G. ve Sezer F.
emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adli makamlarca
serbest bırakılırken, Süley-
man G., Ferdi D. Ve Ecevit
G. adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda silahlar konuştu
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi
yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı

OlAy saat 00: 00 sıralarında,
Küçük Piyale Mahallesi Yeni-
yol Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta çok sayıda silah sesi duyan va-
tandaşlar polise haber verdi.  Olay yerine
gelen polisler yerde karnından yaralan-
mış birini buldu ve  sağlık ekiplerine
haber verdi. İsminin Berkay G.(20) ol-
duğu öğrenilen yaralıya  olay yerinde ya-
pılan ilk müdahalenin ardından
ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 kişi gözaltına alındı

Çatışmanın olduğu yere yakın sokak-
larda polisi görerek kaçmaya başlayan

bir kişi polisin kovalaması sonucunda ya-
kalanarak gözaltına alındı. Çatışmanın
ardından olay yerine çok sayıda polis
ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik
önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil
topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı
yeri ve bazı ara sokakları yaya ve araç
trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan in-
celemelerde çok sayıda silah ve kalaşni-
kof tüfeği kovanı bulundu. Yaralanan
Berkay G.'nin de çatışmada kullandığı si-
lahta bulunarak incelenmek üzere polis
merkezine götürüldü. Polis çatışmaya
giren diğer şüphelilerin yakalanması için
geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik
yapan Aşkın Kurt'un (46), ‘Çomar’
adını verdiği çoban cinsi köpeği 
zehirlenerek öldürüldü. Köpeğinin
başında gözyaşları döken Kurt, 
zehirleyenlerin bulunmasını istedi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı il-
çesinde piyasaya kaçak
etil alkol temin ettiği be-

lirlenen A.S. ile eşi M.S., polis ta-
rafından gözaltına alındı. Kapaklı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
koronavirüs salgını ile mücadele
kapsamında yaptığı çalışmada,
A.S. ile eşi M.S.'nin, kolonya ve de-
zenfektan üretiminde hammadde
olarak kullanılan etil alkolü kaçak
olarak piyasaya temin ettiğini belir-
ledi. Çiftin bulunduğu adrese bas-
kın düzenleyen polis ekipleri, 48
adet 5 litrelik toplamda 240 litre
etil alkol olduğu değerlendirilen
sıvı madde, 10 adet ufak pet şişe-
lerde viski olduğu değerlendirilen
sıvı madde, bir siyah kaplı defter
içerisinde isim, telefon numarası ve
adres yazılı olan defter ve rulo şek-
linde üzerinde alkol kiti yazılı ya-
pıştırmalı etiketler ele geçirdi. 



O lay, geçen 8 Mart’ta Cihangir
Mahallesi’nde meydana gelmişti.
Okan M. yüzde 76 engelli raporu

bulunan Taha Alper'i döverken sevk edildiği
mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.
Dayak ardından çekilen görüntülerin sosyal
medyada yayınlanması sonrası tepkiler bü-
yüyünce Küçükçekmece Cumhuriyet Sav-
cılığı’nın talimatı ile ikinci kez gözaltına
alınan Okan M. ‘Beden ve ruh bakımından
kendisini savunamayacak kişiye karşı basit
yaralama’ suçundan tutuklandı. Hakkında
6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan şüphelinin avukatı, davanın
açıldığı Küçükçekmece 1’inci Asliye Ceza
Mahkemesi'ne başvurarak tahliye
kararı verilmesini isteyerek, iti-
razda bulundu. Mahke-
menin isteği üzerine
Küçükçekmece Adli
Tıp Şube Müdür-
lüğü'ne sevk edi-
len otizmli genç
için "Beden ve
ruh bakımın-
dan kendisini
savunabile-
cek du-
rumda"
raporu verildi.
Mahkeme bu
rapor üzerine
sanık Okan M.
hakkında yurt dı-
şına çıkış yasağı ve
iki gün ikametine
yakın karakola imza ver-
mesi koşuluyla 23 Mart'ta
tahliye kararı verdi. Ailenin avukatı
Bakırköy nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne
tahliye kararı ve adli tıp raporuna itirazda
bulundu.

Anne Yıldırım tepki gösterdi

Otizmli Taha Alper'in annesi Zeliha Yıl-

dırım, gelişmeleri şaş-
kınlıkla izlediklerini belirtirken,

doktorun 10 dakika gördüğü oğlu için
hangi ölçülere dayanarak bu raporu ver-
diğini sordu. Oğluna yıllar öncesinden
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından

çeşitli engelleri göz önüne alınarak yüzde
76 engelli raporu verildiğini belirten Ze-
liha Yıldırım, "19 yaşındaki çocuğum
12’nci sınıfta olması gerekirken henüz
okuma yazma bilmiyor, ilkokul 1’inci
sınıf aşamasında, makasla kağıt kesemi-
yor. Motor kasları gelişmemiş, dikkat ek-

sikliği, zeka geriliği var ve sonuçta yüzde
76 ağır engelli raporu verildi. Çocuktu, o
rapora inanamadım gittiğimiz başka bir
hastaneden daha benzer rapor verildi.
Yine kabullenemedim. Bakırköy Prof.
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne 2016-17 yıllarında sürekli gittik.
Bu olayın ardından polis tarafından
arandık, Küçükçekmece Adliyesi’ne ko-
ronavirüs tehditi olduğu ortamda gittik.
5-6 dakikalık görüşme ardından bu
rapor verildi. Şimdi soruyorum, 'Dokto-
run nasıl bir uzmanlığı, bilgisi vardı,
nasıl bir test yaptı bu kanaate vardı?' Ço-
cuğum ‘Nasılsın?’ diyen herkese 'İyiyim'
diyebiliyor. Ona, ‘Korktun mu?’ diye sor-
duktan sonra bu raporu nasıl verebilirsi-
niz? Çocuğum 6 numara gözlük
kullanıyor. Arkadan gelip tekme vuru-
lunca gözlüğü fırlamış, bu durumda hiç-
bir şeyi göremez. Her şeyi karıştırır. 5
yaşındaki çocuk konuşsun Alper’in so-
runlu olduğunu anlar. Aklım almıyor.
Milyarlarca hücremiz var 1 hücreme bu
raporu kabul ettiremiyorum" tepkisini
gösterdi.  DHA
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B ugünkü karanlık atmosferden çık-
mak, o karanlığa takılıp, kalan sev-
diklerimi oradan alıp, yaşamın diğer

bir nedeni olan güzel duygulara taşımak için
düşünüp, yazıma başlamadan önce Yılmaz
Güney'in, 'Selimiye Mektuplar'ını tekrar oku-
mak istiyorum.

Çünkü;
Artık herkes, hepimiz, sen yada ben.
'Seviyorum dediği insanı aramaz, onun öz-

lemini giderecek bir ses vermez, hasretini gi-
derecek bir resim yada eskiden daha kolay
olan ve kapıyı çalmasını beklenen postacının
getirmesini beklenen sevgi dolu bir o artık
mazide kaldı denen aşk dolu bir mektup bile
yazmayı düşünmez, eve kapatıldığı için hatır-
layıp, sanaldan arayıp, yalandan da olsa seni
eviyorum dediğine.

Yılmaz Güney, Nazım Hikmet hata ama
gözlerine rağmen dünyanın yaşanması gere-
ken bir alan olduğunu çaldığı, söylediği tür-
külerle anlatıp, etrafına ışık saçan Aşık
Veysel'i düşünürken Galip Apaydın'ın 'Toz
Duman İçinde' adlı kitabın da ele aldığı ko-
nunun ne anlam taşıdığını bugün yaşanan-
larla daha iyi anlıyordum.

Ve o sevgiliden kalanlarla hasretini gide-
ren, onun anıları ile umudunu yitirmeyen ve
onu dinlediği müziklerde aşık olan ve dinle-
dikçe şair olup yazılar yazan ve okurlarının,
'Kim o güzel, gülen yüzlü?' diye sorarken o
sevgili onca yazı onca müzik ve onca hasreti
anlamaz, oralı olmaz ve açtığın kalbinde ki
aynada gör beni bile demez.

Ve o seven hala ona sevgili diye hitap edip,
onsuz aşkı yaşar, kendisini kandırırcasına.. 

Ve terör denilip, düşünceleri dolaysıyla
hala hapiste olan ve virüsü Çin işkencesine
çevirip, aşı, ilaç değil para derdine düşenlere
inat ele aldığı son kitabı 'Seher'' i kime yazdı-
ğını sorup, kendilerinin nice Seherle sema
çektiğini sorgulamayanlara inat düşündükle-
rini, duygularını aktarma cesareti ile 'Ne di-
yecekler, kim nereye çekecek?' diye
düşünmeden, 'duygularına gem vurmadan
anlatacaksın, dün olduğu gibi bugün 
yazdıklarını' diyerek devam ediyorum, Fakir
Baykurt ve daha nicelerinin bugün unutulan
ama bugün ölümün Corona adıyla geldi diye
korkup, tırsıp şiirleri, sözlerine sarılınan

onca aydın, yazar, düşünce insanına saygı 
diyerek..

Üzülerek düşünmeye başlar, Ve; 'bunca
yazılan kitapların,  o hırsla tellerine dokunu-
lan sazlarla, gitarlar, piyano ve daha nicele-
riyle söylenen türkü ve şarkların boşuna mı
yazıldığını, söylendiğini kendi kendisine
sorar.

Ve o sevgiliden gelecek bir ses ile pasları
silineceğini umduğu kulaktan girip, kalbi 
sızlatan müziklerin boşuna mı çalındığını 
düşündürür.

Ama sevgili denen, ama taştan, buzdan
daha soğuk daha duymaz, his etmez denene
aşık olduğunu fark etmez aşkı kendisine Çin
virüsünden daha işkence eden seven..

Ve başlar kendisini teselli, kandırmaya
yeni bir müzik parçasıyla..

Ki; O müzik bile ağlar o sevenin haline.
'Sevmek, sevmek ne dokunmaktır, nede

öpüp koklamak.

Saatlerce bir kare fotoğrafına bakıp, 
her bir zerresini en ayrıntısına kadar

ezber etmektir.
Olur ya ,olur ya kavuşuruz umudu taşı-

maktır.
Uykuya dalarken bile sarılabilmenin ha-

yali ile uymak
Avucunda tutuğun resmiyle sabahlamak,
Uyanınca ilk onu görmek için elini sol ya-

nında ayırmamaktır..
His etmektir her dem mesafeler inat,

uzaklıklara inat
Sevmektir, seve bilmektir aşk..' derken se-

vilen, sevdiği sanılan ne yapar, ne eder, umu-
run damı ki dünya.

Vallahi bilmem o düşünür mü, umurunda
mı ama ben kararlıyım ve hala ret ettiğim
virüs deyip, para derdine düşenlerin saçmalı-
ğına karşı duygularımla yaşamaya devam
ölüm denenin sevdiğini, beni almaya gelene
kadar...

Ölüm seni almaya gelene kadar...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Çocuklar için
‘Masal Saati’
Maltepe Belediyesi, korona virüs salgını
nedeniyle evlerinden çıkmayan Maltepeli
minikler için internet üzerinden masal
saati yayınları başlattı. Yayın, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube
kanalı üzerinden başladı

Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve
Bakım Merkezi’nden Nurcan Boy, “Minik
Ayıcık” isimli masalı Maltepeli minikler

için anlattı. Boy, evden izin almadan çıkan ve or-
manda kaybolan minik ayının öyküsünü miniklerle
paylaştı. Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve
Bakım Merkezi’nden Başak Polat Eğilmez ise çocuk-
lara online eğitim şarkısı söyledi. Şarkıda ormanda
yaşayan ayı ve ağacın öyküsü anlatıldı.

Gençlere eğitim desteği

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, salgın nedeniyle
Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde’nde verdikleri eği-
timleri dondurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Eği-
timlere kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden
devam edeceklerini ifade eden Kılıç, “Siz sevdikleri-
nizle birlikte sağlığınızı evde korurken biz hizmeti
ayağına getireceğiz. Ne olur evde kalın.” dedi. Tarih
öğretmeni Vedat Çiğdem, 25-26 Temmuz’a ertelenen
Yüksek Eğitim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırla-
nan Maltepeli öğrencilere eğitim videoları ile destek
vereceklerini ifade etti. Çiğdem,  Trablusgarp ve Bal-
kan Savaşları’nın nedenlerini ve sonuçlarını anlattı.
Matematik öğretmeni Pınar Yeğin mantık dersi verdi. 

ANNEDEN OTİZMLİ OĞLUNA DAYAK ATAN SANIĞIN TAHLİYESİNE VE ADLİ TIP RAPORUNA TEPKİ

Avcılar'da yüzde 76 engelli raporu bulunan, otizmli Taha Alper'i darp ettiği
iddiasıyla tutuklanarak 1.5 yıla kadar hapsi istenen Okan M.'nin tahliye
edilmesi tepkiye neden oldu. Anne Zeliha Yıldırım, oğlu için verilen 
‘Kendisini savunabilecek durumda’ raporuna ilişkin, "5 yaşındaki çocuk 
konuşsun Alper’in sorunlu olduğunu anlar. Aklım almıyor. Milyarlarca 
hücremiz var 1 hücreme bu raporu kabul ettiremiyorum" dedi

AKLIM ALMIYOR!

Anne Yıldırım gereken itirazları yaptıklarını, bu raporu
yazan kişinin hangi testi yaptığını açıklamak zorunda oldu-
ğunu masum ve savunmasız oğluna saldıran sanığın “En-

gelli ise bana ne” diyerek dayağa devam ettiğini belirtirken,
"Durumunu öğrendiği bu çocuğu darp etmeye devam eden
bu kişi, canice öldürmeye teşebbüs etmiş demektir. Engelli
olduğu söylendikten sonra insan durur. Bugüne kadar bir

tane özür yok. Bir kez vicdanınız sızlasın. Biz çocukla-
rımıza önce merhameti aşıladık. Adalete güveniyo-

ruz. Yargılanmaya başlamadan önceki
tahliyeye ve verilen rapora itirazımızı

yaptık" açıklamasında 
bulundu. 

BUGÜNE KADAR
ÖZÜR DİLEMEDİ

Yaşlılara evde temizlik hizmeti
Esenyurt

Belediyesi 
Koronavirüs

salgını
nedeniyle

sokağa çıkma
kısıtlaması 

getirilen 
65 yaş ve üzeri

vatandaşlara
ve engellilere
ücretsiz ‘Evde

Temizlik
Hizmeti’
sunuyor

esenyurt Belediyesi, il-
çede yaşayan engelli ve 65
yaş ve üzeri vatandaşların

ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesin-
deki ekipler, Koronavirüs salgını nede-
niyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak
üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler
için ücretsiz olarak Evde Temizlik Hiz-
meti veriyor. Belediyenin başarılı bir şe-
kilde uyguladığı hizmet, Koronavirüs
önlemleri kapsamında evlerinden çıka-
mayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak
isteyen vatandaşların imdadına yetişi-
yor. Bu çalışma kapsamında oluşturu-
lan ekipler yapılan sosyal incelemeler
sonucunda, belirlenen program dahi-
linde eldiven, maske ve galoşlarla her
türlü tedbiri alarak vatandaşların evle-
rinde detaylı temizlik yapıyor.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa
çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşla-
rın temizlik ihtiyaçlarını gidermek için
ayrı bir ekip oluşturduklarını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Mü-

dürlüğü personeli Orhun Günaydın,
“Müdürlük olarak engelli ve 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz evde te-
mizlik hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle sokağa
çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşla-
rımız için özel bir ekip kurduk. Ekipleri-
miz tespit edilen adreslere giderek
detaylı temizlik işlemlerini yapıyor. Biz
Esenyurt Belediyesi olarak her zaman
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ya-
nındayız, lütfen sizler de evlerinizde
kalın” dedi.

Bozkurt'a teşekkür ettiler

Evde temizlik hizmetinden faydalanan
Kıbrıs Gazisi Besim Sarı, verilen hiz-
metten dolayı Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür
etti. Sarı, "Belediye başkanımıza ve te-
mizlik ekiplerimize bu hizmetlerinden
dolayı çok teşekkür ediyoruz. 1 yıldan
beri biz onları aramadan onlar bizi ara-
yarak geliyorlar ve temizlik yapıyorlar.
Çok memnunuz bizim gibi yaşlılara,
gazilere yardımlarından dolayı hepsine
tekrar çok teşekkür ediyoruz" diye ko-
nuştu.BARIŞ KIŞ

Köşe bucak
temizlik

Zeytinburnu Belediyesi, virüs nedeniyle
hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin-
burnu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya

göre ilçede bugüne kadar; bin 43 sokak, bin 128 çöp
konteynırı, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 adet eczane,
78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 Aile Sağlığı
Merkezi, 32 fırın, 27 adet park, 13 taksi durağı, Zeytin-
burnu sınırları içerisinde hizmet veren 149 adet hatlı
minibüs ve 234 kamu aracı, yıkanarak dezefenkte
edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları
yerleştirildi. Bu süreçte sokak hayvanlarının da bakı-
mını ihmal edilmedi.  Zeytinburnu Belediyesi, ilçe gene-
linde kurulu olan 32 mama istasyonunun haftada 3
gün kontrollerini yaparak, mama ve su tedariki sağlıyor.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Biz de
göreve geldiğimizden bu yana okulların periyodik te-
mizliklerini belediye olarak üstlendik. Elbette virüs ve
salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu
çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık"
dedi. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koy-
ması, sorumlu davranması gerektiğine işaret eden Baş-
kan Arısoy, herkesi dikkatli olmaya davet etti.



İLKELİ KÖŞE
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Yanlış nerede

G ünler günleri kovalarken bir anda ne oldu da
kovalamayı bıraktı?
Kalabalıklaşan dünyanın yoğunluğu içinde

kim ‘dur’ dedi bu gidişata?
Şimdi mecburen belirsiz bir süre evlerdeyiz. 

Sonuçta öyle ya da böyle bu günler geçecek ama
neden başımıza böyle bir felaket geldi dersiniz?

Trafikte bile yol verme kavgasından gözümüzü
kırpmadan kolayca birbirimizi öldürür hale gelmemiş
miydik?

Yanımızda çocuk mu varmış, başkaları rahatsız mı
oluyormuş demeden, sesimizi yükseltip birbirimize
hakaret etmeyi kendimize hak bayram görmüyor
muyduk?

Daha fazla para kazanma hırsından Allah’ın 
verdiği nimetleri çürütme pahasına da olsa saklayıp
karaborsa ile fahiş fiyatlarla piyasaya sürmedik mi? 

Pahalılaşan hayat mücadelesinde hepimiz daha
fazla stresle boğuşmak zorunda kalmadık mı?

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düşüncesini 
unutarak çaresizlik içinde boğuşan insaları kendi
dertleriyle baş başa bırakıp intihar haberlerini 
duymazdan gelmedik mi?

Bize miras bırakılan ata tohumlarımıza sahip 
çıkmayı unutup, ekip biçerek bolluk bereket yaşamak
yerine oturduğumuz yerden para kazanmak uğruna
tarımı bitirmedik mi?

En verimli topraklarımızı betonlarla döşeyip 
ormanlarımızı madenler uğruna talan edip bu 
katliama hep beraber şahit olmadık mı?

Yer kalmamış gibi aynı yerde bulunma şımarıklığı-
mızdan gökdelenler dikerek üst üste kutu gibi 
modern hapisaneler inşa etmedik mi?

Cennetin anaların ayaklarının altında olduğunu
unutarak kadını sadece iki bacak arasındaki namus
kafasıyla hor görüp, yetmedi öldürmedik mi?

Allah’ın bize verdiği kendi güzelliklerimizi unutup
daha dolgun dudaklar, daha dik göğüsler, daha ince
kalçalar için estetikçilere koşmadık mı?

Çalışan, iş kuran insanların emeğini hiçe sayarak
üretmek yerine kısa yoldan nasıl köşeyi dönüp vurgun
yapabiliriz diye dolandırıcılıkta ülke kahramanları
yaratmadık mı?

Doğmamış çocuğa bir bez dahi almayan atalarımı-
zın bu davranışını yokluktan sebep bilip neredeyse
komşumuzun açlığını, paylaşmayı unutarak abartılı
kutlamalar, Umre’ye bilmem kaçıncı defa gitmeler,
bir ayakkabıya sırf markasından sebep milyonlar
vermeyi toplum olarak yaşam tarzımız haline 
getirmedik mi?

Oysa aynı havayı soluyup aynı dünyanın insanları
iken birbirimizi ötekileştirmedik mi?

