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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. 

Yurt dışında 124
vatandaşımız öldü

CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu, katıldığı bir TV

kanalında iktidarın corona vi-
rüsü salgınına ilişkin aldığı ka-
rarları eleştirerek, "Başlangıçta
vatandaşlara 65 yaş ve üstü so-
kağa çıkmasın dendi. Bu yan-
lıştı. 65 yaş ve üstü kişiler evden

çıkmayacak ama onun çocuğu
çıkacak işini yapacak eve gelince
zaten bulaştıracak. Bu akıl dışı
uygulamaları anlamak mümkün
değil. Hükümetin çok daha
somut çok daha yararlı önlem-
ler almasında fayda var" diye
konuştu. I SAYFA 7
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HÜKÜMETE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER
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ÖNLEMLER ARTTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, koronavirüs

tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30
büyükşehrimiz ile Zonguldak ili-
mizi belirli istisnalar haricinde araç
giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarın-
dan itibaren pazar yerleri ve mar-
ketler gibi insanların toplu şekilde
bulunduğu tüm alanlarda herkesin
maske tak-
ması zorunlu
olacak. Ülke-
mizin tama-
mında 20 yaş
altı, 1 Ocak
2000 ve üzeri
doğumlular
için de sokağa
çıkma yasağı
getiriyoruz."
açıklama-
sında 
bulundu.
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20 yaş altına sokağa
çıkma yasağı geldi

Recep Tayyip Erdoğan

BİLANÇO KÖTÜLEŞİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin
yaşamını yitirdiğini, toplam can kay-
bının 425 olduğunu bildirdi. Koca,
“Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka
daha tespit ettik. Toplam vaka sayı-
mız 20 bin 921 oldu. Tedavisi devam
eden hastalardan 1251'i yoğun ba-
kımdadır. Bunların 867'si solunum
cihazına bağlı
durumdadır.
484 hastamız
iyileşerek ta-
burcu edilmiştir.
50 yaş üzerin-
deki vefat sayı-
sının giderek
daha artmış ol-
duğunu da 
gördük” diye
konuştu.
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24 saatte 
69 can kaybı!

Fahrettin Koca

TEDİRGİN BİR CUMA DAHA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
Koronavirüs salgınıyla müca-

dele kapsamında aldığı karar doğ-
rultusunda üçüncü kez Cuma
namazı kılınmadı. Salgının yayılma-
sını önlemek amacıyla alınan karar
neticesinde İstanbul'da camilerin
boş kaldığı görüldü. Beyoğlu'nda
bulunan Kasımpaşa Büyük Camii,
Ataşehir İçerenköy'de bulunan 
Gökyiğit Camii cemaatin yoklu-
ğunda sessizliğe büründü. Polis
ekiplerinin cami bahçesindeki bekle-
diği görüldü. Öte yandan Sultanah-
met Camii havadan görüntülendi.
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Camiler yine 
bomboş kaldı

“FETVAYA İHTİYACIMIZ YOK!”

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, dünyayı sarsan koro-

navirüs salgını sürecinde 100 bine
yakın kişinin kendilerinden yardım
talebinde bulunduğunu açıkladı.
Bu manzaraya karşın belediyenin
başlattığı bağış kampanyasının ip-
talini eleştiren İmamoğlu, “Tüm
inancımla şunu söyleyebilirim ki;
İBB, Anayasa’nın öngördüğü şek-

liyle, devletin
ta kendisidir.
Devlet eliyle,
insanlarına
katkı sunma
konusunda
kimsenin fetva-
sına ihtiyacı da
yoktur. İBB, 16
milyon insanın
kurumu” dedi.
I SAYFA 5
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İmamoğlu: İBB 
devletin kendisidir!

AKIL DISI BIR
UYGULAMA!
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UYGULAMA!

AKIL DISI BIR
UYGULAMA! EPDK'nın sosyal mesafe kuralı

için üç ay fatura okumayıp abo-
nelere kullanım bedelleri üzerinden

yapılacak bir hesapla elektrik
ve doğalgaz faturası kese-

cek olmasına muhalefet-
ten sert tepki geldi.  İYİ
Parti TBMM Grup Baş-

kanvekili Lütfü Türk-
kan faturaların

üç ay ertelen-
mesini önerdi.

I SAYFA 7
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FATURALARI 
3 AY ERTELEYİN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, koronavirüs salgını

nedeniyle yurt dışında yaşamını yi-
tiren Türk vatandaşlarının sayısının
124'e çıktığını söyledi. Cenazelerin
Türkiye'ye getirilmesi başvurularını
da değerlendirdiklerini kaydeden
Çavuşoğlu, "Valiliklerimiz, kayma-
kamlıklarımız, yerel yönetimleri-
mizle birlikte cenazelerin getirilip,
defnedilmesi konusunda gereken-
leri yapıyoruz. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın da 
bulundukları yerde kendilerini izole
etmesi ve karantina altına alarak,
tedbirlere uyması gerektiği 
uyarısında sıklıkla bulunuyoruz" 
ifadelerini kullandı.
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IYI KI VARSIN
ROBIN HOOD

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde yaptığı 
dayanışma organizasyonları, yardım ve bağışlar ile Robin Hood’a
benzetilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Kork-
maz herkesin beğenisini kazandı. Korkmaz, “Nerede bir ihtiyaç sahibi
komşum varsa, arasın ne eksiği varsa göndermeye hazırım” dedi

İlaç, turizm, finans, oto-
motiv yan sanayi gibi sek-

törlerde 17 şirketi 5 bini aşkın
çalışanı ile faaliyet gösteren SBK
Holding Yönetim Kurulu Başkan-
lığı'nı yürüten Sezgin Baran Kork-
maz, koronavirüs nedeniyle
mağdur olan ailelere ve ihtiyaç sa-
hibi kişilere yardıma hazır oldu-
ğunu söyledi. Şimdiye kadar

isimsiz bir şekilde yaptığı bağış-
larla Robin Hood'a benzetilen
Korkmaz, “ Nerede bir ihtiyaç sa-
hibi komşum varsa, arasın ne ek-
siği varsa göndermeye hazırım.
Hiç kimsenin aç açıkta kalmasına,
hiç kimsenin zor durumda kalma-
sına gönlümüz razı gelmez. Bu
sebeple elimizden ne gelirse yap-
maya hazırım,” şeklinde konuştu.

ç
ARAYIN EKSİK NE VARSA GÖNDERELİM

Koronavirüs nedeniyle bir-
çok şirket personelini mağ-

dur edecek kararlar alırken, SBK
Holding ise personelinin 
hayatını kolaylaştıracak ka-
rarlara imza attı. Çalışanları-
mızı düşünmek zorundayız”
diyen Korkmaz, şirketlerinin;
12 maddelik bir karar listesi
yayınladığını belirtti. Listeye
göre; ücretli izinde olanların

izin durumları ücretli olarak 3 ay
daha devam edecek, personellerin
avans borcu nedeni ile maaşların-

dan yapılan kesinti 3 ay ertelene-
cek. Kars'taki küçük esnaftan
temin edilmek üzere, alınacak 10
ton kaşar 5 ton bal, eşit olarak
tüm çalışanlara dağıtılacak. İs-
tanbul Valiliği'ne 1000 adet gıda
yardı paketi teslim edilecek.
I SAYFA 9
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PERSONELLERİNİ DE MAĞDUR ETMEDİ

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, gerçekleştirdiği yardım, bağış
kampanyalarıyla birlikte herkesin takdirini toplamayı başardı. MEHMET

MERT

HABER

Ekrem İmamoğlu

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı “Şu

anda çok zor ve öngörülemez bir
dönemden geçiyoruz. Bizim önce-
liğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle
daha önceden duyurusuna çıkılan,
ancak şu kritik dönemde elzem ol-
mayan ihaleleri iptal kararı aldık.