Sonra ne mi oldu?
İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederek

2011 yılında yayınlanan, bugünleri anlatan ‘Conta-
gion’ filminden de gördüğümüz üzere; Bitmek tüken-
mek bilmez doyumsuz taleplerimize yetişmek uğruna
doğayı katledip ağaçları kestik. Kestiğimiz ağaçlar-
dan birinde yaşamını sürdüren bir yarasa hayatını
sürdürebileceği yeni bir ağaç dalı ararken domuz
çiftliğinin üstündeki çitlere kondu. Dışkısını doğa 
yerine domuzların çiftliğine bırakıverdi. Bunu yiyen
domuz kesildi ve dünyaca ünlü bir restorana pişiril-
mek üzere yola çıktı. Turistin biri de restoranın 
ahçıbaşısı ile tam bu domuzu pişirmeye hazırlanırken

fotoğraf çektirmek istedi. Ellerini yıkamak yerine
sadece önlüğüne silip mutfaktan gelen ahçıbaşı, turis-
tin elini sıktı, birlikte fotoğraf çektirdiler. Bu anı bir
fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdiler ancak turistimi-
zin bundan sonra temas ettiği herkes ölmeye başladı.
Bir rivayete göre de Çinlinin birinin midesine indir-
diği yarasadan hastalanıp tüm dünyaya yine temas
yoluyla bulaştırdığı yönünde.  Ya da biyolojik bir
savaş. Öyle ya da böyle hepimiz küresel bir salgının
domino etkisini inzivaya çekilmiş bir şekilde kaygıyla
izliyoruz. Daha ne kadar izleyeceğimiz de meçhul.

Şu an için tek bir gerçek var o da her birimizin 
gidebileceği sığınabileceği en güvenli yer, evleri.
Allah hepimize düşünebileceğimiz, sorgulayabileceği-
miz bolca zaman verdi. 

Hani hepimiz hayıflanıyorduk ya zaman hızla geçi-
yor hiçbir şeye yetişemiyoruz vakit bulamıyoruz diye.

İşte zaman durdu.
Rahmetle ve özlemle andığım büyük üstat Kaya-

han’ın yıllar önce şarkısında söylediği gibi; Şimdi
‘ben nerde yanlış yaptım’ demenin, dünya insanları
olarak hepimizin kocaman bir aile olduğumuzu 
hatırlamanın zamanı değil mi? 

İlkeli Söz; Herkes kendi derdinde kendini bi şey
sanma, ne kadar zalim olsan da gireceksin o toprağın
altına...

3 BIN KITABA 
DIJITAL ERISIM

SAyıSAl Kitap Türkçe
Dijital Kütüphane ve
Yordam Bilgi Teknoloji-

leri ile işbirliği yapan Beylikdüzü
Belediyesi, E-Kütüphane hizme-
tiyle kitapseverlere ev ortamında,
binlerce kitaba erişim imkanı sağ-
ladı. Vatandaşların koronavirüs
salgını sürecinde bilgiye erişimine
olanak sağlayan uygulamayla evde
kalan bireyler nitelikli zaman geçi-
rebilecek. E-Kütüphane hizmetin-
den yararlanabilmek için
vatandaşların öncelikle Beylikdüzü
Belediye Kütüphaneleri’ne üye ol-
maları, daha sonra da Beylikdüzü
Belediyesi’nin web sayfasındaki e-
belediyecilik bölümünde yer alan
‘Kütüphane Kataloğu’ sekmesin-
den Beylikdüzü Belediye Kütüpha-

neleri’ne bağlanıp üye kodu ve şif-
releri ile oturum açmaları gereki-
yor.  

Üye olmak gerekiyor

Beylikdüzü Belediye Kütüphanele-
ri’nde bulunan 3 bini aşkın kitaba,
internet aracılığıyla erişim imkanı
sağlayan E-Kütüphane hizmetin-
den yararlanmak için öncelikle
Beylikdüzü Belediye Kütüphanele-
ri’ne üye olunması gerekiyor. Bey-
likdüzü’nde ikamet eden ve
belediye kütüphanelerine üyeliği
bulunmayan vatandaşlar, hafta içi
09.00-17.00 saatleri arasında bele-
diyenin 444 09 39 numaralı telefo-
nundan 6083 nolu dahili ile
Kütüphane Şefliği’ne bağlanarak
üyelik başvurularını kolaylıkla ger-

çekleştirebiliyorlar. Üyelik işlemini
gerçekleştiren vatandaşlar, sonra-
sında, Beylikdüzü Belediyesi’nin
web sayfasındaki e-belediyecilik
bölümünde yer alan ‘Kütüphane
Kataloğu’ sekmesinden Beylikdüzü
Belediye Kütüphaneleri’ne bağla-
nıp üye kodu ve şifreleri ile oturum
açarak evlerinde, dijital ortamda
kitap okumanın keyfini yaşıyorlar.
Kitapseverler, Beylikdüzü Belediye
Kütüphaneleri üyelerine, e-kitap-
ları ücretsiz okuyabilecekleri çevri-
miçi bir platform sunan
E-Kütüphane hizmetiyle ilgili de-
taylı bilgiye, belediyenin web sayfa-
sından veya 444 09 39 numaralı
çözüm hattını arayarak 
ulaşabilirler. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

IBB’NIN BU YOLU 
YAPMASI ZORDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışma yaratan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yarım
kalan çevre bağlantı yollarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ulaştırma Bakanlığı tarafın-
dan yapımının gerçekleştirileceği açıklanan yol çalışmasının kendileri göreve gel-
meden tam 1 yıl önce durdurulduğunu belirten İmamoğlu, "Kaynak yetersizliği
nedeniyle İBB’nin devam etmesi zordu. Olması gereken buydu" diye konuştu

İ stanbul Büyükşehir Belediyes-
si'nin bu zamana kadar  yol in-
şaatına, 580 milyon TL

harcadığını vurgulayan İmamoğlu,
"2018 yılının Temmuz ayında kara-
yolu inşaatı, İBB tarafından durdu-
rulmuştu. Yani biz göreve gelmeden
tam 1 yıl önce. Çünkü İnşaatı yap-
makta olan müteahhit, Dolma-
bahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli
inşaatına yönlendirilmiş ve söz ko-
nusu tünel inşaatına başlamıştı. Bu
nedenle; Temmuz 2018'den bu
yana Başakşehir Şehir Hastanesi
karayollarına ilişkin herhangi bir

imalat yapılmamıştı. Biz geldiği-
mizde, inşaatı durmuş yapılmayan
bir yol bulmuştuk" diye konuştu.

Valimizle fikir birliğine vardık

Yarım kalan yolun yapılması ko-
nusunda, göreve geldikten kısa
süre sonra girişimlere başladıkla-
rını anlatan İmamoğlu, "25
Kasım 2019 günü saat 18:00'de
Sayın Vali'miz, ben, Genel Sekre-
ter'imiz ve ilgili genel sekreter yar-
dımcımız Valilik'te bu konunun
çözümü için görüşmeler gerçek-
leştirdik. Kaynak yetersizliği ne-
deniyle, sürece  İBB'nin devam
etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla

aşkın süredir de inşaatın durdu-
ğunu kendilerine aktardık. Sayın
Vali'miz ile konunun Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı'na götürülmesi
ve inşaatın bakanlık tarafından
sürdürülmesi konusunda fikir bir-
liğine varmıştık. Kasım ayından ta
ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol
için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı'mızdan bir geri dönüş ya da bir
adım gelmemişti. Bize iletilmedi.
Dün yapılan açıklamayla, bakan-
lığımız süreci yürüteceğini belirtti.
Bu da mutluluk verici. Umarım
kısa zamanda İstanbulluların hiz-
metine bu yol girer" açıklamasını
yaptı. 

HIDIR ULAĞ

YOLLARIN YAPIMINA BAŞLANDI
Dünyanın en modern cihazla-
rıyla donatılan 2 bin 800 yataklı
Başakşehir İkitelli Şehir Hasta-
nesi'nin yollarının yapımına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğınca başlandı. Önceki gün iti-
barıyla hastanenin etrafındaki
yolların yapımına hızlı bir şe-
kilde başlayan ekipler, arazide iş
makineleri ve işçilerle yolların
hastane açılışına yetiştirilmesi
için çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, "Yolların
diğer kısmı ise İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinin yol ağında
olmasına rağmen yapılmamak-
tadır. Açılışı mayıs ayına çekilen

hastane hizmete girdiği zaman
vatandaşların, hastaların, ziya-
retçilerin ve refakatçilerin hasta-
neye erişimi mümkün değildir.
Bu nedenle Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla hastanenin
ulaşım yolları, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığının yol ağına
alındı. Biz de bugün itibarıyla
hastanenin etrafındaki yolların
yapımına hızlı bir şekilde başla-
dık. Şu an arazide yüklenicimiz,
iş makineleri ve işçilerle yolların
hastane açılışına yetiştirilmesi
için çalışmalarına hızlı bir şe-
kilde başladı. Mayıs ayında has-
tanemizle birlikte yollarımız da
hizmet vermeye başlayacak. Bu

sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza
ve hastalarımıza büyük kolaylık-
lar sağlayacak, Kovid-19 ile mü-
cadelemize katkı yapacak"
açıklamasını yapmıştı. 

Beylikdüzü Belediyesi, Sayısal Kitap Türkçe Dijital
Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbir-
liği yaparak Beylikdüzü’nde dijital kütüphane dö-
nemini başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık “Kütüphanemizde yer alan yaklaşık 3 bin ki-
taba erişim imkanı sağlayan dijital kütüphane-
mize, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. 

BELBİM HAFİYE GİBİ!
29 Mart Pazar günü sabah 06:00’da Kağıthane - 
Gültepe- Kabataş hattında yaşanan yoğunluk hakkında
İBB yeni dijital veriler paylaştı. İBB iştiraki BELBİM'in
verilerine göre o pazar sabahı B-1530 numaralı oto-
büse binen yolcuların yüzde 26’sının, rutin olarak bu
hattı kullanmayanlardan oluştuğu tespit edildi

iBB, Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmak
amaçlı kasıtlı bir girişim olduğu iddiasıyla
otobüslerde yoğunluk görüntülerini sosyal

medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda
bulunmuştu. İBB iştiraki BELBİM, eleştiri konusu ya-
pılan, sosyal mesafeye dikkat edilmeden yaşanan bu
yoğunluğun, dijital veriler yayınlayarak sıradışı oldu-
ğunu öne sürdü. Bir bankanın kredi kartının her kuruş
harcamasını anında takip ettiği gibi yolcu hareketini
anbean izleyen BELBİM, o pazar sabahı B-1530 nu-
maralı otobüse binen yolcuların yüzde 26’sının, rutin
olarak bu hattı kullanmayanlardan oluştuğunu açık-
ladı. BELBİM'e göre yolcuların yüzde 18,6’sı ise pazar
günü bu hatta ilk kez bindi.

Yolcular anbean takipte!

Yine BELBİM’e göre, Kağıthane - Gültepe- Kabataş
hattında o pazar günü diğer saatlerde yüzde 56 yolcu
azalması olduğu halde, söz konusu seferde yüzde 19
artış tespit edildi. BELBİM, “Dijital bir kimlik” olarak
nitelendirilen, değiştirilemeyen ve silinemeyen elektro-
nik bilet İstanbulkart verilerinin de yoğunluğun sıra
dışı olduğunu gösterdiğini açıkladı. İBB'den yapılan
açıklamada, "Bir bankanın, dünyanın hangi nokta-
sında ve hangi zaman diliminde olursa olsun, yapılan
tek kuruş harcamayı kredi kartından izleyebildiği gibi,
İBB İştiraki BELBİM de kendi ürünü İstanbulkart’ı
kullanan İstanbulluların her yolculuğunu anında göre-
bilmekte. İşte bu veriler, İBB’nin daha önceki tespitle-
rini doğruladı" denildi.  BELBİM’in dijital veriler
üzerinden yaptığı tespitlere göre, daha önce kamuoyu
ile videosu da paylaşılan B-1530 kapı numaralı otobü-
sün, 29 Mart 2020 Pazar günü 06-07 saatleri içindeki
seferi ile ilgili, detaylı bir açıklama yaparak kamuoyu
ile paylaştı.

İSTANBULKART'I KULLANAN 
YOLCULAR ANBEAN TAKİP EDİLİYOR

Online eğitim desteği
AtAşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür-
evi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi bünye-
sinde eğitim gören öğrencilerin

eğitimlerinin aksamaması için online hizmet vermeye
devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan koro-
navirüs salgını nedeniyle, okulların tatil edilmesi ve
uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardın-
dan Ataşehir Belediyesi de düzenlediği Örgün Öğre-
time Destek Programı kapsamında online eğitim
hizmeti veriyor. Ataşehir Belediyesi eğitmenleri, eği-
timlerin devamını sağlamak
adına; hem konu tekrarları
hem de soru çözümleriyle
canlı ve interaktif olarak öğ-
rencileriyle bir araya geliyor.
Eğitimler, “Zoom” adlı uy-
gula platformu üzerinden
müfredat dahilinde, her bran-
şın kendi eğitmeni tarafından
anlatılıyor. Bu anlatımlar sıra-
sında video kayıtları alınıyor. 
CENGİZ ALÇAYIR

İmamoğlu, hastane yolu konusunda İstanbul Valiliği
ile fikir birliğine varmış olduklarını ifade etti.
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ülker Bisküvi’nin imza-
ladığı toplam 455 milyon
dolarlık kredi sözleşmesi,

110 milyon dolar ve 244 milyon euro
sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD
ile imzalanan 75 Milyon euro kredi
sözleşmesinden oluşuyor. Ülker Bis-
küvi, imzaladığı bu iki kredi anlaşma-
sıyla sağladığı yaklaşık 455 milyon
USD ile 2020 yılı Nisan ayı içerisinde
vadesi dolacak 375 milyon USD tuta-

rındaki sendikasyon kredisini kapat-
mayı, kalan kısmını ise stratejik yatı-
rım projelerinde kullanmayı planlıyor.

Şirkete güvenin göstergesi 

İmzalanan anlaşmayla ilgili konuşan
Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyur-
gan, “Dünya ve ülkemiz hassas ve zor
bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi
olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet
gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü ko-

numumuzu sürdürürken, bu dö-
nemde de ülkemiz ve halkımız için
aralıksız üretmeye devam ediyoruz.
Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara
rağmen, şirketimizin uluslararası ban-
kaların katılımıyla uzun vadeli finans-
man sağlaması her zamankinden
daha da fazla önem taşıyor. Bu anlaş-
malar, uluslararası bankaların ülke-
mize ve şirketimize güveninin bir
göstergesidir” dedi. Ülker Bisküvi

CFO’su Cenker Uçan da, “250 mil-
yon dolarlık finansman hedefiyle yola
çıktık, yaklaşık 2 katı taleple, toplam
455 milyon dolara ulaşarak büyük bir
başarı elde ettik. Yaptığımız iki kredi
anlaşması 3 yıl vadeli, altı ayda bir
faiz ödemelidir. Global piyasaların
içinde bulunduğu bu hassas dö-
nemde bize güvenen uluslararası
bankalara teşekkür ederiz” diye
ekledi.

Ülker’e 455 milyon dolarlık krediÜlker Bisküvi, toplam 
7 uluslararası bankanın ve
Avrupa İmar ve Kalkınma

Bankası’nın (EBRD)
katılımıyla 3 yıl vadeli, 
6 ayda bir faiz ödemeli

toplam 455 milyon dolarlık
kredi anlaşması imzaladı

6 EKONOMİ

HEDEFLERIMIZIN
ARKASINDAYIZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Gülle, “2020 ve sonrası için 
hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı

M art ayı ihracat rakamlarına ilişkin
yazılı bir açıklama yapan Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı

İsmail Gülle, tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınının etkisiyle şubat ayından
itibaren birçok ülkenin gerek ithalatında ge-
rekse ihracatında düşüş yaşandığına dikkati
çekti. Gülle, mart ayı ihracat rakamlarının ko-
ronavirüs salgınının küresel ticaret üzerinde
beklenen etkilerini gözlemledikleri bir tabloya
işaret ettiğini aktararak, "Bu yılın üçüncü
ayında, koronavirüs salgınının merkezinin
en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa
Birliği'ne kayması, dünya genelinde gözle-
nen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırıl-
maların etkisini, güçlü bir şekilde küresel
ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve
ihracatımız da bu tablodan doğal olarak
etkilendi." ifadelerini kullandı. Türkiye ih-
racatçısının proaktif gücüyle dünya eko-
nomisini durma noktasına getiren
koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini
vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: "Çin,
Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ül-
kenin aksine ihracatçı sayımız artarken,
pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Fir-
malarımıza küresel ticarette bugün yaşa-

nan olağanüstü gelişme ve koşullara
rağmen ihracattan vazgeçme-

meleri hasebiyle teşekkür
ediyor ve tebrik ediyo-

rum. Koronavirüs sal-
gını dünya ekonomisi

ve küresel ticarete
yönelik öngörüleri
tümüyle değiştirdi.
Küresel ekonomik
koşullardaki bek-
lentilerde bu denli
zorlu bir tabloya
rağmen önceki de-

neyimlerimizden
hareketle Türk eko-

nomisinin şoklara da-
yanıklı olduğuna ve

Türk ihracatçısının da bu

süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız
tamdır. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin ar-
kasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. İnanı-
yoruz ki; salgının sona ermesinin ardından
ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi ma-
nada telafi edecek, ihracatta Türkiye'nin küre-
sel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun
tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı
kaldığı yerden sürdürecektir."

Sistem güçlü kalacak

İsmail Gülle, 1929 Büyük Buhran'dan bu
yana gerçekleşen en ciddi küresel krizle karşı
karşıya olunduğunu vurgulayarak, şu ana
kadar virüsten en çok etkilenen ülkelerin dö-
nemsel değişiklikler gösterdiğine işaret etti.
Başta Çin'de vuku bulan virüsün zamanla
merkezini değiştirerek farklı coğrafyalara ol-
dukça hızlı bir şekilde yayıldığını belirten
Gülle, pek çok komşu ülkede vaka sayısı
azımsanmayacak seviyelerdeyken Türkiye'nin
aldığı ciddi ve etkili tedbirlerle bu süreçte
örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını
kaydetti. Gülle, Türkiye'nin ilk andan itibaren
tehdidi ciddiyetle ele alarak sosyal ve ekono-
mik her alanda gerekli tüm tedbirleri aldığını
anımsatarak, şunları ifade etti: "Başta Hazine
ve Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı-
mız olmak üzere hükümetimiz, ihracatçılar
olarak bizlerin de bu süreci hasarsız atlatabil-
mesi adına talep ve önerilerimizi dikkate ala-
rak ihracatçımızın ve iş dünyamızın bağışıklık
sistemini güçlü kılacak tez adımlar atmıştır.
Bakanlığımızın hızlı ve proaktif önlemleri sa-
yesinde, yaşanan bu sürecin ihracatımıza et-
kisinin sınırlı tutulması adına başlatılan
'Temassız İhracat' uygulamasıyla en olağan-
üstü durumlarda dahi ihracatımızın önündeki
engellerin kaldırılması sağlanmıştır. Bu bağ-
lamda, küresel virüs salgınıyla mücadele
adına yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar do-
layısıyla, Sağlık Bakanlığımıza ve Türkiye'nin
ihracatının sürdürülebilirliği adına tüm güm-
rük ve lojistik süreçlerinin aksamaması husu-
sunda gecesini gündüzüne katarak çalışan
Ticaret Bakanlığımıza, bu önemli süreci dün-

yaya örnek teşkil edecek bir özveriyle
yürütmelerinden dolayı TİM adına şük-
ranlarımı ifade ediyorum."

Bin 335 yeni firma var

İsmail Gülle, koronavirüs salgınını Tür-
kiye'nin en güçlü şekilde atlatması
adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma
Kampanyası'na 61 İhracatçı Birliği ile
15 Milyon TL'lik bir destekle katıldıkla-
rını anımsattı. Başta sağlık çalışanları
olmak üzere vatandaşların bu virüs sal-
gınıyla mücadelesine her türlü katkıyı
sağlamak adına ihracatın vazgeçilmez
gücü fabrikaları seferber ettiklerini vur-
gulayan Gülle, şu değerlendirmelerde
bulundu: "Bazı sektörlerimizde yerli ve
milli üretimimizin, ithal ürünlerin ucuz
fiyatı sebebiyle ani küresel talep artışla-
rında zorlanması neticesiyle gördük ki
maliyet olarak dezavantajlı olsak da
bazı kilit ürünleri kendi imkanlarımızla
üretmemiz gerekiyor. 
İnanıyoruz ki bu dezavantaj, gerçekleş-
tireceğimiz inovatif çalışmalarla bera-
ber ortadan kalkacak ve yerli üretim
'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'nin
gerçekleşmesinde kilit rolü oynayacak.
TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birli-
ğinin bu kapsamda, günde 1 milyondan
2 milyona, ilk etapta ayda 40 milyona
ulaşması hedeflenen maske ve ayda 2
milyondan başlayarak milyonlarca litre
dezenfektan üretimi ile ilgili seferberliği-
nin özü de bu. 95 bini aşkın ihracatçı-
nın yek vücut olduğu TİM ailesi olarak
ülkemizin bu zorlu süreci hasar alma-
dan atlatması adına elimizi taşın altına
koymaktan çekinmiyoruz." 
HABER MERKEZİ

Korona taksicileri vurdu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, taksi sektörünü de vurdu. Yüksek kira getirisi nedeniyle
yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, koronavirüs dolayısıyla esnafı üzdü

türkİYe Esnaf Vakfı Başkanı
Yahya Uğur,  yaptığı açıkla-
mada, taksici esnafının zor

günler yaşadığını söyledi. Koronavirüs
dolayısıyla tüm taksici esnafının zarar
gördüğünü anlatan Uğur, şunları ifade
etti: "Taksi şoförleri ve yatırımcısı ağır
darbe yedi. Taksi plaka fiyatları 1 milyon
liranın altına da düşerse sakın şaşırmayın.
6-7 ay önce 2 milyon 250 bin liraydı.
Plaka değeri Mart ayı sonunda fiyatı 1
milyon 800 bine kadar düştü. Nisan'ın ilk
günü plaka fiyatı 1 milyon 690 bin liraya
düştü. Kira bedeli ise 8 binden 2 bin li-
raya kadar indi. Toplamda yüzde 75'in
üzerinde bir kayıp söz konusu. Koronavi-
rüsten etkilenen küçük esnaf grubunun
içinde yer alan taksicilerin gün geçtikçe
şartları daha da zorlaşacak. Sadece İstan-
bul'da taksi sektöründe çalışan yaklaşık
55 bin kişi krizden çıkmanın yolunu bul-
maya çalışıyor."