Bu zorlu gün-
ler geçtikten
sonra aradaki
farkı da hızlıca
kapatarak
bütün hizmet-
lerimizi eksik-
siz sağlamaya
devam edece-
ğiz” dedi.
I SAYFA 4
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Kadıköy Belediyesi 
ihaleleri iptal etti

Şerdil Dara Odabaşı

EBEVEYNLERE SESLENDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, 2

Nisan Dünya Otizm Farkındalık
Günü kapsamında yayınladığı me-
sajda, tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınına karşı alınan
tedbirler nedeniyle zorunlu olarak
evde kalan otizmli çocuklara karşı
vatandaşların anlayışlı olması ge-

rektiğine dikkat
çekti. Başkan
Çalık; “Otizm
engel değil,
hastalık değil,
sadece bir fark-
lılıktır. Ve hayat,
farklılıklarla gü-
zeldir. Yeter ki
biz, farkında
olalım.” ifade-
lerini kullandı.
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Otizm engel değildir
sadece farklılıktır

Mehmet Murat Çalık
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Yeni tip korona-
virüs (COVID-

19) nedeniyle ihtiyaç
sahibi sayısındaki artış
Bağcılar Belediyesi’nin
8 yıl önce hayata geçir-
diği ‘Askıda Ekmek’
uygulamasının yoğun
talep görmesine yol
açtı. Zor günlerde ha-

yırseverlerin desteğiyle
sepetteki günlük 5 bin
olan ekmek sayısı iki
katına çıkarak 10 bin
oldu. Bu sayede bin-
lerce ilçe sakini tanı-
madığı kişilerin
yardımıyla evine ücret-
siz sıcak ekmek götü-
rüyor. I SAYFA 8
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Mevlüt 
Çavuşoğlu

Lütfü Türkkan
Kemal 
Kılıçdaroğlu

Büyükçekmece'de koro-
navirüs salgınını fırsata

çevirmeye çalışarak, okul arazisi
üzerindeki kaçak inşaatını
devam ettirmeye çalışan inşaat
firmasına belediye müdahale
etti. Konuya ilişkin Damga'ya
konuşan Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,

söz konusu inşaatın kaçak bir
şekilde yapıldığını belirterek,
“Burası ile ilgili ikinci kere tuta-
nak tutuldu. Cumhuriyet Savcı-
lığı'na imar kirliliği ve mühür
bozma suçundan, suç duyuru-
sunda bulunuldu. Söz konusu
inşaat önümüzdeki hafta yıkıla-
cak” diye konuştu. 
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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YIKILACAK

SIZ MISINIZ
UYANIK OLAN!

Büyükçekme-
ce'de koronavirüs

salgınını fırsat
bilen ve nasıl

olsa denetleme
olmaz umuduyla

okul arazisi 
üzerinde kaçak
inşaata devam

edenlere,
belediye 

müdahale etti.
Belediye Başkanı

Dr. Hasan
Akgün, söz

konusu inşaatın
önümüzdeki

hafta yıkılacağını
belirtti



2 CUMARTESİ 4 NİSAN 2020

YAŞAM

AmerİkA’dA yayınlanan bir der-
gide 1900 yılında kansere yaka-
lanmış hasta sayısı ve 60 yaş üstü

nüfusun oranı ile 2000 yılındaki oranlar kar-
şılaştırıldığında yaşlı nüfus artışının 2000 yı-
lında 1900 yılına göre 3 kat olduğu ve kanser
görülme sıklığının 12 kat arttığı belirlendi.
Toplumdaki yaşlı sayısındaki artış ile kan-
serde görülen artışın ilişkili olmadığını dile
getiren, Emsey Hospital İç Hastalıkları,
Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof.
Dr. Hakan Karagöl, kanserin artmasındaki
temel faktörleri sıraladı. Prof. Dr. Karagöl,
"Kanser artışındaki temel faktörler kötü bes-
lenme, kötü hava soluma, sigara ve alkol gibi
kötü alışkanlıklar, kötü çevresel koşullar, kötü
çalışma ortamı, stresli toplum hayatı ve ha-
reketsiz yaşam ile ilişkili olduğu görülmekte-
dir. Genetik geçişli kanser görülme oranı
tüm kanserlerin sadece yüzde 10’unu
oluşturuyor" dedi.

165 bin kişi kanser oldu

Prof. Dr. Karagöl, "Son yıllarda
gelişmiş ülkelerde kanserin gö-
rülme sıklığında bir azalma ol-
mamakla birlikte artış da
görülmemektedir. Gelişmekte
olan veya gelişmemiş ülkelerde
kanser görülme sıklığı giderek
artmaktadır. Dünya genelinde
2008 yılında kanser tanısı konu-
lan hasta sayısı 12 milyon kişi
iken 2018 yılında bu sayı 18 mil-
yon kişiye çıkmış olup, bu artış
dünya nüfusu artış hızından kat ve

kat daha fazladır. Türkiye’de yıllık yeni kan-
ser tanısı konulan hasta sayısı 2000 yılında
105 bin kişi iken, 2014 yılında bu sayı 165
bin kişiye yükselmiştir" diye konuştu. Türki-
ye'de en sık görülen kanser türlerini sıralayan
Prof. Dr. Hakan Karagöl, kadınlarda en çok
meme ve erkeklerde en çok akciğer kanseri
görüldüğünü ifade etti. Karagöl, "Türkiye’de
erkeklerde en sık görülen ilk 3 kanser türü sı-
rasıyla; akciğer, prostat ve kalın bağırsak
kanseridir. Bu durum dünya geneli ile aynı
orandadır. Kadınlarda ise en çok, meme, ti-
roid ve kalın bağırsak kanseri görülmektedir.
Dünya genelinde ise kadınlarda sıralama;
meme, kalın
ba-

ğırsak ve rahim ağzı kanseri şeklindedir. Tür-
kiye’de kadınlarda görülen bu farklılığın çev-
resel koşullar ve beslenme ilişkili olduğu
düşünülmektedir" dedi.

Komplikasyon riski azaldı

Prof. Dr. Karagöl, hastalığın görülme sıklı-
ğındaki artışın ve bunun önlenmesinde daha
başarılı tedavi sonuçlarının elde edilmesi için
uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Karagöl,
"Kanser tanısı almış hastaların tedavisinde
daha etkili, yan etkileri daha az olan yeni te-
davi yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir. Son
yıllarda bu konuda dünyada hızlı gelişmele-
rin olduğu görülmektedir" diye konuştu.
Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Prof.

Dr. Karagöl, şunları söyledi: "Kemote-
rapi, hormonoterapi, akıllı küçük

hap şeklinde ilaçlar ve immüno-
terapi (aşı tedavisi) ile ilgili son

10 yılda önemli gelişmeler
sağlanmıştır. Özellikle, im-

münoterapi ve akıllı
küçük moleküllü yeni
ilaçlarla yapılan tedavi-
ler baş döndürücü bir
hızla gelişme göster-
mektedir. Nerdeyse
her ay yeni bir ilaç ba-
şarısıyla gündeme gel-
mektedir. Geliştirilen
bu yeni ilaçlarla hem

yan etki oranları azal-
mış, hem de başarı oran-

ları belirgin şekilde
artmıştır."

KARANTINADA 
KILO ALMAYIN!
Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu nedeniyle zamanın büyük çoğunluğunu evde geçirenler için uzmanından
uyarı geldi. Uzman Diyetisyen Merve Öz, evde kilo almamak için 9 öneride bulundu. Öz, "Ara öğün yapmayı ihmal
etmeyin. Fazla değil, yeterli karbonhidrat tüketin. Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın" tavsiyesinde bulundu

E vde geçirilen boş zamanları dol-
durmak, geçen zamanı güzel-
leştirmek ve olumsuz

duygularla başa çıkmak gibi birçok
etken yeme isteğini ön plana çıkarıyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nden
Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen
Merve Öz bu günlerde bize yemek ye-
diren gücün ‘açlık’ olmadığını söyledi.
“Olumsuz duyguyu yok etmek ve anı
güzelleştirmek için ihtiyacımız olma-
dığı halde yemek yiyoruz” diyen Merve
Öz, bu durumu önlemek ve karantina
günlerinde kilo almayı engelleyecek,
hatta zayıflamaya yardımcı olacak
önerilerde bulundu.