Taksicilik bitebilir

Taksiciler, servisçiler ve minibüsçüler gibi
ulaşım sektörünün küçük esnafları için
acilen tedbirler alınması gerektiğini anla-
tan Uğur, "2 milyonluk yatırım yapıp as-
gari ücretin altında gelire razı olmak

zorunda kalmak esnafı tedirgin etti. Esna-
fımız gelecek endişesi yaşıyor. Bu küçük
esnafımız için SGK primlerine çözüm bu-
lunmalı, akaryakıt indirimi yapılmalı. Es-
nafımız primlerini ödeyemiyor. Boş gidip
geliyor. Bari akaryakıt desteği verilirse bir
nebze de olsa esnafımız rahatlayacak.
Şartlar aynı şekilde 4 ay devam ederse
çok üzgünüm ki süreç sonunda taksicilik

sistemi diye bir şey kalmaz." diye konuştu.
Esnaf odalarından taksici esnafına bu sü-
reçte en azından maske ve kolonya dağı-
tımı noktasında bir destek beklediklerini
dile getiren Uğur, "Her şeyi devletten bek-
leyerek de ayakta kalamayız. Odalar da
bu süreçte üyelerden aidat almaktan vaz-
geçmeli. Onlar da ellerini taşın altına koy-
malı." dedi.

TİM Başkanı Gülle, Türkiye ekonomisinin bu-
günü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sa-

cayağı olduğu perçinlenmiş ihracata yönelik
farkındalık ve TİM olarak Türkiye'nin her noktasında

yürüttükleri KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerinin en
net sonucu olarak, mart ayında ihracat ailesine 1.335

firmanın katıldığını bildirdi. İhracata yeni başlayan
bu firmaların martta 61,3 milyon dolarlık ihracat

gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, firma öze-
linde bakıldığında, mart ayı içerisinde
toplam 35 bin 910 firmanın ihracat

gerçekleştirdiği bilgisini
verdi.

61,3 MiLYON 
DOLAR iHRACAT 

Devletten
işçiye maaş
Kısa çalışma ödeneğini devreye
alan hükümet, bu uygulamayla
hem işverene hem de işçilere
önemli avantajlar sağlıyor

Yenİ tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınının etkilerini azaltmak için alınan
tedbirler kapsamında kısa çalışma

ödeneği hem işverene hem de işçilere önemli
avantajlar getiriyor. Derlenen bilgiye göre,
Kovid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal
izolasyonun daha da önem kazandığı bugün-
lerde hükümet, özel sektörde istihdam süreklili-
ğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa
çalışma ödeneğini devreye aldı. ''İşçi dostu'' ola-
rak nitelendirilen bu uygulama, işverenin de zor
dönemlerde çalışanlarını kaybetmesini 
engelliyor.

Kimler başvurabilir?

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici ola-
rak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyet-
lerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta
durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu ya-
pabiliyor. Kısa çalışma başlama tarihinden ön-
ceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3
yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten
faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışma-
dığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve
aylık olarak ödeniyor. Kısa çalışma uygulama-
sından yararlanmak için asgari çalışan sayısı
şartı bulunmuyor. Bir kişi deneği, sigortalının
son kazançları dikkate alınarak günlük ortalama
brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. 

Kolonyanın
fiyatı arttı
İTO verilerine göre, geçen ay 
İstanbul'da perakende fiyatı en
fazla artan harcama kalemi yüzde
72,54 ile kolonya oldu

İstanbul Ticaret Odas (İTO), bu
yılın mart ayında İstanbul'da pera-
kende fiyatı en fazla artan harcama

kaleminin yüzde 72,54 ile kolonya olduğunu du-
yurdu. İTO, Mart 2020 döneminde İstanbul'da
perakende fiyatı en fazla artan ve azalan har-
cama kalemlerini açıkladı. Buna göre, geçen ay
perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler
Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen
67'sinde artarken, 34'ünde azaldı, 141'inde ise
değişmedi. Bu dönemde, diğer harcamaları gru-
bunda yer alan kolonyanın fiyatı yüzde 72,54
arttı. Kolonya, bu oranla mart ayında fiyatı en
fazla artan ürün oldu. Kolonyayı yüzde 46,64 ile
sivri biber, yüzde 25 ile mektup gönderim ücreti,
yüzde 23,27 ile limon, yüzde 16,72 ile ayva ve
yüzde 13,13 ile patates izledi.

Fuel oil geriledi

Konut harcamaları grubunda yer alan fuel oilin
litre fiyatı, bu yılın mart ayında yüzde 23,59 geri-
ledi. Böylece fuel oil, martta fiyatı en fazla aza-
lan ürün oldu. Aynı dönemde fiyatında azalış
görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 23,01
ile benzin, yüzde 21,65 ile yeşil soğan, yüzde
17,32 ile domates şeklinde sıralandı.

İsmail
Gülle

Mete
Buyurgan
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Baş-

kanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Baş-
kan Yardımcısı Osman Yıldız ile video
konferans yöntemiyle toplantı gerçekleş-
tirdi. Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgını ile
mücadele ve işçi haklarının görüşüldüğü
toplantıda, ortak bildiriye imza atan kon-
federasyonları tebrik etti. Kılıçdaroğlu,
"Türk-iş, Hak-iş ve DİSK'in bir araya gel-
mesi ve bu salgın hastalık dolayısıyla ortak
bir bildiri yayımlamaları hem bugün için
hem gelecek açısından hem de demokrasi
açısından çok önemli. Bu açıdan 3 değerli
başkanı da yürekten kutluyorum. Ortak
hareket etmek en azından emeğiyle ile ge-
çinenlerin ve alın teriyle geçinenlerin hak-
larını savunmak sizin göreviniz. Bu

konuda bir birlik sağlamanız Türkiye için
de demokrasi için de çok değerli. Bu açı-
dan öncelikle sizleri yürekten kutluyorum"
dedi.

Her türlü desteği veriyoruz

Kılıçdaroğlu, geçici olarak kapatılan iş
yerlerinde çalışan işçilerin olduğunu ve
buralarda çalışan yüz binlerce işçinin şu
anda evinde olduğunu ifade ederek, "Siz
kendi ortak bildirinizde bir şeye ortak
vurgu yapmışsınız 'işten çıkarma yasak-
lansın' diye. İşten çıkarmanın bir şekilde
sınırlandırılması gerekiyor, bu süreçte kim-
senin aşından, işinden olmaması lazım.
Bu bağlamda biz de sizlere her türlü des-
teği veriyoruz; işsiz olanların bir kısmı
maalesef sigortalı bir kısmı sigortasız.
Ama bu süreçte sigortalı mıydı sigortasız

mıydı diye bir ayrım yapmaksızın herkesin
bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu
konuda da işsizlik sigortası fonunun hare-
kete geçirilmesi lazım" diye konuştu.

Virüs inanca bakmıyor

Kılıçdaroğlu, bugüne kadar iktidara çağrı
yaparken "Mutlaka bir ortak aklı egemen
kılalım ve ekonomik sosyal konseyi topla-
yın" dediklerini hatırlatarak, "Çünkü sorun
yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir
araya gelmesi lazım. Ben derdimi anlata-
yım ki onlar da benim derdime uygun çare
üretsinler. Bu bugüne kadar gerçekleş-
medi; ama umuyorum bundan sonra ger-
çekleşir. Çünkü Ekonomik Sosyal Konsey
bir anayasal kurum ve yaşadığımız süreç
de çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin
partisine, kimliğine, inancına bakmıyor. O

zaman ortak hareket etmek lazım. Sizler
konuşmanızda '83 milyon' dediniz; ama 3
milyon 600 bin de Suriyeli var ve onlardan
da bu hastalığa yakalanan var. Onların da
hakkı var ve onlar da insan. Onların da
hakkını bir şekilde savunmak zorundayız.
Çünkü Türkiye büyük bir devlet ve ayrım-
cılık yapmaz bu gibi konularda. Bu bağ-
lamda eğer Ekonomik Sosyal Konsey
toplanır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, dok-
torları bir araya getirirse en azından siz
sorunlarınızı aktaracaksınız, işverenler de
sizin sorunlarınızı dinleyecekler. Gerçi
bazı sendikalarla işverenler bir protokol
yaptılar 'Bu süreç içerisinde kimseyi işten
çıkarmayacağız' diye; ama bunun Türkiye
genelinde yaygınlaşması lazım" değerlen-
dirmesinde bulundu. 
DHA

KAMPANYA

0212 855 09 01
0555 076 09 06

Telefon:

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

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

₺900.00

SERAMİK
KAPLAMA

PASTA
CİLA

₺350.00

DETAYLI 
İÇ TEMİZLİK

₺250.00

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kağıt reçete uyarısı

İzin hakları genişletildi

Sağlık Bakanlığınca, hastane-
lerde koronavirüs tedbirleri
kapsamında bulaş riskinin önlen-
mesi için kağıt reçete kullanımının
asgari düzeye indirilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliği ve Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığı'na 'kağıt reçete
kullanımı' hakkında yazı gönderdi. Yazıda,

Covid-19'un, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi bir
hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı. Sağlık
Bakanlığınca ülkede Covid-19'un yayılmasının ön-
lenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yöne-
timinin etkin bir şekilde yapılması, ürün
erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunu-
munun aksamaması ve kamu sağlığının korunması
amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya
devam edildiğine dikkat çekildi. Yazıda şöyle denildi:
"Bakanlığımız Bilim Kurulu'ndaki öğretim üyelerin-
den oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda
alınan kararlar doğrultusunda kağıt reçete kaynaklı
kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak,
bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde dok-
torlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kul-
lanılması tavsiye edilmiştir." DHA

ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan,
yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda gö-
rüşmelerine başlanacak Ceza İnfaz Yasası

teklifine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, Ceza İnfaz
Yasası ile ilgili düzenlemenin, koronavirüs salgını ile
mücadele kapsamında erken bir tarihe çekildiğini
söyledi. Koronavirüsün küresel bir salgın olduğuna
işaret eden Özkan, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komisyon Başkanı bir açıklama yaptı. 'Cezaevlerin-
deki kalabalığı azaltmak lazım' dedi. Sağlık Bilim
Kurulu’nun yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde
cezaevlerini de Covid-19 bağlamında düzenlemek
zorundaydık. Bunu da infaz düzenlemesi kapsa-
mında gececi bir düzenleme olarak koyduk" diye ko-
nuştu. Özkan, şu anda kapalı cezaevinde yatmakta
olup da, iyi hal se-
bebiyle açık ceza-
evine hak kazanmış
hükümlülerin zaten
sahip oldukları izin
haklarını genişlettik-
lerini belirterek,
"Açık cezaevinde
yatan hükümlülerin
izin hakları var. Di-
yoruz ki 'Biz açık ce-
zaevinde yatan
hükümlülerin bu
haklarını 2 aya çıka-
ralım. Cezaevlerin-
deki yoğunluğu
aşağıya çekiyoruz"
ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. COVID-19 Platformu
altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor" dedi

Bakan Varank, 'COVID-19 Tür-
kiye Platformu' koordinasyonunda
gerçekleştirilen 'Aşı ve İlaç Geliş-

tirme Sanal Konferansı'nda konuştu. Bakan
Varank, küresel bir tehditle mücadele edildiğini,
dünyanın her yerinde insanların endişeli ve hu-
zursuz olduğunu bildirdi. İşin ciddi ekonomik
boyutu da bulunduğunu kaydeden Bakan Va-
rank, "Virüs, dünya piyasalarını alt üst etmenin
ve küresel ekonomiyi resesyona sok-
manın yanında, kurulu ekono-
mik düzene ilişkin
prensipleri de tamamen
değiştirmeye başladı.
Küresel ekonomik bo-
yutu henüz hiç bir
kuruluş tam anla-
mıyla ön göremi-
yor. Tedarik
zincirleri neredeyse
kopmuş durumda.
Bugünleri geride bı-
raktığımızda yeni bir
dünyaya adım atmış
olacağız. Tüm insanlı-
ğın beklentisi, bu salgının
sona ermesi ve bilimsel çö-
zümlerin ortaya çıkması" dedi.

Güçlü seçeneklerimiz var

Bakan Varank, sağlık çalışanlarının büyük bir
özveriyle salgınla mücadele ettiğini, devletin
hem salgının yayılımını engellemek hem de
oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için
imkânlarını seferber ettiğini kaydetti. Etkin ted-
birler almanın yanında, öncü adımlar da attık-
larını vurgulayan Bakan Varank, "Politika
reflekslerimiz çok güçlü ve dinamik. Yani, karşı-
laştığımız her yeni duruma karşı sonuç alabile-
ceğimiz güçlü seçeneklerimiz var. Doğru
zamanda, doğru kararları almak adına büyük
bir özen gösteriyoruz. Aşamalı ve esnek bir şe-
kilde adımlarımızı devreye alıyoruz. Tüm seçe-
nekleri bir anda tüketmiyoruz. Salgının
gelişimine bağlı olarak uygulayacağımız politi-
kaların da etki alanı genişleyecek" diye konuştu.
Bakan Varank, salgının tüm küresel etkilerini

yakından takip ettiklerini belirterek, süreç ge-
çene kadar vatandaşların yanında olacaklarını
ve sıkıntıları hafifletmek için çalışmaya devam
edeceklerini söyledi.

Destek sürecimiz başladı

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araş-
tırmalara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) liderlik ettiğini

kaydeden Bakan Varank, bu alanda ilk
toplantıyı 2 ay önce yaptıklarını ha-

tırlattı. İlerleyen süreçte, sonuç
odaklı bir yaklaşım izleyip,

birlikte çalışma ruhunu diri
tutarak farklı tecrübeleri
bir araya getirdiklerini
belirten Bakan Varank,
"Ülkemizde aşı ve ilaç
konusunda çok önemli
yetkinlikler bulunuyor.
2019’da başlattığımız
TÜBİTAK 1004 Yüksek

Teknoloji Platformları
Çağrısı kapsamında aşı ve

ilaç araştırma gruplarımızı
zaten oluşturmuştuk. Covıd-

19 ile mücadele sürecinde bu bi-
rikimlerin bir araya toplanması

daha da önemli hale geldi.  Sürecin en
hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda
COVID-19 alt platformunu kurduk. Hocaları-
mızın devam eden projelerinden bu virüse karşı
dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şe-
kilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar
belirlendi. COVID-19 Platformu altında 7
farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyo-
teknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı
ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Bu ulvi amaç
için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8
özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı
üstün bir gayretle çalışıyor Yetenekler ve kabili-
yetler tek bir hedefe odaklandı. Platform bün-
yesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün
kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem 
denenecek” ifadelerini kullandı.

7 farklı aSı projeSı

HIC KIMSE ISINDEN 
ASINDAN OLMASIN!

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, DİSK, Türk-İş ve
Hak-İş genel başkanları ile 

video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirdiği toplantıda, 

"İşten çıkarmanın bir şekilde 
sınırlandırılması gerekiyor. Bu
süreçte kimsenin aşından, işin-

den olmaması lazım" dedi

Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
Cahit
Özkan
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HASTANEMİZ İHTİYACI BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO 29 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/172491
1-İdarenin
a) Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ İHTİYACI BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO 29 

KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPOSU
c) Teslim tarihi :Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, elden ile) 

doğrultusunda pey der pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 10 
(On) İş Günü içerisinde teslim edilecektir.Bu sözleşme 
kapsamında çekilecek sipariş (her kalem için) sayısı maksimum 8' dir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :22.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye
kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri
teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri
ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi ol-
duğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünle-
rin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç listemizde
bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek hertürlü olumsuz  duru-
munda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma adlarını,
malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile birlikte suna-
caklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanılabilir. Bu nedenle 
Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
Numune vermeyen yada numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1157838)

HASTANEMİZ İHTİYACI BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO 29 KALEM MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, Silivri’de aralıksız
devam eden koronavirüs

(kovid-19) ile mücadele çalışmaları
ile ilgili açıklamada bulundu. İlçe ge-
nelinde yapılan dezenfekte çalışma-
ları, sosyal ve fiziki çalışmalar
hakkında bilgiler veren Başkan Yıl-
maz, salgın ile mücadelede yer alan
tüm ekiplere teşekkür ederek, vatan-
daşların mağdur olmamaları için be-
lediye hizmetlerinin aksatılmadan
devam ettiğini söyledi.

Seferberlik ilan ettik

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, açıklamada şu ifadelere yer
verdi: "Öncelikle 1 Nisan tarihi itiba-
rıyla hayatını kaybeden 277 vatanda-
şımıza Allahtan rahmet, tedavi
gören 15.679 vatandaşımıza acil şi-
falar diliyorum. Tüm dünya korona-
virüsle mücadele ediyor. Devletimiz,
milletimiz, topyekûn bir gayret içeri-
sinde. Türk sağlık ordusunun bu sa-
vaştan galip geleceğine inanıyorum.
Bugünlerde büyük özveriyle çalışan
başta Sağlık Bakanımız olmak üzere
Bilim Kurulu üyelerine, ilgili tüm ku-
rumlara, emniyet güçlerimize, sağlık
çalışanlarımıza, basın mensupları-
mıza, belediye personelimize ve gör-
evi başında olan tüm emekçilere
teşekkür ediyorum. Bu süreç içeri-
sinde Silivrili hemşerilerimizin sağlı-
ğını korumak adına önleyici tedbirler
aldık. Bakanlığımız henüz bir vaka
açıklamadan, salgın hastalığın konu-
şulduğu ilk günlerde ön hazırlıkları-
mızı yaptık. Vakanın açıklandığı 11
Mart gecesinden itibaren kendi içi-
mizde seferberlik ilan ederek, dezen-
fektan çalışmalarımıza hızlıca
başladık. İçişleri Bakanlığımızın ya-
yınladığı genelgelere uygun olarak
tüm işlemlerinizi yapıyoruz."

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

"Kaymakamlığımızın öncülüğünde
oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hiz-
met Gurubu kapsamında 65 yaş ve
üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan
vatandaşlarımızın kapılarına kadar
hizmet götürüyoruz" diyen Yılmaz,
"Bu kapsamda yayınlanan genelge
ile kronik rahatsızlığı bulunan bele-

diye personelimize idari izinlerini
verdik. İletişim Merkezimizde özel
bir ekip oluşturduk. Evlerinden çık-
maması gereken, tek başına yaşayan
veya yardıma ihtiyaç duyan vatan-
daşlarımızın taleplerini aldık. Gıda,
ilaç ve sağlık hizmeti gibi bu ihtiyaç-
ları yerine getirdik, getirmeye devam
ediyoruz. İletişim merkezimize bu-
güne kadar 734 talep geldi. Çoğu
alışveriş talebi. Başka kurumların çö-
zümünü sağlaması gereken talepler
de var. Onları da yönlendiriyoruz.
Tüm talepleri olabilecek zeminde
değerlendiriyoruz. Ayrıca, 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımıza eldiven,
maske ve kolonya dağıtıyoruz. Bele-
diye hoparlöründen günde 3 defa,
bakanlığın 14 kuralı seslendirilerek
vatandaşlarımızı dikkatli olmaları
konusunda uyarıyoruz" ifadelerini
kullandı. 

9 bin 650 kişi telefonla arandı

65 yaş üstü vatandaşların tek tek te-
lefonla aradıklarını dile getireen Yıl-
maz, "Büyüklerimizin hal hatırlarını
soruyoruz, onlara moral veriyoruz.
Bugüne kadar 9.650 vatandaşımızı
biz kendimiz aradık. Aramaya
devam ediyoruz. Birçok vatandaşı-
mız teşekkür ediyor. Kimilerine
komşusu veya çoluğu çocuğu yar-
dımcı oluyor. Olmayan yerde biz

devreye giriyoruz" dedi. Pazar dene-
timlerini de sıklaştırdıklkarını ifade
eden Yılmaz, "İçişleri Bakanlığımı-
zın genelgeleri üzerine semt pazarla-
rında sadece gıda ve temizlik
ürünleri satılıyor. Zabıta ekiplerimiz
gerek fırın denetimleri olsun gerekse
pazarlar olsun buralarda denetimle-
rini gerçekleştiriyor. Fırınlarda özel-
likle eldiven, maske kullanımını
kontrol ediyor. Pazarlarda poşetlen-
miş ürün veya 3 metre tezgâh mesa-
fesi kuralını denetliyor" diye
konuştu. 