Güne kahvaltı ile başlayın

“Kahvaltı uzun süre açlık sonucunda
kan şekerinin düşmesine bağlı yaşana-
bilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hali
gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileye-
cek durumların yaşanmasını önlediği
gibi güne zinde ve enerjik başlamayı
sağlıyor” diyen Diyetisyen Merve Öz,
sağlıklı bir kahvaltı için önerilerini şöyle
sıraladı: “Kahvaltılık olarak; reçel, çiko-
lata, bal, pekmez, yağlı peynirler yerine
beyaz peynir, domates, salatalık, yeşil-
lik, miktarını abartmadan zeytin tüke-
tin. Yumurta, hem çok kaliteli bir
protein kaynağı olması hem de tok tu-
tucu özelliğinden dolayı tercih edilmeli.
Bununla birlikte çok abartmadan
ekmek tüketilmelidir ve tam buğday ek-
meği ya da siyez ekmeği tercih edilme-
lidir.”

Ara öğünü ihmal etmeyin

Ara öğün tüketmenin, ana öğünde sağ-
lıklı besin tercihi yapmak için önem ta-
şıdığına vurgu yapan Öz, “Ara öğünlü
beslenme düzenin kan şekerinin dü-
zenli gitmesi ve metabolizmanın hızlı
çalışması açısından önem taşıyor. 1
porsiyon meyve ve 2 tam ceviz; 1 su
bardağı kefir, 1 dilim ekmek ve 1 dilim
beyaz peynirle bol yeşillik;1 kâse yoğurt
ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi; 1 avuç
leblebi ve 1 çorba kaşığı kuru üzüm; 3
kayısı ve 6 adet badem gibi sağlıklı al-
ternatiflerden biri seçilebilir” diye ko-
nuştu. Miktarını kaçırmadığımız sürece
karbonhidratların tüketilebileceğini
söyleyen Merve Öz, “Çünkü karbon-
hidratlar, tüm canlılarda birinci dere-
cede önemli enerji kaynağı olup temel
yapısal bileşenlerdir. Ayrıca karbonhid-

rat lif kaynağımızdır” diye konuştu.

Sebze ve meyve tüketin

Öz, “Mineraller ve vitaminler bakımın-
dan zengin olan sebze ve meyveler has-
talıklara karşı direncin oluşumunda rol
oynuyor. Doygunluk hissi sağlayarak
bağırsakların düzenli çalışmasına ve
kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Bu
nedenle günde 5 porsiyon meyve ve
sebze tüketmek gerekiyor” diye ko-
nuştu. Protein ve kalsiyum kaynağı
olan süt ve süt ürünleri günlük protein
ihtiyacın karşılanması için önem taşı-
yor. Gün içinde ana ve ara öğünlerde
süt ve süt ürünlerinin tüketilebileceğini
söyleyen Uzman Diyetisyen Merve Öz,
“1 su bardağı sütün içine 8-10 tane
çilek ya da 1 adet muz ekleyerek 1 tatlı
kaşığı bal ile blendrize edip harika bir
ara öğün oluşturabilirsiniz. Hazırladı-
ğınız çilekli sütü tatlı yerine de tüketebi-
lirsiniz. Ya da Ara öğün olarak evde

meyveli yoğurt hazırlayabilirsiniz. Böy-
lece tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz”
diye konuştu.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Öz, “Vücudun düzenli çalışması ve yağ
yakımını sağlayabilmek için su tüketi-
mine dikkat etmek gerekiyor. Günde 8-
10 bardak su tüketmeyi unutanlar çalar
saatlerini kurulabilir ya da su içmeyi
hatırlatan uygulamalar kullanabilir”
dedi. “Sağlıklı beslenme düzenine
uyulduğunda, yeterli su içildiğinde ve
karantina günlerinin getirdiği boş za-
manlar egzersiz için değerlendirildi-
ğinde; fiziksel değişim mümkün
olacaktır” diyen Diyetisyen Merve Öz,
“Egzersiz sadece fiziğinize iyi gelmeye-
cektir aynı zamanda ruhumuzun kırgın
olduğu, olumsuz duyguların çok
hâkim olduğu şu günlerde ruhsal du-
rumumuza ilaç gibi gelecektir” şeklinde
konuştu. DHA

İSTAnBuL Gelişim Üniversitesi’nden Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaf-
fer Uçarer, bebeğini emziren annelere tavsi-

yelerde bulundu. Anne sütünün bebeği koruduğunu ve
bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Uçarer,
“Anne sütünün faydaları, yetişkinlik döneminde de
devam eder. Anne sütü, bebeğin solunum yolları has-
talıklarına ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini
azaltıyor. Antibiyotiğe ihtiyaç duyulan enfeksiyonlar
bebekte daha az sıklıkta görülüyor ve alerjik reaksiyon-
lara daha az rastlanıyor” diye konuştu.

Kansızlık daha az görülür

Anne sütünü tamamen ve kolaylıkla sindirilebileceğini
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Mu-
zaffer Uçarer, “Anne sütü alan bebeklerde ayrıca ko-
nuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri,
kansızlık, diş çürükleri, karın ağrısı ve kabızlık da daha
az görülür” dedi. Annelerin bebeklerini emzirirken uy-
maları gereken hijyen konusu hakkında da bilgilendir-
meler yapan Uçarer, “Emzirme öncesi mutlaka eller
yıkanmalı, biberonlar, süt pompaları iyice yıkanmalı ve
dezenfekte edilmeli, sterilizasyona önem gösterilmeli,
emzirme esnasında anneler yüz maskesi takmalı.” şek-
linde konuştu. DHA

Bebek emzirirken 
bu kurallara uyun

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

1-7 Nisan Dünya Kanser Haftası olarak kabul edilirken Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan
Karagöl, dünya genelinde 2008 yılında kanser tanısı konulan hasta sayısının 12 milyon iken 2018 yılında bu sayının
18 milyon kişiye ulaştığını belirtti. Dr. Hakan Karagöl, kanserdeki artışın nüfus artış hızından fazla olduğuna dikkat çekti

DUYGUSAL AÇLIĞINIZI
FARK EDİN
Karantina günlerinin getirdiği boş za-
manlarınızda açlığınızı giderecek yiye-
cekler yerine; çikolata, bisküvi vb.
gıdaları yemek isteğinin duygusal açlık-
tan kaynaklanabileceğini hatırlatan Ye-
ditepe Üniversitesi Hastanesinden
Uzman Diyetisyeni Merve Öz, şunları
söyledi: “Yaşadığınız bu durum duygu-
sal açlıktan dolayıdır. Bu o an yaşadığı-
nız stresi ya da olumsuz duyguyu geçici
olarak rahatlatmak için kullandığınız bir
yöntem olabilir. Duygusal açlığınızı fark
ettikten sonra önlemini almanız gereke-
cektir. Duygusal açlığınızı tespit ettikten
sonra kendinizi yemekle meşgul etmek
yerine sizi mutlu edecek başka uğraşlar
bulmalısınız: Kahve içmek, kitap oku-
mak, müzik dinlemek, dans etmek, film

izlemek, resim yapmak bu
uğraşlardan olabilir. Ay-
rıca nefes egzersizi yap-
mak da etkili olacaktır.”

Merve Öz, karantina günlerinde evde kalanların özellikle
sabah kahvaltısını hiçbir zaman ihmal etmemesi
gerektiği tavsiyesinde bulundu.

KANSERİN ÖNÜ ALINAMIYOR!

Anne sütünün bebeği pek çok hastalığa
karşı koruduğuna ve koronavirüs salgın
döneminde de emzirmenin önemine
vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer,
“Bugüne kadar Covid-19 virüsünün anne
sütüne geçtiği görülmemiştir” dedi
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

traKya HalKININ 
GÖZDeSİ ÖZ KeŞaN

eSeNyuRt'tA bir mar-
kette yaşanan silahlı soy-
gun, güvenlik

kameralarına yansıdı. Olay dün
akşam saatlerinde Akçaburgaz Ma-
hallesi 3020 Sokak'ta bir markette
meydana geldi.Edinilen bilgilere
göre markete giren yüzü maskeli ve
silahlı bir kişi kasaya yöneldi. Sila-
hını marketin kasa bölümünde bu-
lunan 16 yaşındaki gence uzatan
soyguncu, kasada ki paraları verme-
sini istedi. Kasada bulunan yaklaşık

3 bin 500 TL'yi alan soyguncu kaça-
rak kayıplara karıştı. Market sahibi
Asker Özdeniz, " Dükkanın karşısın-
daki yerde oturuyor. O sırada dük-
kanı gözlüyor. Ben yukarı
çıktığımda silahla dükkana giriyor. 3
buçuk bin liraya yakın parayı alıp
karşı sokaktan aşağıya doğru gidi-
yor. Yetkililerin buna bir çözüm bul-
ması lazım. Bu tür olayların
olmaması lazım. Hırsızlardan artık
bıktık. Yüzü maskeli ve silahlıydı.
Silahı uzatıyor. Yeğenimden  kasayı

boşaltmasını istiyor.  Parayı alıyor.
Poşete tekel ürünlerinden koymasını
da istiyor. O sırada camdan gelen
müşteriyi görünce kaçıyor" dedi.

Soygun anı görüntülendi

Market soygunu güvenlik kamerala-
rına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde markete giren yüzü maskeli ve
silahlı soyguncu, kasaya yönele-
rek  silahla tehdit ediyor. Paraları
alan soyguncu, kaçarak uzaklaşıyor.
DHA

BeyOğLu'NdA arala-
rında husumet bulunan
iki grup dün gece Ör-

nektepe Mahallesi Genç Sokak
üzerinde karşı karşıya geldi. Birbir-
lerine kalaşnikof, tabanca ve pom-
palı tüfeklerle ateş açan
şüphelilerden Berkay T. ağır yara-
landı. Kısa sürede olay yerine
gelen polis ekipleri, çevrede güven-
lik önlemi aldı. Olay yerinde kalaş-
nikof ve  tabanca ele geçirildi.
Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Soruşturmayı
çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu
Asayiş Büro Amirliği ekipleri sal-
dırganları yakalamak için  dün
gece çok sayıda adrese operasyon
düzenledi. Düzenlenen operas-
yonda çatışmaya karışan 4 kişi ile

2 adet kalaşnikof , 5 adet
tabanca,  pompalı tüfek,  av
tüfeği,  kuru sıkı silah, 6 adet ta-
banca şarjörü, 2 adet kalaşnikof
şarjörü, 46 adet kalaşnikof mer-
misi, 175 adet tabanca mermisi, 35
adet av tüfeği mermisi,  döner bı-
çağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları var

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği
ekiplerinin çalışması sonucu göz-
altına alınan Ali O, Murat G.,
Mehmet Samet B, ile Okan B. 
yapılan işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.  Şüphelile-
rin  "kasten yaralama", "taksirle ya-
ralama", "mala zarar verme",
"açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık"
gibi benzer suçlardan toplamda
20 adet suç kaydı oldukları 
öğrenildi.

İçİşLeRİBakanlığı koronavirüs
tedbirleri kapsamında  'Umuma
Açık istirahat ve Eğlence Yerleri-

nin' geçici bir süreliğine durdurulmasına
karar vermişti. İstanbul emniyeti, koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında denetimlerine
devam ediyor. Fatih Aksaray'da bir kahve-
hanenin tedbirlere uymayarak açık oldu-
ğunu belirleyen polis, Çarşamba saat 22.00
sıralarında baskın düzenledi. Kahvehane-
deki bir çöpün içerisinde Orhan A.(25)'ya
ait ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, işyeri
sahibi Şerafettin B.(51) hakkında kumar
oynanmasına yer ve imkan sağlamak su-
çundan, Orhan A. hakkında ise ruhsatsız
silah bulundurma suçundan işlem yapıldı.
Kahvehanede bulunan 25 kişiye kabahatler
kanunu kapsamında kumar oynamak su-
çundan biner lira ceza kesildi.

Para cezası verildi

Sultanbeyli'de ise dün saat 13.00 sırala-
rında denetim gerçekleştiren emniyet ekip-
leri, Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros
Caddesindeki bir kahvehanenin açık oldu-
ğunu belirledi. Kahvehanede bulunan 3 ki-
şiye kabahatler kanunu kapsamında
392'şer lira para cezası uygulandı. DHA

KORONAVİRÜS tedbirleri kap-
samında Sultanbeyli'de dene-
tim yapan polis, durdurdukları

servis aracının yüzde 50'den fazlasının
dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını
belirlerken, minibüsteki yolcuların
İETT'nin şoförleri oldukları öğrenildi. İç-
işleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs
tedbirleri kapsamında toplu taşıma araç-
larının mevcut kapasitenin yüzde 50'sin-
den fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı.
Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sul-
tanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü
durdurdu. Minibüsün servis olarak kul-
lanıldığı belirlenirken, İETT şoförlerinin
taşıdığı tespit edildi. Minibüste yüzde 50
kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu
taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü
Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsa-
mında  ' Yetkili makamlar tarafından
genel sağlığın korunması amacıyla hu-
kuka uygun olarak verilen emre aykırı
hareket etme' suçundan 392 lira para ce-
zası kesildi. Öte yandan minibüsün bel-
geleri kontrol edildiğinde aracın servis
taşımacılığı için uygun olmadığı tespit
edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesi-
lerek 60 gün trafikten men edildi.

AVCILAR'dA ön camı
kuş pisliğiyle kaplı oto-
mobili ile trafiğe çıkan

kişiye 132 TL ceza kesildi. Avcılar
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ko-
ronavirüs ile mücadele önlemleri
kapsamında toplu ulaşım araç-
ları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu
taşınıp taşınmadığını ön plana
alan denetim yaptı. Ambarlı Ma-
hallesi'ndeki denetimler sırasında
kurallara aykırı olduğu belirlenen
araçların sürücülerine de cezai
işlem uygulandı. Denetim nokta-
sına otomobili ile gelen Mustafa
Çürük'ü durduran polisler, ehliyet
ve ruhsatını isteyerek ceza tuta-
nağı düzenledi. Erkek kuaförü ol-
duğunu, koronavirüs tehdidi
nedeniyle 1 haftadan bu yana dı-
şarı çıkmadığını, otomobili de yı-
kamaya götürmek üzere
çalıştırdığını söyleyen Çürük'e
görevliler, "Önünü göremiyorsun
kaza yaparsın" dedi.  Mustafa
Çürük, "Yıkamaya götürüyorum.
İsterseniz hemen buradakine gi-
reyim" dedi ancak cezadan kurtu-
lamadı.  Mustafa Çürük'e trafik
güvenliğini tehlikeye düşürmek-
ten 132 TL para cezası uygu-
landı. Çürük, ceza makbuzunu
cebine koyarken, "Bu cezaya gül-
meyeyim de ne yapayım? Aracı
yıkamaya götürürken yakalan-
dım" dedi. Mustafa Çürük, camı-
nın kirli olduğunu, önünü tam
olarak göremediğini de kabul et-
tiğini söyledi.

Artık hırsızlardan bıktık!