Görevimizin başındayız

Açıklamasının sonunda Silivrililere
çağrıda bulunan Yılmaz, "Son ola-
rak buradan tüm hemşerilerime bir
kez daha seslenmek istiyorum. Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
sizin için görevinin başında. Beledi-
yemize bağlı tüm birimler büyük bir
titizlik ve hassasiyetle işinin başında.
Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için
lütfen zorunlu olmadıkça evinizden
çıkmayın. Gerekli bütün yasal uyarı-
lara özen gösterin. Biz her türlü zor-
luğu birlik ve beraberlik içerisinde
yendik. İnanıyorum ki bu süreci de
yine hep birlikte atlatacağız. Siz
yeter ki evinizde kalın biz sizin için
görevinizin başındayız" 
ifadelerini kullandı. 

SIZ YETER KI 
EVINIZDE KALIN
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen koronavirüs mücadele 
çalışmaları hakkında genel değerlendirme yaptı. Başkan Yılmaz, "Sizin ve sevdiklerinizin
sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın. Gerekli bütün yasal uyarılara
özen gösterin. Biz her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde yendik" dedi

Sağlıkçılara yüz koruyucu maske
İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretmeye başladı. Maskeler, İBB Gençlik Spor Müdürlüğü
tarafından üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile üretiliyor. Her gün 100'den fazla maske ilgili kuruluşlara teslim ediliyor

İBB,Çin'in Wuhan kentinde ortaya
çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan
Koronavirüs salgınına karşı en önde

mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalı-
şanları için yüz koruyucu maske üretmeye baş-
ladı. İBB’nin teknoloji üretimi, yazılım ve proje
üretme konusunda gençlere eğitimler verdiği
Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde, Koronavis
ile mücadele eden sağlık çalışanları için üç bo-
yutlu yazıcılarla yüz koruyucu maskeler yapılı-
yor. Esenler İBB Adem Baştürk Kültür
Merkezi'nde yer alan Deneyap Teknoloji Atöl-
yesi'nde başlayan yüz koruyucu maske üretimi,
İBB çalışanları tarafından gerçekleştiriliyor.

Maske üretimi, atölyelerde bulunan üç bo-
yutlu yazıcıların bir araya getirilmesi ile baş-
ladı. Toplam 13 yazıcının bulunduğu ve bir
yazıcının bir maskeyi 1 saat 40 dakikada üret-
tiği atölyede günde 100'den fazla maske yapılı-
yor.

Üretim kapasitesi artırılacak

Atölyede, üç boyutlu yazıcıların maske üretimi
yaptığı süre içerisinde İBB Gençlik ve Spor Mü-
dürlüğü personeli, el ile maske üretimi de yapa-
rak günlük üretim kapasitesini arttırmayı
amaçlıyor. Koronavirüs nedeniyle büyük feda-
karlıklar gösteren sağlık çalışanlarına destek

olmak amacıyla yapılan koruyucu yüz maske-
leri, üretimleri tamamlandıktan sonra sağlık ça-
lışanlarına ulaştırılmak üzere İBB'nin ilgili
birimlerine teslim ediliyor. Koruyucu maske
üretimiyle ilgili olarak bilgi veren İBB Gençlik ve
Spor Müdürü İlker Öztürk, Koronavirüs salgı-
nıyla mücadele kapsamında yoğun mesai har-
cayan sağlık çalışanları için destek olmak için
bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Öztürk,
"Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarımıza
destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettir-
mek, onları, bu zor dönemden geçerken maruz
kalabilecekleri olası bir olumsuzluğa karşı koru-
yabilmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Psikolojik destek hattını kurduk
Silivri Belediyesi olarak psikolojik danışma hattı kur-
duklarını belirten Belediye Başkanı Volakn Yılmaz,
"Yine evde kaldıkları süre boyunca psikolojik destek
almak isteyen vatandaşlarımıza yönelik danışma hat-
tımız hizmete girdi. Uzman Klinik Psikologlarımız ta-
rafından hafta içi hizmet vermektedir. Bu
hizmetimizden faydalanmak isteyen hemşerilerimiz
444 20 47’yi arayarak destek alabilirler" dedi. Sokak

hayvanlarını da unutmadıklarını dile getiren Yılmaz,
"Bu süreç içerisinde can dostlarımız elbette unutul-
madı. Cadde ve sokakların boşalması nedeni ile sokak
hayvanlarının aç kalmamaları için, Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekiplerimiz her gün 59 noktadaki bes-
lenme ve su odaklarını aktif tutuyor. İş yerleri ile yapı-
lan protokoller kapsamında aldığımız yemek
artıklarını bu noktalara dağıtıyoruz” dedi.

Maskelerimizi kendimiz üretiyoruz
Dezenfekte çalışmaları aralıksız devam etiklerini ve
terminale mobil istasyon kurduklarını açıklayan Yıl-
maz, "Silivri Terminalinde mobil istasyon kurduk. Her
gün ekiplerimiz tarafından 13.30 ve 17.30 saatleri ara-
sında tüm toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edi-
liyor. Sadece toplu taşıma araçları değil, ticari ve
hususi tüm araçlar bu hizmetimizden faydalanabili-

yor. Yine terminalde dezenfekte kabini kurduk. Bu-
rada hem vatandaşlarımız hem de belediye personel-
leriz kabin içerisine girmek suretiyle, uygun şartlar
içerisinde dezenfekte ediliyor. Bu mücadele sürecinde
belediye personelimizin sağlığı çok önemli. Ekip arka-
daşlarımızın belediye hizmetleri sırasında kullanma-
ları için maskemizi kendimiz üretiyoruz” dedi.
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Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde, koronavis ile mücadele eden sağlık çalışanları
için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu maskeler yapılıyor.

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Silivri
için canla başla
çalıştıklarını ifade etti.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı et-
kisi altına alan koronavirüs salgınından

en fazla etkilenen toplumsal kesimler ve İçişleri
Bakanlığı genelgesiyle durdurulan dayanışma
kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
“Bugün bu saatte, tam şu anda, insan hayatı
kurtarabilmek için binlerce sağlık çalışanımız
kendi canını tehlikeye atıyor; maalesef kaybet-
tiklerimiz de oluyor” diyen İmamoğlu, “Rah-
metle anıyor, onlara şükranlarımı sunuyorum.
Binlerce hastamız, bu hastalıkla mücadele edi-
yor. Hepsine Allah şifa versin. Hayatını kaybe-
denlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı dilerim. Bu ülkede hayat
devam edebilsin diye hastalanma riskini göze
alıp çalışmak zorunda olan milyonlarca vatan-
daşımız görevinin başında şu an. Aralarında
benim mesai arkadaşlarım da var. Allah onları
korusun, hepsine minnettarım” diye konuştu.

1,5 gün bağış toplayabildik

"Maalesef bugün bu saatte, tam şu anda, işini
kaybetmiş, dükkanını kapatmak zorunda kal-
mış, neyle nasıl geçineceğini, ailesinin karnını
nasıl doyuracağını bilemeyen milyonlarca va-
tandaşımız da kara kara düşünüyor" diyen
İmamoğlu, "Sokak simitçisi kardeşlerim, gar-
son kardeşlerim, yük taşıyarak hayatını kaza-
nan hamal kardeşlerim, kuaförler onların

yanında çalışan kalfalar çıraklar ve daha nice-
leri. İşte sizlerle zorlukları beraber aşmak için,
30 Mart Pazartesi sabahı bir bağış kampan-
yası başlattık. Maalesef bildiğiniz nedenlerle,
ancak 1,5 gün açık ilanla bağış toplayabildik.
Bu süre zarfında hayırseverlerden, zor durum-
daki vatandaşlarımız için kullanılmak üzere
İBB hesaplarına 6 milyon 529 bin liralık destek
geldi. Hesaplarımıza bu kadar kısa sürede 6
milyon 529 bin lira yatıran, hayırsever tam 12
bin 604 vatandaşımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. Onlar; zorluğu, sıkıntıyı el ele aşacağına
inanan temiz ve cesur yürekler. Bu açık bağış
kampanyasına tanıtımlarla devam edebilsek
eminim on binlerce hayırsever daha bu ağır
taşın altına elini koyacaktı. Fırsatı olmayıp, yü-
reğinden dahi geçene teşekkür ederim. Bağı-
mız devam edecek" ifadelerini kullandı. 

Bu vebalin altında kalmayın

Dayanışma kampanyası için açılan hesaplar-
dan birinin Vakıfbank’ta olduğunu belirten
İmamoğlu, “Burada belirtmek isterim ki; bir
devlet bankası olan Vakıfbank, hukuki olma-
yan şekilde alelacele hesabımızı bloke etmiş ve
2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira
bloke durumda kalmıştır. Vakıfbank yöneti-
mine sesleniyorum; bu milletin gözünden düş-
mek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi
İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2

bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye
bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O
ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihti-
yaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında
kalmayın” ifadelerini kullandı.

Kimseyi darda bırakmayacağız

İBB’nin salgın sürecinde İstanbul halkının ya-
nında olmaya devam edeceğini vurgulayan
İmamoğlu, dayanışma kampanyasından gelen
bağışlarla başlattıkları yeni bir uygulamayı da
kamuoyu ile paylaştı: "Şunun da müjdesini
vermek isterim ki; yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç
sahibi ailemize, 6 Nisan Pazartesi’den itibaren,
300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı deste-
ğine, bu bağışlarla başlıyoruz. Evet, yaklaşık 9
bin yeni ailemize gelir durumuna göre; 2 aylık,
300 lira ile 600 lira arasında nakit kart deste-
ğine başlıyoruz. Güzellikle kullanın. Tekrar ha-
yırsever yurttaşlarıma minnetlerimi
sunuyorum. İnşallah İstanbul’da kimseyi
darda ve açıkta bırakmayacağız. 16 milyon İs-
tanbullu hemşehrimle beraber aramızdaki
bu önemli bağış bağı hiç kopmayacak
emin olabilirsiniz."
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K abul edelim veya etmeyelim artık
dünya bizim kontrolümüzde ilerliyor.
Dün bilim var diyorduk, teknoloji var

diyorduk, medeniyet var diyorduk.
Yanıldık.
Evrenin kendi sistemine hiç bir gücün etki

edemediğini gördük.
Tıpkı, 450 milyon yıl önce buzul döneminde

canlı türlerinin %70’inin yok olduğu gibi.
Tıpkı, 375 milyon yıl önce olağanüstü bir

şekilde yaşanan bitki patlamasıyla karbondi-
oksit seviyesi düşmesiyle canlı türlerinin
%75’inin yok olması gibi.

Tıpkı, 250 milyon yıl önce, sera gazı ile vol-
kan patlaması sonucu canlı türlerinin
%90’ının yok oluşu gibi.

Ve tıpkı 75 milyon yıl önce, insan türünün
var olmasını sağlayan, dinazorların yok olma-
sını sağlayan adına büyük yok oluş denilen ola-
yın gerçekleşmesi gibi.

Bir gök taşının dünyaya çarpması ile canlı
türlerinin %80’i yok olup gitmiş, ardından
insan türünün de olduğu başka calılar türemiş.

Bu rakamlara lütfen iyi bakın.
Şimdiye kadar yeryüzüne gelen canlı türle-

rinin yüzde 99’unda fazlası yok olup gitmiş.
Ve biz insanoğlu bu rakamlar arasında 

kendimize yer bulmayı başararak bu günlere
gelmişiz.

*
Gelmişiz gelmesine de kendi elimizle bu

güzel dünyanın doğasını, enerjisini, güzellikle-
rini yok etmişiz.

Kırmışız.
Dökmüşüz.
Parayı sevmişiz.
Gücü sevmişiz.
Böbürlenmeyi sevmişiz.
Silahlanmışız.
Bombalar atmışız yaşadığımız bu 

topraklara.
Savaşmışız.
Burası benim orası senin kavgaları 

yapmışız.
Nereden bilebilirdik ki bir hücre parçası 

gelecek ve dünyayı dize getirecek.
*

Evet haklısınız belki bu günlerde yaşadığı-
mız virüs insanlığı yok etmeyi başaramayacak.

Onbinler, yüzbinler en fazla milyonlarca can
alacak.

Ama haklısınız bir sekiz milyar insanız 
değil mi?

Sorarım size, bu yazıyı yazan be, okuyan
sen, veya senin yakınlarından birisi için sekiz
milyarın ne önemi var.

Öldük mü bizim için evren bitti, 450 milyon
yıl önce yok olup giden türlerden birisi olaca-
ğız sadece.

Türlerden de değil, minnacık parçacıklar-
dan birisi olacağız.

*
Ne mi demek istiyorum?
Bakın kuma gömmüşüz başımızı, sadece

bizler de değil, o güvendiğimiz devlet adam-
ları, bilim insanları, sanatçılar, sporcular, dü-
şünürler, yazarlar, hepimiz gömmüşüz
kafamızı.

Varsa da yoksa da parayı düşünmüşüz, ba-
şarıyı düşünmüşüz, büyümeyi düşünmüşüz, ya-
şamak için öldürmeyi, öldürmek için de güçlü
olmayı düşünmüşüz.

Bilime, sağlığa, hayata, insanlığa, dünyanın
imkanlarına, güzelliklerine zerre yatırım yap-
mamışız.

Sonra da geldiğimiz bu noktada bir hücre
ile savaşamaz hale düşmüşüz.

*
Peki bu günler geçecek.
Sanki değişecek miyiz?
Tabi ki hayır.
İyi de madem değişmeyeceğiz, madem

böyle geldi böyle gidecek o
zaman ne diye kafanız şişiyorum değil mi?

Şunun için şişiriyorum.
Değişebiliriz.
Bakış açımızı değiştirirsek, hatalarımızı ka-

bullenirsek, bireysel gücümüze ve potansiyeli-
mize güvenirsek, zekamıza ve imkanlarımıza
inanırsak değişebiliriz.

Böyle gelmiş ama böyle gitmemeli 
diyebiliriz.

Bugün başlarsak yarını düzeltebiliriz.
İnanın bana şayet bizler bugün başlamaya-

lım ama gün gelecek çocuklarımız, torunları-
mız, veya torunlarımızın torunları bir yerden
başlayacaklar.

*
Dünyanın tek anayasası olacak.
Anayasanın ilk maddesi ortak paydamız

dünyanın özelliklerinin korunması olacak.
Doğanın, denizin, yeşilin, göllerin, akarsula-

rın korunması olacak.
Bunlara dokunanlar en ağır şekilde cezala-

nacak.
Önce bilime, insanlığa, iyiliye, temizliye ya-

tırım olacak.
Bakın işte o ölmesini beklediğimiz Afri-

ka’nın haline.
Şimdi de Afrika’dan çıkan bir virüs olan

‘ebola’ virüsü geliyor.
Hani o açlığıyla, yokluğuyla, kendi haline

bıraktığımız yoksul memleket var ya işte onla-
rın ürettiği virüs de belki de yarın dünyayı dize
getirecek.

*
Var mı öyle sen her şeyin en iyisini ye.
En iyisine sahip ol.
En iyisini giy, kullan, harca.
İşte evrenin kanunu bu.
Orta Asya'dan, günümüze gelen şaman öğ-

retisini anımsayın.
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz.
Nehirler kendi suyunu içemez.
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez.
Güneş kendisi için ısıtmaz.
Ay kendisi için parlamaz.
Çiçekler kendileri için kokmaz.
Toprak kendisi için doğurmaz.
Rüzgar kendisi için esmez.
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz." 
Doğanın anayasasında ilk madde şudur.
Her şey birbiri için yaşar..
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.

*
Yazımızın başlığına dönersek.
Evet artık yeni bir çağ başlıyor.
Adına dijital çağ denen, insanlığın küçük bir

elit grup tarafından yönetildiği, beynimizin
nakledildiği, robotla yaşam çağı.

Gelin bu çağdan iyi şeyle umalım ve bekle-
yelim öyle olsun.

Bu küçük elit grubu insanlığı daha bir in-
sancıl yönetsin.

Doğayı korusun.
Yardımsever olsun.
Adil olsun.
Şeffaf olsun.
Bir karıncayı bile incitince o karıncanın

kendisi için değil, başkası için yaşadığı felse-
feye inansın.

*
Şayet böyle olmazsa inanın bana, bugün ko-

ronavirüsün ürettiği COVID-19’a, yarın elo-
naya, öbürgün mareloya yenilip, yok olup
gideceğiz.

Ve öyle türümüzün yok olmasına virüslerin
gücü yetmeyecek ama doğa kendi sitemini,
kendi anayasasını sürdürerek; ben bu türü be-
ğenmedim diyip insanlık türünden de tamamen
kurtulacak…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İnsanlık türü yok 
olup gidecek…

Yönetim Kurulumuzun  27/03/2020 tarih 31 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince
2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat 16:00’da Osmaniye Ma-
hallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşti-
rakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere
toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş
gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Ticaret Sicil Numarası : 231873
Mersis No:05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

2019 YILINA AİT  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM  SANAYİ VE TİCA-
RET ANONİM ŞİRKETİ’nin 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat 16:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bul-
varı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon
Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bu-
lunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 

VEKALET EDENİN ADI SOYADI
TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN                                        
Sermaye Miktarı       :
Hisse Adeti               :
Oy Miktarı                :
Adresi                       :

NOT:
1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye ekle-
necektir.

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM  ULAŞIM SANAYİ  VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN DUYURULUR

GONDERIN!İBB olarak 2020 yılı sosyal
yardım bütçesini 401 mil-
yon lira olarak belirledikle-
rini kaydeden İmamoğlu,
“230 bin aileye zaten sosyal
yardım götürüyoruz. Kuşku-
suz bunu belirlerken, küre-
sel salgın daha ortada
yoktu. Salgının yarattığı
ekonomik belirsizlikler; özel-
likle garson gibi, berber kal-
fası çırağı gibi, hamal gibi,
sokak satıcıları gibi günü
birlik işle hayatını kazanan
on binlerce, yüz binlerce
kardeşim, işlerin ve hayatın
durması nedeniyle ihtiyaç
sahibi haline geldi ve gel-
meye devam ediyor. İBB
olarak, bu zor günleri atlat-
mak için, gerekmesi ha-
linde, 374 milyon lira ek
bütçe çıkararak, sosyal yar-
dımlarımızı 775 milyon li-
raya çıkarabilecek güçteyiz.
Hukuken belediye bütçe-
sinde sosyal yardımlar, büt-
çenin yüzde 3’ünü geçemez.
Yine de hiç ummasak bile,
zor zamanlar daha da
uzarsa, Meclis kararı ile yö-
netmelik değişikliğine gide-
rek, yüzde 3 oranını da
yükseltmek mümkün. Bunun
için de çalışıyoruz” dedi.

O PARAYI DERHAL
SOSYAL YARDIM 

BÜTÇESİ 775 MİLYON
LİRA OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP'li
belediyelerin bağış kampanyaları hak-
kında açıklamada bulundu. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile telefonla görüştü-
ğünü söyleyen Soylu, "Burada gerek yar-
dım meselesini gerek ilerleyen süreçte
her birimizin nasıl pozisyon almamız
lazım geldiğini mümkün olduğu ölçüler
içerisinde ifade etmeye çalıştım. Biz bir
kör dövüşün içinde bulunmamalıyız. Bu
yanlış bir şey. Aramızdan en ufak bir su
sızmamalıdır. Hiç kimse burada her-
hangi bir şerik hadise görmemelidir.
Onun için devletin bütün kurumları dev-

letin en tepesinin koyduğu ciddiyete
ayak uydurmak zorundadırlar. Biz de
tüm kurumlar da yerel yönetimler de
herkes" dedi. Bu yardımlar konusunda
bazı televizyonlarda merkezi hükümetle
yerel yönetimler ayrımı yapıldığına işa-
ret eden Soylu, idari sistemde "yerel hü-
kümet" diye bir şeyin söz konusu
olmadığını vurguladı. Soylu, bunu daha
önce isteyenlerin olduğunu anlatarak,
"Bunu isteyenler 6-7 Ekim olaylarını
yaptı. Dediler ki ' biz özerklik ilan ediyo-
ruz. Terör örgütünün başı Abdullah Öca-
lan bize böyle talimat verdi.' Ben İçişleri

Bakanıyım işkillenmek benim en doğal
hakkım. Acaba birileri bu karşı karşıya
kaldığımız ve bütün dünyanın karşı kar-
şıya kaldığı bu süreçten bir başka anlam
mı çıkarmaya çalışıyor. Merkezi hükü-
metle yerel hükümet gibi daha önce
terör örgütünün ülkemize sokmaya ça-
lıştığı bir anlayışı son iki günde yardım
kampanyası bahane edilerek bir şey or-
taya konulmasından endişe ettiğimi,
halk tabiriyle işkillendiğimi ve İçişleri
Bakanı olarak da görevimin tam da bu
işkillenmeler olduğunu burada paylaş-
mak isterim" ifadelerini kullandı. 

İŞKİLLENMEK BENİM EN DOĞAL HAKKIM!

ViRÜSE KARŞI 3 BiN SiPERLiK 
Beylikdüzü Belediyesi, tüm birim ve ekip-
lerinin yürüttüğü yoğun çalışma progra-
mıyla koronavirüs mesaisini sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi bu kez de kahraman sağlık çalı-
şanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Bele-
diye ekiplerince tamamen steril bir ortamda
hazırlanarak dezenfekte edilen siperlikler ilçe genelinde
başta hastane ve aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm
sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtımı
ekiplerle birlikte gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm sağlık kurumlarına
yerleştirilen dezenfektan paspasların ardından dağıtıla-
cak siperliklerle sağlık çalışanlarının hayatlarını kolay-
laştıracak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini
vurguladı. Başkan Çalık aynı zamanda ihtiyaç halinde
siperlik takviyelerinin de yapılacağını belirtti. 