Kuş pisliği
yüzünden
ceza aldı

Kahvehanelere
ceza kesildi

İETT şoförü 
tedbirlere uymadı

K aza, saat 11.30 sıralarında O3 TEM
bağlantı yolu Sağmalcılar köprüsü
üzerinde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, 06 GC 6552 plakalı otomobil,
önünde seyreden Selahattin Korkut yöneti-
mindeki 34 EF 6721 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol
kenarındaki bariyerleri aşarak önce bariye-
rin dışında bulunan aydınlatma direğine ar-
dından bir ağaca çarparak ağaçla birlikte
yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu.
Kazayı gören çevredekiler durumu polis it-
faiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içinde

sıkışan sürücüyü çıkardı. İtfaiye ekipleri
park halindeki araçların üzerine düşen
ağacı da motorla keserek aldı. Kazayı hafif
yaralı olarak atlatan sürücü ambulansla
çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Makas atarak geldi

Diğer sürücü Selahattin Korkut ise, "

Makas atarak geldi ve bize çarptı. Çarp-
manın ardından aşağıya düştü. Hızlı geli-
yordu. Düşen araçta tek kişi vardı. Biz
yara almadık. Aracımızda ciddi hasar var."
dedi. Çevre sakini Hakan Mezen ise, "Ev-
deydim. Patlama sesine benzer bir ses du-
yuldu. Dışarı baktığımızda, bir araç
aşağıya uçmuştu. Sürücü içinden sağ ola-

rak çıktı. Elinde hafif bir yara vardı. 5
metre yükseklikten aşağıya düştü. Bu ilk
değil. Sürekli burada kaza oluyor. Beledi-
yelerin önlem almasını istiyoruz." dedi.
Kaza  nedeniyle Ankara istikametinde
yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan 
araçların kaldırılmasının ardından trafik
normale döndü. DHA
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Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolunda makas atarak ilerlediği
öne sürülen otomobil, bir araca çarpıp bariyerleri parçaladık-
tan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten yola uçtu

Sokak ortasında 

Beyoğlu'nda aralarında husumet 
bulunan iki grubun çatışmasıyla 
çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına

alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde
kalaşnikof ve pompalı tüfeğinde bu-
lunduğu çok sayıda silah ele geçirildi

çatıştılar!

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün
gece Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde çatıştı

Fatih ve Sultanbeyli'de koronavirüs
tedbirleri kapsamında kapalı
olması gereken iki kahvehanenin
açık olduğunu belirleyen polis,
işyeri sahiplerine ve kahvehanede
oturan kişilere ceza kesti



K oronavirüs salgınına karşı al-
dığı önlemlerle siyaset üstü bir
duruş sergileyerek birçok ba-

şarılı çalışmaya imza atan Beylikdüzü
Belediyesi, sağlık çalışanları için üret-
tiği 3 bin adet yüz koruyucu siperliğin
dağıtımına devam ediyor. Belediye
ekipleriyle birlikte dağıtımlara katılan
ve siperlikleri sağlık çalışanlarına biz-
zat teslim eden Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, öz ve-
rili çalışmalarından dolayı kendilerine
teşekkür ederek, ihtiyaç halinde siper-
lik takviyelerinin de yapılacağını be-
lirtti. Sağlık çalışanları ise bu
ziyaretten duydukları memnuniyeti
dile getirerek; “Sizi burada görmek
bize moral verdi, düşünüldüğümüzü
görmek bile bizi mutlu ediyor.” ifade-
lerini kullandı.

Aile Sağlık 
Merkezleri'ne dağıtılıyor

İlçe genelinde hastane ve aile sağlık
merkezlerinin yanı sıra ilçe sağlık mü-
dürlüğü ile eczanelere de dağıtılacak
olan siperliklerin belediye ekipleri tara-
fından tamamen steril bir ortamda ha-
zırlandığını ifade eden Başkan Çalık;
“Koronavirüs’ün ülke genelinde yayı-
lım hızının artmasıyla birlikte sağlık

sektöründe oluşabilecek olası aksama-
lara karşı siperliklerin imalatını ekiple-
rimizle birlikte yapıyoruz. Virüse karşı
verdiğimiz bu savaşta, en ön cephede

kahraman sağlık çalışanlarımız bizleri
canları pahasına koruyarak mücadele
ediyor. 
Bizler de onların hayatını kolaylaştır-

mak adına Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak her zaman yanlarında olmaya
devam edeceğiz. Bu kötü günleri hep
beraber aşacağız.” dedi.
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İ nsan neyi düşüneceğini şaşırıyor son
günlerde. Unuttuğumuz, artık konusu
bile geçmeyen ertelenmiş bir deprem

gerçeğimiz var ve olduğu yerde duruyor.
Daha düne kadar çürük binalar, okullar, top-
lanma yerleri vs. tartışıyorduk oysa...

Deprem çantası hazırlama derdindeydik
ama gel gör ki, artık evden çıkın deseler,
karar vermekte tereddüt edeceğimiz bir 
durumdayız. 

Çıksak Kovid-19, çıkmasak enkaz! Her
türlü gidiyorsun yani...

***
Devletin bütün kurumları tek bir merkeze

bağlanınca, ne yazık ki sorumlu kişi diye ma-
kamlara oturtulanların çalışmaları da, insiya-
tifleri de arka planda kalıyor. Yani
birisi”OL”de diyor oluyor! Ne hale geldiği-
mizi görebiliyorsunuz değil mi? 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve diğer Bakanlıklar kurmaylarını toplayıp,
karar alamıyor. Onay almadan kimse tek ba-
şına makamının gereğini yerine getiremiyor.
O halde bu merciler, TBMM’de koltuklarda
oturan vekiller ve aldıkları paralar biraz müs-
rifik olmuyor mu?

***
Zaten bilim adamları, muhalefet, profesör-

ler de hiçbir toplantıya alınmıyor. Ortak karar
alınması gereken şeylerde bile tek başına ha-
reket eden, herşeyi bilen bir yönetime sahipiz.

***
“Gerekirse Suriyelilere bir 40 milyar dolar

harcarız”diyordu. Uçaklar alınıyor, saraylar
yaptırılıyordu. Bütün dünya bu salgınla ne ya-
pacağız diye panik olmuşken, biz de Kanal
İstanbul ihalesini bir an evvel yapalım 
derdindeydik.

Biz de düşündük ki, her-
halde çok zengin ülkeyiz. Atlatırız
bu kara günleri de...

Ulusa sesleniş konuşması yapılacak de-
yince ekrana yapıştı herkes. İşsiz kalanlar,
aşsız kalanlar, kirasını, elektriğini, suyunu,
borcunu ödeyemeyen insanlar”hah
dedi!müjde verecek.”

Gele gele İban numarası geldi. “Biz bize
yeteriz”dedi, dedi mi? Valla dedi!

İnternet haber sayfası açıktı masamdaki
bilgisayarda, uzunca bir süre o haberle bir-
likte dondu kaldı ekran. Epey uzun süre geçti
kendine gelmesi için.

Endişeniz olmasın, Diyanet işleri de onay
verdi, caizdir dedi. Dağıtılacak zekatların he-

sabını daha ramazan gelmeden yapmaya 
başladılar. 

Dünyaya örnek olduk böylece! 
***

Bu taktiği ben oğluma küçükken uygular-
dım. Atari oyunu, ya da müzik çalar istedi-
ğini belli edince”maaşımı almadım oğlum,
paramız çok kısıtlı”diye bir ön konuşma ile
geriye püskürtmüş olurdum. İyi bir 
numaradır bu.

***
Belediyeler de bağış kampanyası başlattı

ama siz toplayamazsınız deyip hesaplarına
bloke koydular. Özellikle CHP’li Belediyelere
bu yapıldı. Eee, o zaman bundan sonra”biz
aynı gemideyiz”muhabbeti yapmayın! 

***
Devlet ne iş yapar? Enflasyonla mücadele

de,”dövizlerinizi bozun, altınları çıkarın”der-
ler, insanlar bankalara koşar. Suriye’de an-
lamsız bir savaş başlar”bağış
yapın”,Türkiye’nin herhangi bir yerinde dep-

rem, sel olur,“hadi millet bir el atın!” 
Bitti, bitti...Kalmadı hiçbir şey. İki ay

sonra ne halde olacağımız belli değil. Şu
anda hasta olup evden çıkamayan, hastaneye
tedavi olmaya gidemeyen binlerce insan var. 

Bu devlet, bizim gibi vatandaşlara sahip-
ken neden hala bizi sevmiyor anlamıyorum...