Canı pahasına müdahale

Beylikdüzü Belediyesi’nin sağlık çalışanları için çalış-
maya devam edeceğini dile getiren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bütün sağlık kuruluş-
larına ve sağlık çalışanlarına imalatını yaptığımız siper-
liklerimizi dağıtmaya başladık. Sağlık çalışanları şu an
canı pahasına mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanla-
rının hayatını kolaylaştırmak adına Beylikdüzü Beledi-
yesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam
edeceğiz” dedi. 

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Siperlikler ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarına
dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her zaman emektar sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı

belediye ekiplerince steril ortamlarda 
hazırlanan ve üzerinde ‘birlikte başaracağız’ yazılı
siperliklerin ilk dağıtımını beylikdüzü belediye
başkanı Mehmet Murat Çalık gerçekleştirdi

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir ola-
rak ilçenin tüm apartman girişlerine konulmak üzere dezenfek-
tan paspaslar dağıtmıştı. Bu kapsamda 5 bin adet dezenfektan
dağıtılırken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kişisel hijyen
ve insanların dikkat etmesi çok önemli. Bizler bu uygulama ile
apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını
da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız" dedi.
"Mümkün olduğunca insanların kişisel hijyenlerine dikkat ede-
ceği ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz" diyen Çalık, "Beylik-
düzü Belediyesi olarak 5 bin tane apartmanın girişine
paspaslardan koyacağız. Apartmanın içerisine girmeden önce va-

tandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmele-
rini sağlayacağız. Bu noktadan sonra vatandaşlarımızın maksi-
mum özen ve hassasiyet göstermeleri çok önemli. Koronavirüsün
yayılımını azaltmak yönünde çaba gösteriyoruz. Kişisel hijyenin
üst düzeyde tutulması adına aynı zamanda vatandaşlarımızı da
bilgilendiriyor, hazırladığımız broşürleri ilçemizin dört bir yanına
dağıtıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbir ve ön-
lemleri aldık. Her zaman vatandaşlarımıza evlerinde kalmalarını
ve ihtiyaç duymadıkları takdirde dışarıya çıkmamalarını söylüyo-
ruz. Bizler onlar için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

5 bİn adet paSpaS dağıtıldı

Süleyman
Soylu

İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından
yardım kampanyaları için açılan İBB
hesaplarının bloke edilmesi ile ilgili

açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, bir
buçuk günde 6 milyon 529 bin TL bağış

topladıklarını ifade etti. Vakıfbank'ın 
2 bin 100 bağışçıdan gelen 900 bin

lirayı bloke ettiğini kaydeden
İmamoğlu, "Hukuksuz olarak bloke

ettiğiniz parayı derhal gönderin. 
O ne sizin ne de belediyenin parası, o

ihtiyaç sahiplerinin parası" dedi
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D ünya ve Türkiye önümüzdeki süreçte
iklim krizinden olası yeni salgınlara karşı
bugün konuştuğumuz günlük siyasetin

çok ötesinde bir gündemle karşı karşıya kalacak
Dünyadaki akademisyenler ve düşünürler; Ko-

ronavirüs sonrası, şu an yıkıldığına şahitlik ettiği-
miz düzenin yerine ne geleceğini tartışmaya
başladı. Bugün popülizme karşı söylemlerin, ha-
reketlerin veya partilerin popülizm olmadan nasıl
devam edecekleri en merak edilen konulardan
biri. Özellikle kriz zamanlarında daha da görü-
nür olduğuna alışkın olduğumuz bir dilden bah-
sediyoruz. Dolayısıyla birlikte
deneyimlediğimiz bu süreçte
karşılaşmak adeta imkânsız
halde.

Dünya siyasetini etkili bir şe-
kilde çevreleyen popülist söy-
lem ve performans beraberinde
farklı tepkileri ve bu tepkiler-
den kaynaklı sonuçları getiri-
yor. Popülizmin ne olduğu
tartışılırken 2004 yılındaki ma-
kalesinde yaptığı tanımla bir-
likte akla ilk gelen isimlerden Cas Mudde;
Guardian'da yazdığı metinde Koronavirüs ile bazı
popülist siyasetçilerin daha fazla güçleneceğini, ba-
zılarının zayıflayacağını ve bazılarının da aynı ka-
lacaklarını söylüyor. Bunun nedenini ise basit bir
şekilde vurgulamakta: Tek bir popülizm yok.

Kimi görüşler ise yeni bir düzenin geleceğini öne
çıkarmakta, bu yeni düzende daha işbirlikçi, daya-
nışmacı ve belki de popülistlerin yenilgi alması ihti-
malinin olduğunu belirtebiliriz. Emin olduğumuz
ise, Koronavirüs ile yeni bir belirsizliğin içinde ol-
mamız, hatta küresel bir belir-
sizliği hep birlikte
deneyimliyoruz; "başımıza ne ge-
lecek, kendimizi ve sevdikleri-
mizi nasıl koruyacağız, başımıza
bir şey geldiğinde ne yapacağız
ve bu süreç ne kadar daha böyle
devam edecek" gibi sorular gün
geçtikçe küresel bir kalabalığı
huzursuzlaştırmakta. Aslında
Prof. Dr. Emre Erdoğan, "Ko-
rona Nesli ve Yarının Dünyası"
başlıklı yazısında aktarıyor: "Ko-
ronavirüs salgını 2000'lerden sonra içine düşmüş
olduğumuz çok önemli bir duygusal hali, 'korku ik-

limini' yeniden canlandırdı"
Tam da bu sebeple gün geçtikçe

daha çok gelecekle ilgili cevap
duyma ihtiyacı hissetmekteyiz. Bu
ihtiyaç iyi ve umut içeren cevaplarla
ilgili. Kriz anlarında halkın mağdu-
riyetini ileten ve hatta kitleyle bir-
likte aynı mağduriyeti yaşadığını
belirterek, krizin nedenlerini (ve ge-
nelde suçluları) aktaran popülist li-
derler kalabalıkları iyi hissettirmeye
çalışır; tepkilerini halk adına göste-

rirler, basitçe nedenleri (seçilen suçlular ve günah
keçileri ile birlikte) ortaya koyarak kendilerinin
"kurtarıcı" olarak neler yaptıklarını vurgularlar.

ABD başkanı Donald Trump ile ilk günlerde bu
örneği görmeye başladık, Twitter hesabında sınır-
ları inşa etmenin kendi halkı için doğru bir sorum-

luluk olduğunu olumlu yüceltmeyle sundu. Oysa 1-
2 hafta içinde Trump'ın popülist söylemi, ülkesini
New York gibi büyük -önemli şehirler dahil bir sağ-
lık felaketiyle karşı karşıya bıraktı. Ne yazık ki or-
taya çıkan sadece bir popülistin başarısızlığı değil,

yönettiği ülkedeki insanlara ya-
şattığı felaketti. Fakat bir yan-
dan da liderlerin kontrolünden
çıkan ve kendilerinin de direkt
olarak etkilendiği bir süreç ve bu
süreçte ülkelerin kapasitesi gö-
zardı edilmemeli. Kısacası, biz
bu süreç içerisinde bir yandan sı-
nırları inşa eden, "biz-onlar" ayrı-
lığını körükleyen ve karşı kamp
için rekabet içerisinde küçümse-
meyen bir anlayışı çerçeveleyen
duruşları görürken, öte yandan

işbirliğinin öne çıkartılarak yeni düzen arayışlarını
sembolize eden söylemleri de izliyoruz. 

Önceki gün New York Times'ta yayımlanan bir
yazıda durum şöyle tarif ediliyordu. Macaristan'da
Orban artık kararnameyle ülke yönetebilecek. Bri-
tanya'da bakanlara insanları gözaltına alma ve sı-
nırları kapatma yetkisi verildi. İsrail Başbakanı
mahkemeleri kapattı ve halkı 'özel hayat' demeden
gözlemeye başladı. Şili'de bir zamanlar protestocu-
ların doldurduğu meydanlarda şimdi polisler bekli-
yor. New York Times makalesinde gördüğümüz
gerçeklik ise kimi liderlerin durumu fırsat bilip, 
ek güçler kazanmaya çalıştığı. Krizlerin fırsata
dönüştürülerek liderlerin konumlarını güçlendirme
isteği karşımıza çıkan. Ülke liderlerinin kim olduk-
ları, ülkelerin bu liderlerle nasıl yönetildikleri ve ül-
kelerin gerçekteki kapasitelerinin ne oldukları
ileriki dönemde önümüzü daha iyi aydınlatacaktır.
Fakat bazıları Mudde'nin dediği gibi değişmeme
taraftarı gibi.

ercetintugceercetin@gmail.com 

Tuğçe ErçETİn

Her yerdeyiz, ama sanki
kimse bizi görmüyor!

“ Her defasında korkarak eve
geliyorum. Aileme en az zarar
verecek şekilde davranmaya

çalışıyorum. Daha kapı önünde kıya-
fetlerimi çıkarıp poşetliyorum. Sonra
çamaşır makinesine. Her gün 60 dere-
cede yıkanıyor. Sonra duşa giriyorum.
Ateşim yoksa, kendimde öksürük bir
şey hissetmiyorsam, bir yoklayıp
ondan sonra çocuğumun eşimin ya-
nına geçiyorum her gün. Beş aylık ufak
bir çocuğum var, eşim de bebek dola-
yısıyla çalışamıyor."

Bir devlet hastanesinde neredeyse on
yıldır çalışan otuzlu yaşlarında bir özel
güvenlik görevlisi nöbet çıkışı anlatıyor;
bazen yorgunluktan, bazen öfkeden sesi
titreyerek. Her gün binin üzerinde in-
sanla yüz yüzeler. İyi ihtimalle bir
maske bulurlarsa da 12 saat kullanmak
zorundalar. Bankalar, AVM’ler, toplu
taşıma durakları gibi yoğun noktalarda
çalışan tüm güvenlik görevlileri risk al-
tında. Covid-19 teşhisi konanlar, hatta
hayatını kaybetmiş olan var. Seslerini
duyan pek yok.

Nöbet alıyoruz, on iki saat, sadece
bir tane maske veriliyor bize. O da veri-
lirse. Eldiven yok, dezenfektan yok, hiç-
bir şey yok! Dile getirince de lütuf
istiyormuşuz gibi davranılıyor. Pozitif
olup olmadığını bilmiyorum, ama ka-
rantinaya alınan acilden hekimlerimiz
oldu. Net sayıyı bilmemiz mümkün
değil, şu anda yoğun bakımda pozitif
hastalar var, servislerde izole edilmiş
yatan ellinin üzerinde hasta var.

Özel güvenlik görevlileri özellikle has-
tanelerde büyük bir risk yaşıyor, hastayı
ilk yönlendiren biziz çünkü. Şüpheli va-
kalar geliyor durmadan. Bu iş başladı-
ğında uzaktan eğitim şeklinde bir
bilgilendirme aldık. Sisteme düşüyor,
otuz günlük sürede almanız gerekiyor,
tabii ki gerçek eğitim gibi değil. En
önemlisi kendimizi koruyamamamız.
Bunu söylediğimizde yönetici “Gidin
kendinize kolonya alın” diyebiliyor.
Sanki bu ihtiyaçları karşılamak kendi
sorumlulukları değilmiş gibi bir işgüzar-
lık var. Ben şahsen hastanede ilişkile-
rimi kullanarak başka birimlerden,
çocuk acilden, tanıdığım arkadaşlardan
kendime maske edinmeye çalışıyorum.
Sağ olsunlar, sıkıntı çıkarmıyorlar elle-
rinde varsa. Çoğu özel güvenlik görevlisi
arkadaşım maskesiz çalışıyor. Daha yeni
istem yaptılar, dün sabah birer tane da-
ğıtabildiler. İki hafta önce kendim ra-
hatsızlandım, aile hekimliğinde kayıt
açtırdım, muayene oldum. Burnum akı-
yor diye önemsenmedi, gönderdiler.
Belki de geçirdim, bilmiyoruz ki.

Ben on yıldır hastanede çalışıyorum.
İlk bir mağazada özel güvenlik olarak
başladım, sonra hastaneye geçtim. On
bir kardeşlik bir aileden geldiğimiz için
ekonomik koşullar okumamızın önüne

geçmişti, hastanede çalışırken bir yan-
dan okudum da. Emekten yana tutum-
ları olmayan yönetimlerle karşı karşıya
kalıyoruz. Onların istediği sendikada ol-
mayanlar sorun yaşayabiliyor. Üye ço-
ğunluğuna sahip olan, hükümetle bire
bir muhatap sendika, görünürde var
olan ama işleyişte ne yazık ki var olma-
yan bir sendika. Diğer hastanelerde çalı-
şan arkadaşlara iki-üç aylık geçici
görevlendirme yazılarının geldiğini du-
yuyoruz. Yoğunluğu daha fazla olan
hastanelere kendi seçtikleri kişileri yol-
luyorlar. Mevcut durumu öne sürerek
bunu yapıyorlar ama seçme yapıp yoğun
riskli yerlerde kendi yandaşlarını görev-
lendirmiyorlar. O arkadaşlar da başka
seçenekleri olmadığı için mecburen im-
zalayacaklar. İşin bir de bu yanı söz
konusu.

Her defasında korkarak eve geliyo-
rum. Aileme en az zarar verecek şekilde
davranmaya çalışıyorum. Daha kapı
önünde kıyafetlerimi çıkarıp poşetliyo-
rum. Sonra çamaşır makinesine. Her
gün 60 derecede yıkanıyor. Sonra duşa
giriyorum. Ateşim yoksa, kendimde ök-
sürük bir şey hissetmiyorsam, bir yokla-
yıp ondan sonra çocuğumun eşimin
yanına geçiyorum her gün. Beş aylık
ufak bir çocuğum var, eşim de bebek do-
layısıyla çalışamıyor.

Normalde mart içinde izne çıkacak-
tım, ikinci bir emre kadar izinler iptal
oldu. Bir yandan bakanın açıklamasına
göre biz ek ödemelerden faydalanan
sağlık çalışanlarından olamıyoruz. Hiç-
bir hakkımız yok. Vardiya sisteminde
çalışıyoruz, 12 saat, ama 11 sayılıyor.
Bir saat molayı düşüyorlar. Bir gün gün-
düz, bir gün gece, haftada 45 saat biri-
minde çalıştırılıyoruz. Normalde de çok
yorucu. Şöyle diyeyim size, ortak kapıda
çalışan bir güvenlik görevlisi, aynı za-
manda danışma, yönlendirme elemanı
gibi çalışmak zorunda. Nereden baksa-
nız günde bin beş yüz kişiyle muhatap
oluyor. Onca servisin ziyaretçisi, refa-
katçisi… Ve böyle bir dönemde en ufak
bir iyileştirme yok. İş kanunu açık, işve-
ren isterse bizi 40 saat de çalıştırabilir,
en azından biraz esnekleştirelim dedim.
Nafile… Bakanın esnek sistem diye
açıkladığı bize işlemiyor. Tek bir değişik-
lik olmadan çalışıyoruz.

Güvenlik görevlileri her yerde gör-
mezlikten geliniyor. Her yerdeyiz, ama
sanki kimse bizi görmüyor. Üç ay bo-
yunca istifa bile yasaklandı bize. Hasta-
larla bire bir muhatap oluyoruz, risk
altındayız diye bilgi-işlemden istifa
etmek isteyenler oldu, önlerine engel
koydular. Düşünsenize kendini mahkum
gibi hissetmez mi insan? Bir sürü hak
gaspınız var, sağılıklı bir ortamda çalış-
mak istiyorsunuz, olmuyor. Yetinmek zo-
rundasınız. Günü kurtarmaya
bakıyorsunuz. Ve üstüne üstlük emeği-
mizin karşılığı yok. Biz abartmıyoruz.
Biliyorsunuz daha ilk haftalardan özel
güvenlikçi olarak can kayıplarımız var.
Endişe çok ama korku imparatorluğu
sesini yükseltmeye müsaade etmiyor.

Konuştuğumuz gün 10 bin 827
vaka, 168 ölüm açıklanmıştı.

Pınar Öğünç

SAPKADAN TAVSAN 
CIKMAZSA ISLER ZOR

“
“

KORONAVİRÜS SALGINI
2000'LERDEN SONRA İÇİNE
DÜŞMÜŞ OLDUĞUMUZ ÇOK

ÖNEMLİ BİR DUYGUSAL
HALİ, 'KORKU İKLİMİNİ'
YENİDEN CANLANDIRDI

“

“

İSRAİL BAŞBAKANI 
MAHKEMELERİ KAPATTI,
ŞİLİ'DE BİR ZAMANLAR 
PROTESTOCULARIN 

DOLDURDUĞU 
MEYDANLARDA ŞİMDİ 
POLİSLER BEKLİYOR

Şimdi Türkiye'ye bakalım. Ekonomiden
sağlık yatırımlarına her alanda güçlü bir ülke
yarattığını savunan bir iktidar vardı. Geçmiş-
teki konuşmalarını hatırlayabiliriz; kaç has-
tane inşa edildiği, kaç yatak kapasitesi
yaratıldığı, teknolojinin nasıl kullanıldığı, eko-
nomide yardımların nasıl arttırıldığı, özetleye-
cek olursak, halkın daha iyi olanaklara sahip
olması için ne gibi hizmetler verildiği defa-
larca anlatıldı. İktidarın "karşı kampındaki-
lerle" karşılaştırmalar yapılarak "biz'in" halka
hizmetle bir tutulduğu yansıtıldı, "karşı kam-
pın" ise "halkı ve ülkeyi tarih boyunca kurtara-
madığını ve kurtaramayacağını" dinledik.

Peki sonra? Ve peki bugünlerde? Öncelikle
sağlık sistemindeki özel sektörün yaygınlığının
sosyal devlet yapısına nasıl bir risk oluşturdu-
ğunu gördük. Ardından açıklanan verilerin gü-
venirliği, alınan önlemlerin yeterliliği
tartışılmaya başlandı. Kimi ülkelerin test üre-
tim ve onay süreçlerine 2 ay önce başladığını
ve bu ülkelere göre bizim geç kaldığımızı öğ-
rendik. Ön saflarda mücadele eden sağlıkçı-
lara yeterince ve zamanında koruyucu
malzeme temin edemediğimiz ortaya çıktı.
Aksi iddiaları her gün açıklanan saatte farklı
şekillerde duyduysak da başta sağlık emekçi-
leri pek çok kaynaktan, son
günlerde de neredeyse tek güve-
nilir haber kaynağı hale gelen
sosyal medyada eksiklerin ne ol-
duğunu görür hale geldik. Kimi
iktidara yakın isimlerin kimse-
nin erişemediği testle aile ara-
sında şakalaştığını gördük.
Herhangi bir kaynağa ulaş-
makta zorluk çeken vatandaş-
lara bu şakalaşmaların elbet
hiçbir yararı olmadı. En önemlisi, böyle acil
bir durumda salgına önceden hazır olmadığı-
mızı salgının sürüklediği ortama göre önlem
almaya çalıştığımız görüldü. Sağlıkta her
geçen gün hayal kırıklığı büyüdü. 

Ekonomide Cumhurbaşkanı'nın ilk açtığı
paket iktidarları boyunca olduğu gibi sermaye-
den yana idi. Çalışan ve işsizler düşünülme-
mişti. Sağlığını koruma hakkı-özgürlüğü
gözardı edilerek, parası olana "evde kal" deni-
lirken, çalışmak zorunda olan vatandaşlardan
"mesaiden eve, evden mesaiye" gitmeleri bek-
lendi. Ama mesai ve ev arası vatandaşın nasıl
gittiği gündeme gelmedi. İkinci "paket" pek çok
ülkenin aksine vatandaşı destekleyen değil, va-
tandaştan destek bekleyen şekilde çıktı. Bu ül-
kede çok değil, birkaç ay önce insanların
kendilerini yakmalarına veya siyanür ile inti-
har etmelerine şahit olmuşken... Faturaların
katlanarak arttığı bir dönemde çalıştığı gün-
lerde bile geçinemeyen ailelerden çalışamadık-

ları zamanlarda devlete yardım etmesi talep
edildi. Buna itiraz eden ya da eleştiren "hedefe"
kondu, hatta düzeni eleştiren tır şoförü gibi
gözaltına alındı. Ekonomide de giderek artan
işsizlikten yüksek dış borca, enflasyon rakam-

larından büyüme oranlarına
kendini hissettiren kriz hali vi-
rüsün getirdiği ekonomik kayba
karşı bağış çağrısıyıla artık
"güç" söyleminden çok
uzağa düştü. 

Virüsün sağlığı ve ekonomiyi
bu denli tehdit ettiği bir süreçte
yardımın bile "biz-onlar"ı tartı-
şılıyor. Nüfusun üçte birinin ya-
şadığı üç büyükşehirdeki

belediyelerin yardım toplama faaliyetleri kısıt-
lanmaya çalışılıyor. Hem de 31 Mart gibi il-
ginç bir günde. İçişleri Bakanlığı bir genelge
ile bunu engelliyor. Oysa hu-
kukçular da şunun altını çiziyor
ki, belediye kanunları belediye-
lere bağış toplama konusunda
özel yetki verir. Ve genelge ka-
nunun üstünde değildir. 