***
Taşa, betona, saraylara yatırım yapacağı-

nıza önce halkı düşünseydiniz. Büyük hasta-
neler, araştırma merkezleri yapıp, sahip
olduğumuz eğitim kurumlarını sağlamlaştır-
saydınız. Diyanete ayırdığımız bütçeyi bilime,
sanata harcasaydınız. 

Korona elbet vakti geldiğinde gidecek.
Ama ele alınması gereken önemli şeyler var
ve maaş verdiğiniz koltuklarda oturanların
her biri görevlerini yapsın. 

Bir de bize deprem vurursa halimiz n’olur
hacı? 

***
Sevgiyle kalın

Deprem n’oldu hacı?

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Belediyesi,
sağlık çalışanları için

ürettiği 3 bin adet yüz
koruyucu siperliğin 

dağıtımına devam ediyor.
Belediye Başkanı 

Mehmet Murat Çalık; 
“Virüse karşı verdiğimiz

bu savaşta kahraman
sağlık çalışanlarımız 

bizleri canları pahasına
koruyarak mücadele 

ediyor. Bizler de onların
hayatını kolaylaştırmak

adına her zaman 
yanlarında olmaya

devam edeceğiz” dedi

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Beylikdüzü
sağlıkçıların
yanında

Kadıköy’de ihaleler iptal 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır.
Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık” diye konuştu.

kadıköy Be-
lediyesi’nden
yapılan açıkla-

maya göre; ‘Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından
düzenlenen 03.04.2020
tarihli 2020/131061 ihale
kayıt numaralı “2020 Ka-
dıköy İlçesi Yol, Kaldırım,
Yağmur Suyu Kanalı,
Tamir Bakım Onarım ve
Yenileme İşi”; 06.04.2020
tarihli 2020/129526 ihale
kayıt numaralı “Kadıköy
Belediyesi Hizmet Bina-
ları ve Kamu Binalarında
Tadilat ve Onarım İn-
şaatı”; 07.04.2020 tarihli
ve 2020/134614 ihale
kayıt numaralı “Kadıköy
İlçesi 2020 Yılı Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon
Alımı” ihaleleri, ayrılan ödeneklerde Koronavi-
rüs sebepli öngörülemeyen değişiklikler olabile-
ceğinden iptal edilmiştir’’.

Öncelik ihale değil yurttaş 

İhale iptallerine yönelik açıklama yapan Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,‘Şu
anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden ge-
çiyoruz. Biz ilçe belediyesi olarak Kadıköylülerin
kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadık-

larını göstermek için çalışıyoruz. Özellikle so-
kağa çıkmaları kısıtlanan yaş almış komşuları-
mızın ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara sıcak
yemek hizmeti vermeye başladık. Zor durumda
olan, bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışı-
yoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu ne-
denle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak
şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal
kararı aldık. Bu zorlu günler geçtikten sonra ara-
daki farkı da hızlıca kapatarak bütün hizmetleri-
mizi eksiksiz sağlamaya devam edeceğiz’ dedi.
UFUK ÇOBAN

5 bin aileye
destek kolisi
Büyükçekmece’de koronavirüs salgını
nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi
5 bin aileye yardım eli uzatıldı

Büyükçekmece Belediyesi, koronavirüs salgını
nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü,
çalışamayan, işyerini kapatmak zorunda olan

vatandaşlara, temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerin-
den oluşan destek kolilerini evlerine teslim etti. Koronavirüs
vakasının her geçen gün etkisini giderek arttırdığı günlerde
virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Be-
lediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor.
Özellikle koronavirüs salgınından ekonomik anlamda
olumsuz etkilenen çalışmayan, yaşlı ve engelli vatandaşlar
tespit edildi. Yaklaşık 5 bin aileye bu kapsamda temel gıda
maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri
dağıtılıyor.

Evinizde kalın biz yanınızdayız

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, virüs
salgınının giderek arttığı bu günlerin birlik, beraberlik ve da-
yanışma duygusunu daha fazla arttırdığını ifade ederek;
“Sevgi Eli Market aracılığıyla ilçemiz sınırlarında yaşayan
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ay periyodik olarak
tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Koronavirüs salgını tedbirleri
kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, işyerleri
kapanan vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaç-
larını tespit ettik. Büyükçekmece’de ikamet eden 5 bin aliye
belediye ekiplerimizi ihtiyaç duyduklarını desteği sağlıyor.
Vatandaşlarımız evlerinde kalsın biz onlar için ne gereki-
yorsa yapmaya hazırız” dedi.

2 milyon
liralık bağış

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri uygu-

layarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mü-
cadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlat-
tığı Milli Dayanışma Kampanyası’na
destek verdi. Türkiye Perakendeciler
Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet
gösteren market zinciri sahibi üyeleri-
nin katılımıyla “Biz bize yeteriz”
Kampanyası’na 2 milyon TL bağış
yaptı. Federasyon üyelerinin kam-
panyaya ayrıca bireysel katkılarıyla
de destek olduğu bildirildi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Düzgün yaptığı açıklamada, Milli
Dayanışma Kampanyası sayesinde
tüm Türkiye’de birlik ve beraberliğin
sağlanarak bu zorlu mücadeleden el ele verilerek çıkılacağını
belirterek şunları söyledi: “Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde
bile işimizin başında olarak, 14 bölgemizde tüm üyelerimiz,
çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücü-
müzle çalışmaya, ülkemize destek olmaya devam ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet ederek, bu kam-
panyaya katılmayı ve vatan borcumuz olarak addettiğimiz bu
yardımı sağlamayı görev biliyoruz. Bizler, herkes evinde kala-
bilsin diye çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken, bu
sıkıntılı günlerde yardımlaşmanın da aynı oranda önem arz
ettiğinin farkında olarak bu bağışı gerçekleştirmeye karar ver-
dik. Öncelikle, bu kadar zorlu şartlar altında operasyonlarına
devam etmekte olan üyelerimize, son derece hızlı bir şekilde
organize olup destek verdikleri için teşekkür ederim.”

Ömer Düzgün

Gaziosmanpaşa
Belediyesi, sokağa
çıkma yasağı nede-

niyle ihtiyaçlarını gideremeyen
yaşlılar ve kronik hastalığı olan
vatandaşlar için seferber oldu.
Sokağa çıkamayan 65 yaş
üstü vatandaşlar, çağrı mer-
kezi veya whatsapp iletişim
hattı üzerinden belediyeye ula-
şıyor. Bu kapsamda temizlik
işleri müdürlüğü ekipleri, hare-
kete geçerek ilçedeki 65 yaş
üstü vatandaşların çöplerini
günlük olarak kapılarından
alıyor.

“Vatandaşlarımızın
ihtiyaçları temin 
edilmektedir”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürü Mustafa
Kütük, “Virüsün ilk ülkemizde
görüldüğü günden itibaren
hizmetlerimiz 7/24 devam et-

mektir. Bu hizmetler kapsa-
mında Vefa Grubumuz evlere
giderek ihtiyaç sahiplerinin,
özellikle 65 yaş üstü ve kronik
rahatsızlığı olan vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını temin et-
mektedir. İlave olarak da
evlerindeki çöpleri vatandaşla-
rımız aşağıya indirmekte zor-
luk çekiyor. Bu 65 yaş üstü
vatandaşlarımızın dışarı çıktı-
ğında bir hastalık kapma du-
rumu olmaması için böyle bir
hizmet veriyoruz” dedi.

GOP’da seferberlik
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ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

Yeni düzen evde kal 

S avaşlar ve doğal afetler toplumsal yaşamı de-
ğişikliğe zorlamakta. Yaşamı yaşanır hale ge-
tirmek için birlikte toplumsal değer yaratmak

gerekir. "Toplumsal değer" doğru ama esas sorun bu-
rada, bireysel çıkarlar mı toplumsal çıkarlar mı?

Bugünlerde küremizdeki en uzak yerleşim yerinde
ki bile salgın hastalık ile uğraşmakta. Yani ABD'nin
lastik ayakkabısı bile en ücra yere gitmiş ise kapita-
list/emperyalizmin varlığını yok sayamadığımız gibi.
Geçen yüzyıl içinde gözü doymayan hep bana rab
bana diyen kapitalist emperyalizmin paylaşım ve
işgal savaşlarını gördük. Bu savaşlarda hem insanlık
hem de doğa olarak büyük yıkımlara uğradık.  Ar-
dından silah yarışı ve bölgesel savaşlar bir yanda
yokluk, yoksulluk, kıtlık ve susuzluk diğer yanda va-
riyet içinde ki bir avuç mutlu azınlık. Toplumsal
yaşam bir avuç mutlu azınlığın doymak bilmez çıkar
ve menfaatleri, bencilliği, sahip olma hırsı ve bun-
lara yaranmak isteyen beli silahlı, omuzu kalabalık
ve yakası kalkıkların onlara yaranma hırsı ekonomik
ve toplumsal bunalımları, savaşları ve ardından 
salgın hastalıkları getirdi.

Savaş ve salgın hastalıklardan da çıkar sağla-
makta olan bu mutlu azınlık kendi kapısının 
çaldığında feveran etmekte. Savaş adıyla
güvenlik/askeriyeye önemli bütçe ayıran devletler
sağlığa ve eğitime önem vermemekte. Oysa bugün-
lerde sağlık ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu
görmemek için aptal olmak gerekir. Silahlı savaşta
düşmanı görürsün ama salgın hastalıkta bunu görme
şansın yok. Eğitim ve bilimin yeterli değer görülme-
diği dönemde hurafeler ve batıl itikatlar yönetim ka-
tında itibar gördü.  Bugün devlet yönetiminde hangi
parti olduğu önemli değil çünkü hemen hepsi aynı is-
temin bir parçası olduğundan askeriye ve diyanete
yine önemli büyüklükte bütçe ayırmakta. Oysa eği-
tim ve sağlık toplumsal çıkarlarımız gereği bilimsel
değerde olmalı.

Dün olduğu gibi bugünde yönetim gücü iktidarı
elinde bulunduranlar savaşta silahın yanında sağlık
malzemeleri de üreten ve satanların bitmeyen kar
hırslarını bilmeyen yok. Savaş ve salgınlarda sakat
kalan ve ölen genellikle birilerinin "sürü" dediği top-
lumun ekonomik olarak alt sınıfı olmakta. Siyasi
erki ve ekonomik gücü elinde olanlar korunaklı yapı-
larında her şeyden izole ortamlarda gündelik yaşam-
larını sürdürmekte. 1789 da Fransa Burjuva
Devriminde halkın ekmek bulamadığı zaman kraliçe-
nin "pasta yesinler" sözü ne kadar rehavet içinde 
olduklarını gösterir. Bugünde covir-19 salgını 
nedeniyle yönetenlerin gerçeklerden uzak kararlar
aldıkları da gün gibi aşikâr.  

Devlet, politik erki elinde bulunduran hâkim güç-
lerin baskı aracı olduğu ders kitaplarında olduğu
kadar mürekkep yalamış herkes tarafından bilin-
mekte. Fakat devletin yasalarında özgürlük, eşitlik,
hakkaniyet ve denge sağlanmalı maddeleri vardır.
Yasa da ki maddeler genel geçer olduğundan uygu-
lanmaz. Yönetim erki tek elde toplanırken özgürlük,
eşitlik ve kişi hakları rafa kaldırılır; uygulamada tek
adam ve onun sözlerini uygulayanların topluma hük-
meden "sürü" anlayışında yöneten bir zihniyet vardır.
Tek doğru kendileri olduklarından karşı duran kim
varsa kötü ve düşman olarak gösterilmekte.

Onların "sürü" dedikleri toplum ekonomik bunalı-
mın yanında bir de salgın hastalıkla savaşırken ölen-
lerin arasında sağlık ve bilim çalışanları da olmakta.
"Sürü" dedikleri toplum sağlık, ilaç, gıda ve temizlik
malzemesi bulmada zorlanır, var olanlarda fahiş fi-
yata çıkarken, paramız da dövizde karşısında hızla
erimekte. "Sürü" dedikleri toplum açlık ve salgın has-
talıkla savaşırken birileri ihale almakta, ucuza yer
kapmakta, imara açılması için meclisler açılmakta.
Tüm bunlar olurken muhalefet susturulmakta, ger-
çekleri dile getirenler soruşturmaya uğramakta 
kimileri tutuklanmakta.  

Nerede olduğu pek önemli değil iktidarı elinde 
bulunduranlar için bu durum bulunmaz bir nimet.
"Sürü" can derdindeyken sen istediğini yap, hatta 
onlara "sağlığın için evde kal, devlet her şey yapa-
cak" de. Sormak gerek "devlet" bugüne kadar yapa-
madığını neyle ve nasıl yapacak? Her gündüzün bir
akşamı olduğu gibi her gecenin de bir sabahı var. Bu
zorlu sancılı günler elbet bitecek ve geride bir enkaz
bırakacak. Önemli olan sağlığımız için evde kalırken
"sürü değil toplumsal varlık" olarak, sorumluluğu-
muzu bilerek, biat etmeyi bırakarak ve toplumun bir
bireyi olarak ortak yaşamımız olan dünyamızı nasıl
yaşanır hale getirmeli?

İ stanbul Büyükşehir Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs sal-
gını nedeniyle zor günler yaşayan ihti-

yaç sahibi İstanbullulara destek amacıyla
hazırlanan yardım kolilerinin hazırlanış
sürecini yerinde inceledi. İBB Kartal Lojis-
tik Merkezi’nde gerçekleştirilen inceleme
sırasında İmamoğlu’na Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Hij-
yen kuralları çerçevesinde çalışanları se-
lamlayan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ya-
zıcı ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal
Taşkın’dan bilgi aldı. İmamoğlu, çalışma-
larla ilgili bilgileri de sosyal medya hesap-
ları ve İBB TV’den yapılan canlı yayınla
hemşehrileriyle paylaştı.

Dayanışma günlerindeyiz

Koronavirüs salgınının tüm dünya ile bir-
likte Türkiye ve İstanbul’u test ettiğini be-
lirten İmamoğlu, yaşadığımız zamanları,
“dayanışma günü” olarak niteledi. Daya-
nışma kolilerini hazırlayan İBB çalışanları-
nın 2 türlü çalışma yaptıklarını kaydeden
İmamoğlu, “Gördüğünüz gibi tüm vatan-
daşlardan, kurumlardan bize gelen bağış-
lar kolileniyor. Arkadaşlarım, bütün hijyen
hazırlıklarını ona göre yaptılar, tulumun-
dan maskesine kadar. Gelen yardımlara
göre tasnifleri yapılarak paketlenmesi sağ-
lanıyor. Yeni başvuran, bizden yardım iste-
yen vatandaşlarımızın sayısı, neredeyse
100 bine doğru koşuyor. Bu 100 binlerce
insanın günübirlik işinden olması ve işsiz
kalması en büyük etken. İBB olarak bize
yapılan başvurular üzerinden insanları-
mıza kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya
devam ediyoruz. Kolimiz, daha donanımlı
bir koliye dönüştü. Burada temel duruşu-
muz şu: 4 kişilik ailenin 15 günlük ihtiya-
cına katkı sunabilmek. Bağışları,
insanlarımıza ulaştıracağımız bu yardım-
lar devam edecek” dedi.