Dünyanın ne yönde değişece-
ğine dair öncü sayılabilecek ve
bir senaryoyu ortaya koyabile-
cek veri kasım ayında seçimle-
rin yapılacağı ABD'den geldi.
Demokratlar'ın adayı olacağına, Bernie San-
ders ile arasındaki delege farkını açarak nere-
deyse kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın
ABD'nin mevcut başkanı Trump'ın 6 puan
önünde gözüktüğüne dair anket sonuçları
geldi. Reuters-İpsos anketinin sonuçları Koro-
navirüs öncesi seçilme şansı olduğu bilinen

Trump'ın özellikle kriz ile başa çıkamaması,
başta ciddiye almaması gibi muhtemel argü-
manlarla şansının azalabileceğini gösterdi. Po-
pülizm deyince ilk akla gelen isimlerden
Trump'ın kasım ayına kadar şapkadan yeni
tavşan çıkarma şansı elbette var. Ne de olsa bu
tür liderlerin krizleri araçsallaştırdığı ve kendi-
leri için halka ulaşabilecekleri bir dil üretebil-
dikleri bir gerçek. Ama görünen o ki popülist
liderlerin işi önümüzdeki dönem çok kolay
olmayacak.

Bugünler geçtiğinde belki de küresel anlam-
daki en büyük başarısızlığın evlerini terk
etmek zorunda kalan mülteciler için yaşandığı
görülecek. Hijyenden ve bağışıklığın güçlü ol-
masından bahsederken bunu gerçekleştirebile-
cek ortamı veya imkânları olmayan insanlar
üzerinden bu başarısızlık zaten dengeleri
bozuk dünya düzeninin daha da büyük bir acısı

olarak hafızalardan hiç silinme-
yecek. Siyasetin kazananı çık-
mak için insan hayatını
sınırlarda önemsiz kılarken unu-
tulmaması gereken bir konu da
bu. Dünya ve Türkiye önümüz-
deki süreçte iklim krizinden
olası yeni salgınlara karşı bugün
konuştuğumuz günlük siyasetin
çok ötesinde bir gündemle karşı
karşıya kalacak. Yeni gündem
yeni toplum düzenini, yeni top-

lum düzeni yeni siyaseti şekilleyecek. Benim
beklentim, ama en çok umudum daha dayanış-
macı ve daha demokratik düzenlerin oluşacağı
yönünde.

Bu yazı https://t24.com.tr adresinden 
alınmıştır. 

TÜRKİYE’DE DURUM

“

“

ÖN SAFLARDA MÜCADELE
EDEN SAĞLIKÇILARA 

YETERİNCE VE ZAMANINDA
KORUYUCU MALZEME
TEMİN EDEMEDİĞİMİZ

ORTAYA ÇIKTI

“

“

SAĞLIĞINI KORUMA 
HAKKI GÖZARDI EDİLEREK,
PARASI OLANA "EVDE KAL"

DENİLDİ, ÇALIŞMAK 
ZORUNDA OLANLAR 

MESAİYE GÖNDERİLDİ

İYİLEŞMEK NASIL MÜMKÜN!
GezeGeni saran bir virüsün bir-

kaç ay içinde yarattığı bu öngörüle-
mez olağanüstü halin, kapitalizmin
hâlihazırdaki eşitsizliklerini görü-
nür kıldığından, derinleştirdiğinden
ve bundan sonra hiçbir şeyin aynı
kalamayacağından konuşuyor çok
insan. Kalamayacak mı gerçekten?
Neden kalmasın ki? Varlığını, her
veçhesiyle sömürgeciliğe, cinsiyetçi
iş bölümüne ve tam da derin bir
eşitsizliğe borçlu bu düzen kötücül
bir virüs gibi ruhlarımızı ve beden-
lerimizi sarmışken “iyileşmek”
nasıl mümkün? Kadınlar, erkekler,

işçiler, memurlar, işsizler, beyaz ya-
kalılar, mavi yakalılar, “yaka”
devri değişti diyenler, serbest çalı-
şanlar, evde çalışanlar, hâlâ çalı-
şanlar, zorla çalıştırılanlar,
karantinadakiler, geleceği göreme-
yenler, gördüklerinden yorgun dü-
şenler anlatıyor. Neden bu uzun
yazı dizisine başladık? Çünkü birbi-
rimizin sesini, derdini duymaya, di-
ğerinin dermanında kendimizinkini
aramaya ihtiyaç var.

https://www.gazeteduvar.com.tr
adresinden alınmıştı. 



R esmi verilere göre 936 bini aşkın in-
sanda corona virüsü tespit edilir-
ken, ölüm sayısı da 47 bine ulaştı.

215 bin vakayla corona virüsünün merkez
üssü haline gelen ABD’de resmi verilere
göre ölüm sayısı da 5110’a çıktı. ABD’nin
arkasından vaka sayısına bağlı olarak İtalya
gelirken, İtalya’da toplam ölüm sayısı
13.155. Bu oranla corona virüsü salgınının
en çok etkilediği ülke olan İtalya’yı ise bir
diğer Avrupa ülkesi İspanya takip ediyor.
104 bini aşkın corona virüsü vakasının ol-
duğu ülkede 9387 kişi de yaşamını yitirdi. İs-
panya’nın arkasından ise Çin geliyor… Son
dönemde resmi rakamlara göre vaka sayı-
sında gözle görülür bir azalmanın olduğu
Çin’de toplam vaka sayısı 81.554 ve toplam
ölüm sayısı da 3312.

Türkiye'de ilk kez iller açıklandı

Corona virüsü ile ilgili güncel verileri ve bil-
gileri Sağlık Bakanı Koca paylaştı. Dün
akşam yapılan basın toplantısında Bakan
Koca, “Ben bugünkü verileri de sizlere açık-
lamak istiyorum. Son 24 saatte 14 bin
396 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 2
bin 148. Hayatını kaybeden sayısı
63. Ve 363 hastamızın da iyileşti-
ğini ayrıca söylemek istiyorum.
Bazı veriler endişe verici olarak
algılanmalı. Tespitlerle virüsü ta-
şıyan hastaları izole ediyoruz,
toplumu koruyoruz” dedi. Ko-
ca'nın bu açıklamasının ardın-
dan Türkiye'deki can kaybı
sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15
bin 679'a ulaşmış oldu. Öte yan-
dan dün yapılan toplantıda ilk kez
corona virüsünün Türkiye’deki ya-
yılımı da kamuoyu ile paylaşıldı. İs-
tanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde
60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka An-
kara, 410 vaka ise Kocaeli’de olduğu açık-
landı. Bakan Koca, “Toplam 39 ilimizde can
kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden
vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı olarak İs-
tanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara,
Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana. Haya-
tını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş
üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde
74,7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk gru-

bunu
hep söy-

lüyoruz, kronik has-
talığı olanlar için hipertansiyonu örnek
olarak gösteriyorum” açıklamasını yaptı.

İtalya ile kıyas yapabiliriz

Corona virüsüne müdahale etmekte geç
kalan ve salgın ile ilk açıklamalarında has-

talığı kabullenmeyen ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın yardımcısı Mike Pence
dün flaş bir açıklama yaptı. Salgının ilk
duyulduğu günlerde ABD Başkanı
Donald Trump, “Büyütecek bir şey
yok, havalar ısınınca geçer” açıklama-
sını yapmıştı.ABD’de yayın yapan
haber kanalı CNN’e konuşan Mike
Pence, ülkenin durumunu İtalya ile kı-
yasladı. ABD Başkan Yardımcısı

Pence, “ABD’deki salgın bu noktada en
iyi İtalya’daki durum ile kıyaslanabilir”

dedi.

Çin'de köpek yemek artık yasak 

Reuters’ın duyurduğu haberde Çin’in Şen-
zen kentinde kedi ve köpek tüketmeye yasak
getirildiği belirtildi. Corona virüsüyle müca-
dele kapsamında bu kararın alındığı duyu-
ruldu. Corona virüsü salgını sonrasında
ülke genelinde hastalığın bu tür beslenme
alışkanlığından ortaya çıktığı belirtilmişti.
Wuhan’daki ilk corona virüsü hastalarının
yılan, yarasa ve pangolin gibi hayvanların
alınıp satıldığı ve tüketildiği pazarlara yakın
yerlerde görüldüğü belirtilmişti. Çin’in gü-
neyindeki bir teknoloji merkezi olarak bili-
nen Şenzen’deki bu yasağın 1 Mayıs
itibariyle uygulanacağı açıklandı.

İsrail'de de durum vahim

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve
eşinde corona virüsü tespit edildi… İsrail
Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun müt-
tefiki olarak siyaset sahnesinde tanınan
Litzman ve eşinin tecrit altına alındığı açık-

landı. Sık sık kamuoyunun karşısına çıkan
Yaakov Litzman, Netanyahu ile kamuo-
yunu bilgilendiriyordu. Litzman corona vi-
rüsü ile ilgili düzenlenen toplantılarda sık
sık kamera karşısına geçiyor ve Netan-
yahu’nun yanında yer alıyordu.

Almanya'da sayı artıyor

Corona virüsüne karşı zamanında ve doğru
hamleler yaparak vaka ve ölüm hızını ya-
vaşlatan Almanya’dan güncel veriler
geldi… Almanya’da salgın hastalıklarla
mücadele eden Robert Koch Enstitüsü,
ülke genelinde vaka sayısının 6156 artarak
73.522’ye ulaştığını duyurdu. Robert Koch
Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada
corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da
140 artarak 872’ye çıktığı belirtildi.

Sokağa çıkanı vurun

Filipinler’in aykırı lideri Rodrigo Duterte
yine tartışma yaratan bir açıklama yaptı…
Geçmişte kadına şiddeti öven ve kameralar
karşısında çok ağır hakaretlerde bulunan
Duterte, karantinadan kaçmaya çalışanla-
rın vurulması emrini verdi.

Polonya endişe içinde

Toplam 2554 corona virüsü vakası tespit
edilen 43 kişinin de yaşamını yitiridği 38
milyon nüfuslu Polonya’dan iç karartan bir
açıklama geldi.Polonya hükümeti sözcüsü
Piotr Muller devlet radyosuna açıklama-
larda bulundu. Muller, “Corona virüsünün
Nisan ayında tavan yapmasını bekliyoruz”
dedi. HABER MERKEZİ
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Corona virüsü can 
almaya devam 

ediyor. Güncel resmi
verilere göre dünya
çapında 936 binden

fazla vaka tespit
edildi. Salgının yeni
merkez üssü olan
ABD'de de "Yeni

İtalya olma yolunda
ilerliyoruz" korkusu

yaşanıyor. Türkiye'de
ilk kez corona 

virüsünün yayılım
haritası dün akşam
paylaşılırken toplam

ölüm sayısı 
277'ye çıktı

ABD Deniz Kuvvetleri, koronavirüsten
(Covid-19) etkilenen uçak taşıyıcı gemi-
den 2 bin 700 denizciyi Guam’a indire-

cek. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD
Deniz Kuvvetleri Vekili Thomas Modly yaptığı açıkla-
mada, USS Theodore Roosevelt isimli uçak taşıyıcı
gemiden 2 bin 700 denizcinin koronavirüs nedeniyle
ABD'ye bağlı bir özerk bölge olan Guam'a indirilece-

ğini duyurdu. Guam’daki hükümet yetkililerinin ise söz
konusu denizciler için otel odaları ayarlamaya çalış-
tığı belirtildi. Haberde, bu kararın, USS Theodore
Roosevelt’in kaptanının yazdığı bir mektubun basında
yer almasından sonra alındığı belirtildi. Modly açıkla-
masında, test ve karantina için şu ana kadar nere-
deyse bin denizcinin gemiden ayrıldığını, gemiden 93
kişinin testinin pozitif ve 593 kişinin de testinin negatif

çıktığını söyledi. Ayrıca Modly, yaklaşık bin 300 mü-
rettebata şu ana kadar test yapıldığını ve bazılarının
sonucunun daha gelmediğini bildirdi. Öte yandan
Modly, gemideki tüm denizcinin Guam’a indirilmeye-
ceğini belirterek, “Bu gemide silahlar var, mühimmat
var, pahalı uçaklar ve nükleer santral var. Güvenliği ve
emniyeti sağlamak için gemide belirli sayıda insanın
olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VIRUS CAN ALMAYA

Uçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yoldaUçak gemisinde tahliyeler yolda

DEVAM EDIYOR

Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Endonezya’da co-
rona virüsü Ramazan Bayramı’nı da etkileyecek… Endo-
nezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ramazan Bayramı

dolayısıyla halkın sokağa çıkmasını ve memleketlerine git-
mesinin önüne geçmek adına yeni bir bayram tarihi belirle-

neceğini duyurdu. Widodo kabine toplantısında alınacak
önlemleri sıralarken, “İnsanları sakinleştirmek için bazı
turistik yerleri ücretsiz yapabiliriz” dedi. Ramazan Bay-

ramı’nda insanların memleketlerine giderek akraba
ziyaretleri yapmasının önüne geçmeyi planla-

yan Endonezya hükümetinin yeni tatil ile
ilgili tarihi henüz belli değil.

Ramazan
BayRamı değişiyoR

Atlı korona
UYARISI!

Hindistan’da bir polis memuru, koronavirüse (Covid-19) 
karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için
koronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı

Ülkenin Andhra Pradesh eya-
letindeki Kurnool şehrindeki
bir köyün polis memuru, bin-

diği beyaz ata kırmızı boya ile koronavirüs
şekilleri çizdi ve bu şekilde sokaklarda do-
laştı. Maruti Sankar isimli polis memuru-
nun, koronavirüs
şekilleri çizilmiş
atıyla sokaklarda
dolaşarak, bölge
sakinlerinde far-
kındalık yaratmayı
ve virüsün yayıl-
masını durdur-
mak için tüm
önlemleri almaya
karşı bilinçlendir-
meyi amaçladığı
belirtildi. Öte yan-
dan Sankar’ın
atıyla sokaklarda
dolaştığı anların
görüntüleri sosyal
medyada paylaşı-

lınca, hayvan hakları tartışmaları da bera-
berinde geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir
‘saçmalık’ olduğunu söyleyerek, polis me-
murunun bu girişimini eleştirdi.

Kamuoyu bilinçlensin istedik

Eleştiriye tepki gös-
teren ve atın süreç
boyunca zarar gör-
mediğini söyleyen
Sankar  “Atı ka-
muoyu bilinci için
kullanıyoruz. Yara-
lanmadı veya vurul-
madı. Köylerdeki
insanların cep tele-
fonlarına ve televiz-
yonlara kolay
erişimi yok. Bu ne-
denle at, virüsün ya-
yılma hızını
anlatmak için sem-
bolik bir görsel ola-
rak kullanıldı” dedi. 

Film gibi olay
İngiltere’de 12 saatlik mesainin 
ardından aracıyla eve dönen hemşire
Lucy Duncan’ın (24), kullandığı 
otomobile başka bir araç çarptı. Çarpan
aracın 73 yaşındaki sürücüsünün nefes 
almakta güçlük çektiğini gören Duncan,
ambulans çağırdı. Koronavirüs
(Covid-19) taşıdığı belirlenen hasta
yaşamını yitirirken; lokal bir galeri
sahibi, Duncan’a yeni bir araç verdi

BBC’nin haberine göre, İngiltere’nin
Wigan kentinde 12 saatlik mesaisinin
ardından evine aracıyla dönen Lucy

Duncan, trafik kazası geçirdi. Duncan’ın aracına
çarpan 73 yaşındaki erkek kişinin solunum prob-
lemi olduğunu gören hemşire Duncan, ambu-
lans çağırdı ve hastaneye kadar ambulansı takip
etti. Duncan, o gece
acilde yaklaşık 5 saat
yaşlı adamla birlikte
kaldı. Hastaneye kaldı-
rılan yaşlı adam, koro-
navirüs nedeniyle
yaşamını yitirdi. İngiliz
medyasına konuşan
Duncan, "Kolumdan
tuttu. Teni griye dönm-
üştü, terliyordu ve
nefes almakta zorlanı-
yordu. Ambulans ça-
ğırdım. Onunla birlikte
5 saat acilde kaldım.
Bir haftadan fazladır
karantinada olduğunu söyledi. Ancak yemek
almak için dışarı çıktığını söyledi" dedi.

Oğlunu bulmamı istedi 

Duncan, yaşlı adamın ölmeden önce uzun süre-
dir görüşmediği oğlunu bulmasını istediğini be-
lirterek, "Ölmeden önce benden oğlunu
bulmamı istedi. Bunu yapmak için var gücümle
çalışacağım. Hastaneye onu ziyarete gittiğimde
şaşırmıştı. Elini tuttuğumda gözleri parladı" ifa-
delerini kullandı. Öte yandan, hemşire Dun-
can’ın aracının trafik kazası nedeniyle hasar
alması sonucu ismi açıklanmayan lokal bir galeri
sahibi, Duncan’a yeni bir araç tahsis etti.

Bir ailenin
evlat acısı

almanya'dan tatil için gittiği İspan-
ya'da trafik kazasında ölen Aziz Can To-
kaker'in cenazesi salgın nedeniyle sınırlar

kapatılınca İspanya'da defnedildi. Talihsiz kazada
hayatını kaybeden Tokaker’in kardeşi Uğur Tokaker
olayla ilgili DHA’ya konuştu. Almanya'dan tatil için
gittiği İspanya'da trafik kazasında ölen Aziz Can To-
kaker'in cenazesi salgın nedeniyle sınırlar kapatılınca
İspanya'da defnedildi. Cenazenin nakli için destek
bekleyen Tokaker’in kardeşi Uğur Tokaker DHA’ya
açıklamalarda bulunarak, “ Kardeşimin cenazesini
almak istiyoruz. Bunun için Türkiye’deki ilgili ma-
kamlardan yardım talep ediyorum” dedi. Tokaker
olanları şöyle anlattı: “Rahmetli kardeşim Aziz Can
Tokaker 24 yaşındaydı. 1 Mart sabahı kazar geçirdi
kardeşim, 30 metre uçurumdan düştü ve sonra
yandı maalesef. Aynı günde oraya gittim tespit
etmek için, bırakmadılar beni önce DNA raporu ge-
rekli dediler. 2 Mart’ta DNA raporumu verdim.
Bana Aziz’in
son eşyalarını
verdiler.” 

Nakil virüs
sebebiyle
yapılmadı 

Nakilin virüs
nedeniyle yapı-
lamadığını da
anlatan Tokaer,
“Mart’ta haber
geldi benimki
uyuşmadı diye.
Düşünün annem o kadar zor halde, oğlunun son
görevini yapmak için o şekilde annemi oraya götür-
düm teyzemle birlikte. 12 Mart’ta oraya gittik. Türk
konsolosu bize çok yardım etti, bizi misafir etti bizi
polise götürdü. Poliste de numunemizi verdik aynı
günde de geri döndük. Sonra 18 Mart’ta bize haber
geldi, uyuştu o kardeşin diye. 20 Mart’ta oradaki
hangi kurumsa bize ‘evet’ geldi bu nakil yapılacak
diye hakimin son kararı bekliyor diye. Sonra 25
Mart’a haberi geldi bu nakil virüsten dolayı Alman-
ya’ya yapılamıyor. Bize de 5 saat müddet verdiler ya
oğlunuzu yakacağız ya da burada defnedeceğiz diye.
Resmen çaresizlik içindeydik” dedi.

90 yaşında fedakarlık
Belçika’da 90 yaşındaki
Suzanne Hoylaerts, koronavi-
rüs (Covid-19) nedeniyle te-

davi altına alındığı hastanede yaşamını
yitirdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden
kadının doktorlara, "Yapay solunum ci-
hazı kullanmak istemiyorum. Onu genç
hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat
yaşadım" dediği belirtildi. Belçi-
ka’nın Leuven kentinin doğu-
sundaki Binkom kasabasında
yaşayan 90 yaşındaki Suzanne
Hoylaerts, 20 Mart’ta koronavi-
rüs semptomları göstermesi so-
nucu hastaneye kaldırıldı.
Karantina altında tedavisi süren

Hoylaerts, koronavirüse bağlı solunum
yetmezliği nedeniyle 22 Mart’ta yaşama
gözlerini yumdu. Yerel medya, yaşlı kadı-
nın solunum cihazını reddederek büyük
bir fedakarlık yaptığını duyurdu. Belçika
medyasındaki habere göre Hoylaerts, ken-
disine solunum cihazı takmak için hazırlık
yapan doktorlara, "Solunum cihazını kul-

lanmak istemiyorum. Onu genç
hastalar için saklayın. Zaten iyi
bir hayat yaşadım" dedi. Hoyla-
erts’in kızı Judith ise yerel med-
yaya yaptığı açıklamada, "Ona
veda edemedim. Cenazesine
bile katılamadım" ifadelerini 
kullandı.
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 KELT
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 TERS

5 HARFLİ
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 ETLİK
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 KADÜK
 MELÜL
 SAKSI

 TİRAD

6 HARFLİ
 ÇOKGEN
 DİPNOT

 EKŞİLİ
 İKİZLİ

 KİNDAR
 LATEKS

 OTOYOL

10 HARFLİ
 ESİRGENMEK
 İNATLAŞMAK

 KARDEŞGİBİ
 KRALİÇELİK

Soldan Sağa:
1. Kraliçe. - Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları. 2. 
Fidan, yeni dikilmiş fidan. - Hristiyanlığın sembolü sayılan ve 
birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istav-
roz. 3. ... Yarim (1974 yapımı Orhan Aksoy’un sinema filmi). 4. 
Muvazene, balans. 5. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiş-
tirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaş-
ma. - İsi olan, islenmiş, is bulaşmış. 6. Rey. - Belgeler, vesikalar. 
7. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. - Uğurlu, hayırlı, iyilik 
getiren. 8. Umacı. - Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan res-
samlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen 
ad. 9. Maskara. - Gelecek.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Davranış, tavır. - “... Nebahat” (21 Temmuz 2017’de kaybet-
tiğimiz,  sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin’in canlandır-
dığı erkeksi karakter). 2. Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog. 
3. Nan, nanıaziz. - Yarım olmayan, bütün, eksiksiz. 4. Maddi 
karşıtı. 5. Türk mûsikisinde eskiden kullanılan telli sazlardan 
biri. Kanuna benzeyen ve dik tutularak çalınan saz. - Erbap. 6. 
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü. 7. Türk Haberler 
Ajansı. - Yıldırım. 8. Sakatlık. 9. Görüş, anlayış biçimi. - İki 
taraf arasında yapılmış.
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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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HABER MERKEZİ

“ Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor
Menekşe", "Allahım Neydi Günahım?",
"Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi

unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci
ve şarkı sözü yazarı Kayahan, vefatının 5. yı-
lında yad ediliyor. Tam adı Kayahan Açar olan
sanatçı, Albay Süleyman Açar ile Firuzan Ha-
nım'ın oğlu olarak 29 Mart 1949'da İzmir'de
doğdu. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyü-
yen Açar, ilk ve ortaokul eğitimini Kars'ta Fevzi
Çakmak Okulu'nda aldı. Babasının askerlik
görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaşan
ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren sanatçı, ilk
evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İlk
çocukları Beste, 1974'te dünyaya gelen çift,
1991'de ayrıldı.Kayahan, vatani görevini İz-
mir'de tamamladıktan sonra profesyonel müzik
çalışmalarına İstanbul'da başladı.

Yosun Gözlü Sevgilim

Müzik dünyasına ilk olarak 1971'de "Yosun
Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'li-
ğiyle adım atan sanatçı, 1978'de Türkiye Euro-
vision elemeleri için "İstanbul Hatırası" adlı bir
şarkı besteledi ancak şarkı elemeyi geçemedi.
Sanatçı, 1980'de "Bekle Gülüm - Ateş" adlı
45'liğini müzikseverlerin beğenisine sundu. Ses-
lendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp bestele-
yen usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu,
Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve en çok da yakın
dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Ka-
yahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Gece-
ler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" adlı
eserleri, Türk pop müziğinin unutulmaz eserleri
arasına girdi. Başarılı sanatçı, "Geceler" adlı
şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı
"Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda
"Altın Portakal" ödülüne layık görüldü.

Sevenleri ayırmayın

Kayahan, 1985'te TRT Müzik kanalında "Cu-
martesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde ço-
cuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095"
adlı programı sundu, 1987'de ise yine çocuklar
için "Merhaba Çocuklar" adlı albümü hazır-
ladı.Kariyeri boyunca çıkardığı her albümü din-
leyicilerine bir sloganla sunan Kayahan, ilk
albümü "Yemin Ettim"i 1991'de çıkardı. İkinci
albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 30 Nisan
1992'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı,
büyük bir başarı elde etti. Sanatçı aynı yıl 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara
Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, on-
binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.
Usta sanatçı, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım"
albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve
"Aman" gibi şarkılarıyla da müzikseverlerin
büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici
kitlesine ulaştı. "Sevenleri ayırmayın, sevenler

ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Pence-
remden" albümünü yayımlayan sanatçının,
"Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi
Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tara-
fından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Ço-
cuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon
karşısındaki tepkisini işledi.

Şarkılarında sevgiyi öğütledi

Kayahan, hemen her albümünde "sevgi" tema-
sını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bı-
rakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları"
albümünü yayınladı. "Emrin Olur" albümünü
1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, al-
bümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu
Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeni-
den yorumlayarak, "Cimbom Şampiyon" adlı
single çıkardı. Sanatçı, 15 Ekim 1992'de Lale
Yılmaz ile evlendi ancak çift 1993'te ayrıldı. Vo-
kalisti İpek Tüter ile 1999'da dünya evine giren
sanatçının, Aslı Gönül adını verdiği kızı 2000'de
dünyaya geldi. Usta müzisyen, "Beni Azad Et"
albümünü 1999'da müzikseverlerle buluşturdu.
"Gönül Sayfam" albümünü 2000 yılında çıka-
ran sanatçı, albümde 17 Ağustos 1999 depremi
için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı
Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer
verdi. Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler,
long playler ve albümlerin yanında "365 Gün"
ve "Mevsim Hala Sen" adlı singleları da müzik-
severlerin beğenisine sundu. Doğa ve çevre du-
yarlılığı ile de bilinen usta sanatçı, yaşamı
boyunca toplumun ilgisini arttırmak amacıyla
pek çok yardım konseri verdi ve gönüllü olarak
birçok çalışmaya da katıldı.

Ölüm bir ceza değil, mezuniyettir

Sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseri ile mü-
cadele etti. İyileştikten sonra 2004'te tekrar kan-
sere yakalanan usta isim, tekrar iyileşti ancak
hastalık 2014'te yeniden nüksetti. Bir yıl bo-
yunca hastalığıyla mücadele etmeye devam
eden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nede-
niyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cena-
zesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı,
vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Me-
zarlığı'na defnedildi. Romantik dizelerinin ya-
nında inançlı yapısıyla da bilinen sanatçı, bir
röportajında şunları söylemişti: "Ölüm bir ceza
değil, bana göre bir mezuniyettir. Yani, Cenab-ı
Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vere-
ceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu,
eğer bir düşünürseniz, zaten huzur kendiliğin-
den gelir. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Kuran-ı
Kerim'i okusanız, o kitapta size ticareti nasıl ya-
pacağınız bile anlatılıyor. En kolayını da söyle-
yeyim; helal ve haram. Bunu bilen bir dünyada,
hiçbir problem çıkmaz." Tarkan, Sezen Aksu,
Funda Arar ve Nilüfer'in de aralarında olduğu
birçok ünlü sanatçı, 2014'te bir araya gelerek
"Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı. 

Müzik evde
de güzel
"Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçiri-
len çağrıya, kültür sanat camiasında pek
çok isim farklı mecralardan yaptıkları 
paylaşımlarla destek veriyor. Evinde uzun
süredir kayıt yapan ve bu kayıtları "Evde
Kal" çağrısından sonra artıran santuri
Sedat Anar da hazırladığı bu eserleri 
müzikseverlerin beğenisine sunuyor

SOSYAL medya hesaplarından
paylaştığı ev kayıtlarının çıkış hika-
yesine değinen Anar, şu bilgileri

verdi: "Bir gün eşim Damla ile evimizde Ni-
yazi-i Mısri'nin 'Gül müdür Bülbül müdür'
adlı şiirine yaptığım besteyi çalıyorduk. Eşim,
'Biz neden bunları evde kaydetmiyoruz ki?
Zaten albümde olmayan parçalar ve dinleyi-
cilerin istediği besteler.' deyince ertesi gün
dostlarımız Ömer Çeşim'i ve Ozan Önel'i
aradık. Kameramız yoktu. Onlarla beraber
çekimleri yapmaya başladık. Mikrofon kul-
lanmadık. Evde, eşim Damla ve kardeşim Se-
lahattin ile çalıp söyledik. Sonrasında kayıtlar
epey ses getirdi. Mesela 'Gül müdür bülbül
müdür' adlı bestemizin şu anda dinlenme sa-
yısı 60 binden fazla." Sedat Anar, yoğun ola-
rak genç bir dinleyici kitlesine sahip olduğuna
işaret ederek, "Zaten birçoğuyla sohbet ve di-
yalog halindeyiz. Müziğe sokakta başladığım
için diğer sanatçılar gibi dinleyicilerimle
arama bir mesafe koymadım hiçbir zaman.
Onlar beni çok seviyor, ben de onları seviyo-
rum." dedi. Üsküdar'da ocak ayında gerçek-
leştirdiği konsere 2 bini aşkın dinleyicisinin
geldiğini dile getiren Anar, "Muazzam ve
unutulmayacak bir geceydi. Gelenlerin yüzde
80'i gençlerdi. Çok ama çok mutlu olmuş-
tum. Bu ev kayıtları biraz da dinleyicilerim
için. Konserde çaldığımız ama albümde ol-
mayan parçalar. Dinleyicilerim istediği için
böyle bir işe giriştik." ifadelerini kullandı.

Hepsi oldukça samimi

Sanatçı Anar, dünya müziğinde tek tek çala-
rak albüm kaydetme döneminin sona erdi-
ğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Mesela dünyanın en prestijli müzik firması
olan ECM, albüm kayıtlarını akustiği güzel
olan bir evde, kilisede ve doğada yapıyor, üs-
telik hücum kayıtlar yaparak. Hücum kayıt
demek, bütün müzisyenlerin bir arada olup
bir eseri hep beraber çalması demek. Türki-
ye'de bu kayıt anlayışı daha yeni başladı gibi.
Ama Avrupa'da uzun süredir böyle kayıt ya-
pılıyor. Ben bunu önemsedim hep... Yani ev
ve hücum kaydını. Mesela 'Belagat' adlı ilk al-
bümümü de evde kaydettim. Pencereleri ses
gelmesin diye battaniyeyle kapatıp, özellikle
gece yarısından sonraki sessiz zamanları
seçip kaydettim. Ondan sonraki albümle-
rimde stüdyo ortamında kanal kayıtla çalış-
tım. Ama dönüp baktığımda hiçbir albümüm
'Belagat' albümünün tadını vermiyor." Geçen
yıl çıkardığı "Santur" adlı son albümüyle bir-
likte ev kayıtlarına geri dönmeye başladığını
söyleyen Anar, "Bence ev kayıtlarının en
önemli özelliği, samimi olması. Dinleyicilerin,
müzisyenlerin müziğini nasıl icra ettiğini gör-
sel olarak görmesi de ayrı bir lezzet katıyor
tabii." değerlendirmesini yaptı.
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"Yemin Ettim",
"Odalarda Işıksızım", "Mor
Menekşe", "Allahım Neydi

Günahım?", "Geceler" ve "Beni
Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eser-
lere imza atan yorumcu, besteci ve

şarkı sözü yazarı Kayahan,
vefatının 5. yılında yad

ediliyor

Arkadaşlarının deyimiyle, romantik me-
lodileri iğne oyası gibi eserlerine işleyen
ve şarkılarında daima insanları birlik ve
sevgiye davet eden usta sanatçının, 45
yıllık sanat hayatı boyunca geride bı-
raktığı eserleri ise şöyle: "Canım Sıkılı-
yor Canım (1981)", "Merhaba Çocuklar
(1987)", "Benim Şarkılarım (1988)",
"Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar
(1989)", "Yemin Ettim (1991)", "Oda-
larda Işıksızım (1992)", "Son Şarkılarım
(1993)", "Benim Penceremden (1995)",
"Canımın Yaprakları (1996)", "Emrin
Olur (1997)", "Beni Azad Et (1999)",
"Gönül Sayfam (2000)", "Ne Oldu Can?
(2002)", "Kelebeğin Şansı (2004)", "Bi-
riciğim'e (2007)", "365 Gün (2011)"
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BURSA'NIN Karacabey
ilçesine bağlı Avrupa
Leylek Köyü Eskikara-

ağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşın-
daki Adem Yılmaz ile her yıl bahar
aylarında köye gelen "Yaren" adlı
leyleğin yaşadıklarını konu edinen
ödüllü film, bugün YouTube'da ya-
yınlanacak. Gösterimin ardından
filmin hikayesini ortaya çıkaran
doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile
yönetmeni Burak Doğansoysal,
Instagram hesaplarından açacak-
ları canlı yayınla, izleyicilerden
gelen soruları cevaplayacak. Tüy-
deş ve Doğansoysal, yeni tip koro-
navirüsün (Kovid-19) yayılmasını
önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı
tarafından "Hayat Eve Sığar" slo-
ganıyla yapılan "evde kal" çağrısı
dolayısıyla telekonferans yönte-
miyle sorularını yanıtlayarak, bel-
gesel filmin ortaya çıkış serüvenini
ve online yayınlama fikrinin ne-
denlerini anlattı. Koronavirüs ne-
deniyle insanların evde kaldığı bu
günlerde, özellikle doğa meraklıları
için filmin başkahramanı Adem
Yılmaz ile sosyal medyada canlı
yayın yapmaya karar verdiklerini
söyleyen Tüydeş, yayın sırasında,
filmin ne zaman yayınlanacağı so-
rularının geldiğini, canlı yayını izle-
yen yönetmenin o sırada,
belgeselin cuma akşamı Youtu-
be'da prömiyer yapacağı müjdesini
verdiğini söyledi. Alper Tüydeş,
bunun çok yerinde bir karar oldu-
ğunu söyleyerek, "İnsanların evde
daha fazla kalması gereken şu sü-
reçte, bizim de amacımız hem
filmi insanlara ulaştırmaktı hem de
evinde vakit geçiren insanlara da
şu sıkıcı gündemde, kendilerini bir
nebze mutlu, huzurlu hissettirecek
bir yayın izleme imkanı bulsun, ak-
tiviteleri olsun diye yönetmenimiz
böyle bir şey düşünmüş. Bence de
çok yerinde bir karar oldu. Film in-
sanların dikkatini doğaya, insanlar
arasındaki ilişkiye çektiği için mut-
luluk ve gurur duyuyoruz." dedi.
Twitter'da prömiyeri duyurmaları-
nın ardından çok büyük bir ilgi ol-

duğunu aktaran Tüydeş, herkesi
hikayenin yaşandığı köye davet
etti. Tüydeş, filmde hikayesi anlatı-
lan Yaren Leylek'in bir maketinin
de yapıldığını, ancak oyuncak gibi
çeşitli objelerin yapılması fikrinin
henüz olmadığını aktararak şun-
ları ifade etti: "Hikayenin bütün
kahramanları şu anda ayaktayken,
izleyenleri teselli edecek maketler-
dense, hikayenin her yıl yaşandığı
leylek köyümüze bekliyoruz. İlerle-
yen süreçte (oyuncak yapma ko-
nusu) olabilir. Her gün neredeyse
tekrarı yaşanan bir hikaye olduğu
için, insanlar köye gelsin istiyoruz".

En iyisi Youtube olacak

Filmin yönetmeni Burak Doğan-
soysal ise izleyicilerden çok fazla
talep geldiğini ve gösterim için
daha fazla beklemek istemedikle-
rini belirterek, şöyle konuştu:
"Yaren serüveninde yola çıkarken
zaten amacımız hiçbir zaman ti-
cari değildi. Bu filmi en fazla in-
sana ulaştırma peşindeydik.
Dolayısıyla en çok izleyiciyi nere-
den buluruz, ne şekilde elde ederiz
diye düşünüyorduk. Karantina dö-
nemi de denk geldi aslında. Son
dönemde, online içeriklere, özel-
likle Youtube veya canlı yayınlara
insanlar çok önem vermeye baş-
ladı. Biz de ortağımla, yapımcım
Akın Esgin ile düşündük ve bunun
için en iyi platformun şu ortamda
Youtube olacağına karar verdik.
Aslında yurt dışındaki festival sü-
recini sonbahara kadar tamamla-
masını bekliyorduk. 7-8 festivalde
gösterim durumu vardı Yaren'in.
Ama o festivaller de durma nokta-
sına geldiği ve çoğu iptal olduğu
için o da kaldı. Öyle olunca Youtu-
be'da prömiyer yapma kararı
aldık." Dijital platformlar ile daha
önce filmin gösterimine ilişkin bir
görüşme yapmadıklarını belirten
Doğansoysal, "Yönetmenliğini
yaptığım belgeseller, şu anda 37
ülkede yayında. Online platform-
larda veya televizyonlarda da ya-
yında” diye konuştu.

Star Wars
dünyası yıkıldı

"STAR WARS" (Yıldız Savaşları)
film serisi aktörlerinden Andrew
Jack' in menajeri Jill McCullough,

aynı zamanda aksan koçluğu yapan 76 ya-
şındaki İngiliz aktör'ün, Surrey'de tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini du-
yurdu. Jack'in
Kovid-19 nede-
niyle Avustral-
ya'da karantinada
olan eşi Gabrielle
Rogers, sosyal
medyadan yaptığı
paylaşımda, "An-
drew Jack'e 2 gün
önce yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu.
Acı çekmedi ve ailesinin onunla 'birlikte' ol-
duğunu bilerek huzur içinde hayata gözle-
rini yumdu." ifadesine yer verdi. Andrew
Jack, "Star Wars: Episode VIII – The Last
Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi), "Solo: A
Star Wars Story" (Han Solo: Bir Star Wars
Hikayesi), "Star Wars: Episode VII – The
Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uya-
nıyor) filmlerinde rol almıştı. 

Çekya'da düzenlenen
Prag Film Ödülleri'nde
en iyi belgesel seçilen
"Yaren" belgeselinin
prömiyeri, evde kalan
izleyicilerin kolay
erişimi için online olarak
gerçekleştirilecek
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Trabzonspor’un ara transfer döneminde
Stoke City'den kiralık olarak satın alma
opsiyonlu kadrosuna kattığı Badou
Ndiaye, menisküs ameliyatı oldu. Koro-
navirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’e

verilen arada sol diz dış menüsküsünde
yırtık bulunan Trabzonspor’un orta saha
oyuncusu Badou Ndiaye ameliyat oldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi
Hastanesi’nde ameliyatı gerçekleştirilen

29 yaşındaki Senegalli oyuncunun sağlık
durumunun iyi olduğu belirtildi. Bordo-
mavili formayla bu sezon 9’u lig, 4’ü kupa
toplam 13 maçta görev yapan Ndiaye, 1
gol 4 asistlik performans sergiledi.

TraBzonSpor’da ndiaye ameliyaT oldU

SP  R

Her zaman formda
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok
branştan sporcular evlerinde yaptıkları
idmanlarla formlarını korurken, milli ka-
rateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı
çalışma metoduyla dikkatleri üzerine
çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak
hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan
da sporunu yaparak formda kalıyor.
Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen
Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ka-
ratede +61 kiloda temsil edecek ilk
kadın sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol,
Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Olimpiyat ha-
yallerini 1 yıl ertelediklerini belirten milli
karateci, "Ülkemin bayrağını +61 kiloda
temsil edecek ilk kadın sporcusuyum.
Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak
olan Tokyo Olimpiyatları'nda biz hayal-
lerimizi sadece 1 sene erteledik. Onlar-
dan vazgeçmedik. Bu çalışmalar için
evde farklı bir metot uyguluyorum. Siz
de benimle birlikte bu hareketleri yapın
ve evde, hayatta, sağlıklı kalın" dedi.

Yer bezleriyle spor 

Başarılı karateci, koronavirüs nedeniyle
çalışmalarını da evinde sürdürüyor. Yer
bezleriyle açma germe hareketleri yapan
milli sporcu, "Böylece evin her yerindeki
tozları süpürerek, kendimizi koronavi-
rüse karşı ekstra koruyabiliriz" ifadele-
rini kullandı.

Milliler karantinaya
alındı poz verdi
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de
de görülen koronavirüs sebebiyle milli at-
letler 14 gün karantinaya alındı.Etiyopya
kampından 4 gün önce dönen milli atlet-
ler, Düzce’de 14 günlük karantina süre-
cine girdi. Konuyla ilgili Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda
bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakan-
lığı’nın aldığı koronavirüs tedbirlerine
uyarak yurtdışı kampından dönen spor-
cuların 14 günlük karantina sürecinin
başlatıldığını dile getirdi. Çintimar, koro-
navirüs konusunda devletin yaptığı uyarı-
lara dikkat çekerek, “Sporcularımızın
takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 gün-
lük karantina süreçlerini başlattık. Du-
ruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah
bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz.
Sporcuların karantina sürecinde de an-
trenman yapabilmesi için malzeme gön-
derildi. Gençlik ve Spor Bakanımız
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na,
Düzce Spor İl Müdürü’ne ve personeline
çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Karantina altına alınan milli kafi-
lede şu isimler yer alıyor: "Tuğba Güvenç,
Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf
Alıcı, Hüseyin Can, Mestan Turhan"

Futbolseverleri
gecmise götürdü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Dünyanın her noktasına yayılan korona-
virüs salgını hayatı durma noktasına getirdi. Ne yazık ki ne spordan ne de
çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu 
kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz” dedi

BUyUk Bir krizle
karSi karSiyayiz
B eşiktaş Başkanı Ahmet Nur

Çebi, Beşiktaş
Dergisi'nin Nisan ayı sayısında

koronavirüs ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Koronavirüs salgınının ha-
yatı durma noktasına getirdiğini ifade
eden Çebi, “Bildiğiniz üzere geçtiği-
miz aylarda ortaya çıkan ve dünyanın
her noktasına yayılan koronavirüs
salgını hayatı durma noktasına ge-
tirdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev
sahipliğinde Ankara'da yapılan top-
lantıda, tüm branşlardaki liglerimizde
karşılaşmalar süresiz olarak erte-
lendi. Ne yazık ki ne spordan ne de
çalışmalarımızdan dem vurabileceği-
miz büyük bir krizle karşı karşıyayız.
Bu kriz sürecini en az zararla atlat-
mamız için doğru adımlarla ilerleme-
liyiz. Bunun için de vatandaşlarımızın
sorumluluk alarak yetkililerin çağrıla-
rına kulak vermesi gerek. Unutmayın
ki sadece kendimizden değil, çevre-
mizde bulunan insanlardan da 

sorumluyuz” diye konuştu.

Sağlık spordan önce gelir

Beşiktaş olarak bütün sorumlulukla-
rını yerine getirdiklerinin altını çizen
Çebi, “Sağlık, spordan önce gelir. Be-
şiktaş Jimnastik Kulübü olarak, vi-
rüsle mücadele konusunda tüm
sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.
Çalışanlarımıza ve sporcularımıza ev-
lerinde kalmalarını, sporcularımıza
kendilerine verilen sportif programları
uygulamalarını ilettik. Devletimizin
almış olduğu kararlara uygun davran-
malıyız. Yaşlı vatandaşlarımızın her-
hangi bir temas sonucu virüse
yakalanmamaları için evlerinde kal-
ması gerek. Onları önemsiyoruz ve
üzerimize düşen yardımları da yapmak
için görev halindeyiz. Dışarı çıkama-
yacak olan üyelerimize yardımcı
olmak adına bir haberleşme ağı kur-
duk. Üniversiteli Beşiktaşlılarla bir-
likte onların ihtiyaçlarını bizzat
gideriyoruz. Kesinlikle dışarı çıkma-

maları gerektiğini, herhangi bir ihti-
yaçları olduğunda üniversiteli genç
kardeşlerimizi aramalarını tavsiye
ediyoruz. Bu vesileyle UNIBJK’li genç-
lere de destekleri için teşekkürlerimi
iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Süreci atlatmamız lazım

Kulüp başkanları olarak birlik ve be-
raberliğin önemi üstüne konuştukla-
rını söyleyen Ahmet Nur Çebi,
“Mevcut şartlar altında kulübümü-
zün yarıştığı branşlarda liglerin ka-
derinin nasıl belirleneceği
konusunda bir netlik bulunma-
makta. Futbolda, Kulüpler Birliği
nezdinde kulüp başkanları ile yap-
tığımız telekonferansta bu dö-
nemde uzlaşının, birlik ve
beraberliğin ne kadar önemli ol-
duğu üzerine konuştuk. Ülke ola-
rak süreci sağlıklı şekilde
atlattığımızda tüm bu konuların
daha doğru şekilde konuşulaca-
ğını düşünüyorum” dedi. DHA

Evinizde
kalın

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Çebi sözlerini
şöyle noktaladı: “Son olarak, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören 
hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde
taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum. 

Koronavirüs salgını nedeniyle zama-
nını ailesiyle birlikte evinde geçiren
deneyimli teknik adam, gençlik yılla-
rında tahta üzerine çivi çakılarak ma-
deni para yardımıyla oynanan futbol
oyununu günümüze taşıdı. Oğlu
Emir ve kızı Nehir'le birlikte evinde
mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin
Eroğlu, "Futbol için dev statlara, bin-
lerce metrekare çime ve tribünde on-
binlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5
çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol
eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlü-
yüm" mesajı verdi.

Amaç keyifli zaman geçirmek

Futbolun içinde olmaları nedeniyle

uzun yıllardan bu yana ailelerinden
uzak kaldıklarını ifade eden teknik di-
rektör Hüseyin Eroğlu, "Bugünlerde
evimizde, ailemizle vakit geçirme
şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim
dedik. Çocuklarımız bana göre şu an
şanslı değiller. Çünkü işin içine çok
teknoloji girdi. Çocukluğumuzda ma-
hallede arkadaşlarımızla oynadığımız
bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz.
Evde kalmak zorundayız. Amacımız
keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi
değerlendirmek. Herkese tavsiye edi-
yorum" diye konuştu.Eroğlu'nun oğlu
Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaş-
tıkları nostaljik futbol oyununu sev-
diklerini dile getirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden
Altınordu'nun teknik 

direktörü Hüseyin Eroğlu,
evinde kendi elleriyle

hazırladığı nostaljik bir
oyunla futbolseverleri

geçmişe götürdü
Fedakarlık 
yapmaya hazırım
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs sal-
gınının futbolun bütün paydaşlarını etkilediğini belir-
terek, “Sürecin yarattığı sıkıntılar kulüpleri ve bütün
futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte
olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum
Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasaray’ımız
için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım.
Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasi-
yeti göstereceğinden kuşkum yok” dedi. Galatasa-
ray’ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla başkan ve yöne-
tim kurulunun alacağı her türlü fedakarlık kararını
kabul edeceğini açıkladı.

Herkes destek verecektir

Diğer futbolcuların da gerekli hassasiyeti gösterece-
ğinden kuşkusunun olmadığını ifade eden İnan,
“Malumu olduğunuz üzere ülkemiz covid-19 pande-
misi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin ya-
rattığı sıkıntılar kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını
önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptan-
lığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en
büyük camiası olan Galatasaray’ımız için bugün de
her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kar-
deşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstere-
ceğinden kuşkum yok. Sayın başkanımız ve yönetim
kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve fe-
ragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve ta-
raftarımızın bilgisine sunmak istiyorum” dedi. 
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Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Süper Lig'de geçen sezon
yaşadıkları şampiyonluğu kariyeri boyunca unutamayacağını söyledi

g alatasaray Kulübünün Twitter
hesabı tarafından sorulan soru-
ları yanıtlayan Nijeryalı futbolcu,

geçen sezonun 33. haftasında Medipol
Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğa
ulaştıkların hatırlatarak, "Medipol Ba-
şakşehir'e attığım golü kariyerim bo-
yunca unutmayacağım. Çok
mutluydum, fotoğraflara baktığınızda
da taraftarlara nasıl koştuğumu görebi-
lirsiniz. Herkes çok mutluydu. Bağırı-
yorlar, tezahürat yapıp, 'Cim Bom
Bom' diyorlardı. inanılmaz bir duy-
guydu benim için." ifadelerini kullandı.

İnanılmaz bir gündü

Henry Onyekuru, 1-0 geriye düştükleri
maçta Sofiane Feghouli'nin beraberlik,

kendisinin de galibiyeti getiren golü
kaydettiğini anımsatarak şunları kay-
detti: "Feghouli'nin beraberlik golünden
sonra Fernando Muslera yanıma geldi
ve bana 'Tamam kardeşim, şimdi senin
zamanın geldi, endişelenme ve sayıl-
mayan golü unut, sonuna kadar zorla
şans sana gelecek.' dedi. Ben de ondan
büyük bir güven aldım. Bana o fırsatım
gelmesini bekledim. O şansı buldu-
ğumda da golü attım. Çok mutluydum.
O gün benim için çok özeldi. Çünkü
kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu
yaşamıştım. Galatasaray veya başka bir
kulüp ile iki kez, üç kez şampiyon olan
takım arkadaşlarım vardı. Ancak benim
için çok özeldi. Aslında o gün henüz
ısınma bölümünde hissetmiştim bunu.

Tüm konsantrasyonumu, kapasitemin
tamamını vermeye hazırdım. Evimizde
oynuyorduk, bizi en baştan itibaren
inanılmaz şekilde destekleyen bir taraf-
tarımız vardı. İnanılmazdı, tanrıya şü-
kürler olsun ki başardık."

Sonsuza kadar hatırlayacağım

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşı-
sında Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre
sonra elde ettikleri galibiyetle ilgili ola-
rak, "Bu tarihin kendisiydi. Bunun bir
parçası olabildiğim için kendimi şanslı
hissediyorum. Bu maç kulüp için ol-
duğu kadar, oyuncular olarak bizim
için de büyük bir anlam taşıyor. Son-
suza kadar hatırlayacağım o anı." de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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Rıdvan hayalini yaşıyor
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımda
forma giyerek çocukluktan beri kurduğu hayali yaşadığını belirtti
BeşikTaş'ın genç sol beki Rıdvan
Yılmaz, Beşiktaş dergisine yaptığı
açıklamada, futbola başlama hikaye-
sini ve siyah-beyazlı takımın altyapı-
sına girişini anlattı. Teknik direktör
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın unutul-
maz futbolcularından olduğunu akta-
ran Rıdvan, "Bir gün 'Sergen Yalçın
senin hocan olacak, Boateng ile
birlikte oynayacaksın, Qua-
resma ile arkalı önlü oyna-
yacaksın.' deselerdi
buna inanmazdım.
Mesela Umut ağa-
beyi Göztepe'de
televizyondan iz-
lemiştim şimdi
Umut ağabey ile
çok yakın ağa-
bey-kardeş ilişki-
miz var. Hayat gerçekten o kadar
değişik ki, Sergen Yalçın Beşiktaş ef-
sanesi olarak yaşıyor. Çok güzel bir
duygu. Çok önemli hocalarla çalış-
tım, çok şey öğrendim. Sergen ho-
camdan da öğreneceğim çok şey
var." ifadelerini kullandı.

Orası muamma

"Beşiktaş benim hayatım." diyen
genç futbolcu, "Ailemden çok Be-
şiktaş ile yaşıyorum. Buralara
gelmemi sağlayan tek şey Beşik-
taş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş ol-
masaydı Rıdvan Yılmaz olur
muydu? Orası muamma..." şek-
linde görüş belirtti. Rıdvan Yıl-
maz, kendisine Gökhan
Gönül'ün bir sözünü örnek al-
dığını aktararak, "Beşiktaş ca-
miasını hiçbir zaman mahcup
etmemeye çalışacağım. Gök-
han ağabeyin 'Kötü orta ya-
pabilirim, pas hatası
yapabilirim ama mücadele
etmediğim bir gün bile göre-
meyecekler. Bunun sözünü
veriyorum'. şeklinde bir ko-
nuşması var, bu söz benim
için de geçerli. Bu forma
için elimden gelen her şeyi
yapacağım. Küçüklükten
beri hayalini kurduğum
kulüpteyim. Beşiktaş'ı
daha iyi yerlere getirebil-
mek için elimden gelenin
en iyisini yapacağımın
sözünü veriyorum." de-
ğerlendirmesinde bu-
lundu. Genç sol bek,
Beşiktaş'ta bu sezon
Süper Lig ve Ziraat
Türkiye Kupası'nda
birer maçta 
forma giydi.

İttifak Holding
Konyaspor Teknik 

Direktörü Korkmaz,
Kovid-19 nedeniyle

ara verilen Süper
Lig'in yeniden

başlayacağı tarihle 
ilgili bilim

insanlarının
görüşünün

alınması
gerektiğini 

söyledi

Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada,
koronavirüs tedbirleri kapsamında ai-
lece kurallara uymaya çalıştıklarını be-
lirtti. Sağlık çalışanlarına büyük saygı
duyduğunu anlatan Korkmaz, "Sağlık

birimlerinde çalışan herkese şükran
borçluyuz. evimizde kendimizi koruma
altın alırken onlar bu virüs ile müca-
dele eden hastalara yardımcı oluyor.
Onların kıymeti şimdi daha çok anlaşı-
lıyor. Bilim adamlarının, profesörlerin,
doktorların ve hemşirelerin ne kadar
önemli olduğu görülüyor. Onlara büyük
bir saygı besliyorum." diye konuştu.
Mevcut durumda futbolla ilgili bir şey
yapamadıklarını aktaran tecrübeli tek-
nik adam, "Sadece oyuncuların verdi-
ğimiz antrenman metotlarına uyup
uymadığını kontrol ediyoruz. Onlarla
iletişim halindeyiz. Şu an için yapıla-
cak bir şey yok. türkiye Futbol Fede-
rasyonu (tFF) Başkanı nihat
Özdemir'in 2 veya 3 nisan'da bir açık-
lama yapacağı söylendi. Şu anda onu
bekliyoruz. elimizden beklemekten
başka da bir şey gelmiyor." ifadelerini
kullandı. "İnsanlar futbol oynatmaya
neden bu kadar meraklı anlamış deği-
lim." diyen Korkmaz, sözlerini şöyle

sürdürdü: "İnsanların sağlığı ve hayatı
söz konusu. Bir tarih dile getirmek
benim açımdan doğru değil. Bu süre-
cin ne kadar devam edeceğini bilemi-
yoruz, önümüzü göremiyoruz. Böyle bir
durumda tahminde bulunmamamız
lazım. Önce bu süreci atlatmalıyız. İn-
şallah her anlamda en az kayıpla atla-
tırız. Sağlık Bakanlığının kurduğu Bilim
Kurulunun kararıyla yolumuza devam
edeceğiz. tFF Sağlık Kurulu, Bilim Ku-
rulu ile konuşup konuşmadığıyla ilgili
bir bilgimiz yok. Biz, hiçbir şey bilmiyo-
ruz. Herkes bir şeyler söylüyor, tarih
veriyor. Bence bilim adamlarının ne
dediğine bakmalıyız."

Futbol sadece fizikle olmaz

Bülent Korkmaz, futbolda fiziksel yeter-
lilikten öte zihinsel yeterliliğin önemli
olduğunu söyledi. Futbolcularından
Robert Mak'ın koronavirüs nedeniyle
sözleşmesini karşılıklı olarak feshede-
rek ülkesine döndüğünü dile getiren
Korkmaz, şunları kaydetti: "Oyuncula-
rın fiziksel yeterliliği vardır. Fiziksel ye-
terliliği halledersiniz ama asıl önemlisi
psikolojinin ne olacağı. İnsanlarda en-
dişe ve korku var. İşin psikolojik yö-
nünü nasıl halledeceğiz? Fiziksel
yönünü halledersiniz ama futbol sa-
dece fiziksel yeterlilikle oynanmıyor.
Zihinsel yeterlilik de önemli. Futbol-
cuya eski isteğini, arzusunu, fedakarlı-
ğını, tutkusunu tekrar getirmemiz
lazım. İşin en zor kısmı bu. Herkes
evde kalıyor ama evdeki antrenmanın
bir geçerliliği yok. evde anca benim
yaşıma gelen bir insan sağlıklı yaşam
antrenmanı yapar. Futbol sahada oyna-
nıyor. Oyuncunun topun peşinde ol-
ması lazım. Şu an için o imkanlar yok.
UeFA'nın ne diyeceği de önemli. Bence
bundan sonra yapılması gereken fut-
bolu sahada icra eden oyuncu, hakem,
teknik direktör, masör, doktor, fizyote-
rapiste sormak. Psikolojik anlamda ye-
terliliğe sahip olmamız lazım." 
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Her şey bizim elimizde
TFF 1'inci Lig temsilcilerinden
Altınordu'da forma giyen Okan
Derici, koronavirüs salgını nede-
niyle ülkemizin ve dünyanın zorlu
bir süreçten geçtiğini ancak insan-
lığın bu zorlu günleri de geride bı-
rakacağına inandığını vurguladı.
İzmir ekibinin Kuşadası'ndaki Bey-
tullah Baliç Yerleşkesi'nde korona-
virüs önlemleri çerçevisinde
karantinada olduğunu belirten
Okan, "Burada bir yandan antren-
man yapıyor, diğer yandan da dik-
katli bir şekilde hareket ediyorum.
Tüm dünya çok önemli bir süreçten
geçiyor. Herkes üzerine düşeni ya-
parsa, bu salgını çok daha kısa sürede
bitirebileceğimizi düşüyorum" dedi.

Şansız kayıplar yaşadıkHerkesin dik-
katli olmasını isteyen tecrübeli orta
saha oyuncusu, "Her şey bizim eli-
mizde. İhtiyacımız olan şey, morali-
mizi yüksek tutmak ve umudumuzu
çoğaltmak. Kişisel hijyenimize dikkat
ederken sosyal mesafeyi korumak"
diye konuştu. Kırmızı lacivertli for-
mayla bu sezon 24 maçta 5 gol, 3
asistle oynayan Okan, "Sezon başında
yaşadığım sakatlık nedeniyle tam per-
formansa geçiş sürem uzadı. Bu sezon
takım olarak ligde inişli çıkışlı bir grafik
çizdik. Oyunumuzu skora yansıtama-
dık. Şanssız puan kayıpları yaşadık.
Salgının sona ermesinin ardından
ligde çok daha iyi olacağız" yorumunu
yaptı.

Akhisar örnek oldu
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Akhisars-
por, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın koronavirüs salgını kap-
samında ihtiyaç sahiplerine destek
olmak için başlattığı, "Biz Bize Yete-
riz Türkiyem" milli daya-
nışma kampanyasına
katıldı. Akhisarspor Baş-
kanı Fatih Karabulut ve
teknik direktör Yılmaz
Vural, çığ gibi büyüyen
kampanya kapsamında
birlikte bağış yaptı. Kara-
bulut ve Vural'ın bağış de-
kontunu tutarken çekilen
fotoğrafı kulübün sosyal
medya hesaplarında pay-

laşıldı.Yeşil-siyahlılarda lige salgın
yüzünden verilen arada antrenman-
ların ne zaman başlayacağı belirsizli-
ğini korurken yaş grubu nedeniyle
sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşın-

daki Yılmaz Vural, 2 hafta-
dır tesislerden ayrılmıyor.
Akhisarspor'da takım kap-
tanları Kadir Keleş, Aykut
Çeviker ve Onur Ayık'ın ön-
derliğinde tüm futbolcular
da koronavirüs nedeniyle
evlerinden çıkamayan yaşlı
aileler için Akhisar Sarı
Ahmet Paşa Aşevi'ne 100
adet gıda kolisi yardımında
bulundu. 

geCen seneyI 
unutmuyor

Bilim insanlarını dinlemeliyiz



K üçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oto-
matik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Ma-
kinesi ile günde yaklaşık 100 bin maskenin seri

imalatına başlandı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Küçükköy Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde bulunan imalathaneyi gezerek üretim ile
ilgili bilgi aldı. Usta, belediye olarak üretime destek vere-
ceklerini ifade etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın
Aile Müdürlüğü kursiyerlerinin de destek vermesi ile
günlük maske sayısının artırılması hedefleniyor.

Hocalarımıza destek olacağız

Meslek lisesinde yapılan üretim ile gurur duyduğunu
belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, "Öğretmenlerimiz zorda kalmanın ihtiyaç du-
rumunda nelerin yapılabileceğinin bir ürününü ortaya
koydular. Toplumda en çok ihtiyaç duyulan ve sağlık
alanında kullanılan maskenin üretimine başlamış oldu-

lar. Yerli makinemiz ile birlikte yerli maskemizin imala-
tını gerçekleştiriyorlar. Sadece gönüllülerin ürettiği mas-
kelerin bile ihtiyaçları karşılayabileceği boyutta
olduğunu görüyoruz. Yeter ki israf etmeyelim ve panik
yapmayalım. Bizde belediyemiz ile dayanışma içerisinde
buradaki hocalarımıza destek olacağız" dedi.

Günlük kapasite 100 bin

Ultrasonik ses dalgaları ile kumaşların birbirine yapıştı-
rıldığını söyleyen Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü, Gülfem Yenenlibağ, "Ultrasonik 3 Bo-
yutlu Cerrahi Maske Üretim Makinesi”, saate 7 bin 200
adet maske yapabiliyor. Makinanın günlük üretim kap-
asitesi ise 100 bin adettir. Tüm insanlığa faydalı olmak
adına maske üretimini biz meslek liselerimizde yapmak
istedik. Talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluş-
larımıza maskelerimizi gönderiyoruz. Ürettiğimiz cer-
rahi maskelerimiz de kumaşlarımızın ultrasonik
titreşimleri ile yapıştırıyoruz. Makine kendisi burun te-
lini alıyor ve üretimi gerçekleştiriyoruz" şeklinde 
konuştu.
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stopgrup@stopgrup stopgrup
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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi
birçok işletmenin hizmetlerini geçici
süre durdurması ve sokaklarda
insan yoğunluğunun azalmasıyla
yiyecek bulmakta sıkıntı çeken
sokak hayvanlarının imdadına
Gaziosmanpaşa Belediyesi yetişti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Hay-

van Sağlığı Şefliği ekipleri, her gün dü-
zenli olarak 50 farklı noktada sokak
hayvanları için mama ve su bırakıyor.
Çalışmalar “evde kal” çağrısına uyan
hayvanseverlerle koordineli şekilde sür-
dürülüyor. Hayvansever gönüllü va-
tandaşlar, Whatsapp grubu üzerinden
veterinerlik ekipleri ile iletişime geçerek
acil durumları anında bildiriyor. 3 NİSAN 2020 CUMA www.gazetedamga.com.tr 

Sokak hayvanları yalnız değil
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Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile 

mücadele kapsamında günde 100 bin cerrahi
maske imalatına başladı. Gaziosmanpaşa

Belediyesi de destek vermek ve üretilen
maskeleri satın almak için talepte bulundu.

Ayrıca maske üretimine Gaziosmanpaşa Kadın
Aile Müdürlüğü kursiyerleri de destek verecek

GOP MASKE 
URETIMINE 
BASLADI

Belediye
Başkanı

Hasan Tahsin
Usta, üretilen

maskeleri 
yerinde
inceledi.