Vatandaşlar bağışına devam edebilir

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle durduru-
lan dayanışma kampanyasına da değinen
İmamoğlu, “Dün de açıklamıştım; bize,
bu kısa zaman içinde, yaklaşık 30 saat içe-
risinde 12 bin 500’ü aşkın vatandaşımız
yardımda bulundu. Nakit bağışını yaptı
İBB’ye. Bunlar, şartsız bağıştır. Vatandaşı-
mızın gönülden kurumumuza aktardığı
bağıştır ve bu bağışla beraber, açıkçası
elde ettiğimiz nakit ile yeni başvuran va-
tandaşlarımızın içinden 9 bin 500’e yakın
insanımıza, 300 ve 600 liralık nakit kartla-
rına yükleyerek, pazartesiden itibaren tes-
lim edeceğiz. Bu da bizim için önemli.
Tabi vatandaşlarımız, bize ayni ve nakdi
bağışlarına devam edebilir. Bu anlamda
İBB’nin iletişim hatları açıktır. Görüşebilir-
ler ve herkes bu anlamda bize nasıl bağışta

bulunacağına bir kılavuzluk şeklinde 153
ile irtibat kurabilirler. Ya da daha önce du-
yurduğumuz WhatsApp hattından veya
oradaki telefon numaramızdan katkı ala-
bilirler. Biz gerekli yolu ve yöntemi kendi-
leri ile paylaşırız” diye konuştu.

230 bin aileye sosyal yardım 

İstanbul gibi 16 milyonluk bir kentte, en
organize, en hassas, en vicdanlı davrana-
cak kurumların başında İBB’nin geldiğini
vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:
“Biz, zaten normal zamanda İstanbul’da
230 bin insanımıza, 230 bin aileye sosyal
yardım katkısı sunuyoruz. Sosyal beledi-
yeciliğin en önemli kurallarından birisi. Ne
yazık ki bu yeni dönemde, ilave 100 bin
insan bize başvurdu. Şu anda 2020 sosyal
yardım bütçemiz, 400 milyon lira civarın-
daydı. Biz onu, kanuni haklarımızı kulla-
narak 775 milyona kadar çıkartabiliyoruz.
Ancak, daha fazlasına ihtiyaç duyacağı-
mızı öngörüyoruz. Bu anlamda da Meclis
kararıyla bunu değiştirebiliyoruz. Çünkü,
bütçenin yüzde 3’ünü aşamıyoruz. Bu ko-
nuda da hazırlıklarımız var. Olağanüstü
Meclis hazırlığımız var. Burada bu yetki-
mizi alarak, vatandaşlarımıza destek ol-
maya, bütçemizi buna göre revize etmeye
devam edeceğiz.”

Bütçemizi revize edeceğiz

Vatandaşların yanında olduklarını tekrar-
layan İmamoğlu, “Günü birlik parasını
kazanıp, evine ekmeğini götüren aklınıza
gelecek herkes… Bu, az buz bir sayı değil.
Milyonlarca insanın hayatını etkiliyor.
Çünkü o insanlar, ailelerine bakıyorlar. Bu
dayanışma ruhunun devam etmesi açısın-
dan biz hem bütçemizi revize edeceğiz
hem de vatandaşlarımızın bize yollayacağı
katkıyı, en iyi, doğru ve hijyen şekilde, ihti-
yacı olan ailelere ulaştıracağız. Bugün
Cuma günü. Mübarek bir gündeyiz. Her
birimiz, elbette birbirimiz için dua ediyo-
ruz. Tüm inancımla şunu söyleyebilirim
ki; -kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor-
İBB, Anayasa’nın öngördüğü şekliyle,
devletin ta kendisidir. Devlet eliyle, insan-
larına katkı sunma konusunda kimsenin
fetvasına ihtiyacı da yoktur. İBB, 16 mil-
yon insanın kurumu. Bu zor günlerde,
inancımıza da insanlığa da vicdana da ah-
laka da en uygun şekilde, alan elin veren
eli görmediği bir biçimde, sizin o vicdanı-
nız, o sıcacık eliniz olacak. Bundan hiçbir
şekilde kuşku duymayın” ifadelerini kul-
landı.

Tedbirleri artırmak zorundayız

“İstanbul’da dezenfeksiyon işlemlerimize,
ulaşımdaki tedbirlerimize, uyarılarımıza
devam ediyoruz. ‘Sokağa çıkmayın’ deme-
nin yetmediği günlerdeyiz” diyen İma-
moğlu, “Ne yazık ki vefat sayısı artıyor.
İnsanlarımızın can kaybını duydukça üzü-

lüyoruz. Tedbirleri artırmak zorundayız.
Tedbirleri artırırken katı kurallar koymak
zorundayız. İnsanlara, ‘Evinden çıkma’
derken, onların sosyal güvencesi hem dev-
letimiz olmalı, memleketimizin, hükümeti-
mizin yetkilileri, kurumları olmalı hem de
devletimizin, bütün Türkiye’ye yaygın be-
lediyeleri olmalı” şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağı uygulansın

Pandeminin İstanbul’daki oranının yüzde
60’ı aştığını belirten İmamoğlu, “Dolayı-
sıyla bütün tedbirlerin ana merkezi de İs-
tanbul olmalı. Bu noktada alacağımız
15-20 günlük sıkı tedbirler, inanın bizim
bütün sorunlarımızı daha üst seviyede aş-
mamıza sebep olacak. Onun için, ısrarla
diyoruz ki; bilimin emrettiği şekliyle, hem
bilim kurullarının hem bilim insanlarının

aktardığı şekliyle, lütfen sokağa çıkma ya-
sağı İstanbul’da uygulansın. Bunu uygu-
larken, elbette yürümesi gereken işler var.
O işlerle ilgili her türlü lojistik katkıyı, her
türlü lojistik tedbiri hem belediyemiz hem
de devletimizin diğer kurumları almakla
yükümlüdür. Alacak da gücü vardır. O ba-
kımdan sokağa çıkma yasağı şarttır.
Zaman geçiyor. Tedbirler almalıyız. Biz,
ilave tedbirlerimizi alacağız. Hükümetimi-
zin bu konuda karar alıp insanların so-
kağa çıkmasını 15-20 gün engelleyip,
maksimum korunmayla hem korona tanı-
sının konulduğu insan sayısının azalaca-
ğını düşünüyorum hem de can kaybının
azalacağını. Sağlıkla ilgili mücadelenin de
kolaylaşacağını bilimin bize aktardığı bilgi-
ler doğrultusunda düşünüyoruz” diye ko-
nuştu.

HIDIR ULAĞ

Vakıfbank'a çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın açıkladığı bağış kampanyasın-
dan önce dayanışma kampanyası
başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu,
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası
banka hesaplarına bloke koyan Vakıf-
bank’a yaptığı çağrıyı da yineledi: “2
bin 100 kişinin para yatırdığı Vakıf-
bank’ta, hala 900 bin liramız duruyor.
Bu konuda devletimizin yetkililerine
de bu yanlıştan dönülmesi konu-
sunda uyarımızı yaptık. Yanlıştır bu.
Bu baskıyı ortadan kaldırın ve devlet
bankası olan Vakıfbank’a da Türkiye
mali hukukuna uygun şekilde davran-
masını, ne Vakıfbank’a ne de bize ait
olan, bağış yapan insanların ihtiyacı
olan, insanlara eriştirmek zorunda ol-
duğumuz 900 bin lirayı, bugün mesai
bitmeden, hak ettiği şekilde belediye-
nin kullanması ve pazartesinden iti-
baren ihtiyacı olan vatandaşlara

ulaştırmamız için gereken yapılmalı.
Bu konuda Vakıfbank’ı uyarıyorum.
Bu uyarımı yaptığım gibi, devletimi-
zin yetkililerinden de bu sürece katkı
sunmaları konusunda talebimi de ilet-
tim. Bunun da altını çizeyim. Allah
hepimizi korusun, hep birlikte müca-
dele edeceğiz. Bu mübarek Cuma gü-
nünde insanların katkıları ile
ayni-nakdi bağışları ile yol yürüdüğü-
müz bu sürece katkı sunan herkese
minnet duyuyorum. Bundan sonra da
katkı sunacak herkese minnet duyu-
yorum. Sizlerin bütçeleri ile İBB büt-
çesi üzerinden maksimum yanınızda
olacağız. Dünyada bütün kuralların
yeniden yazıldığı ekonomik, sosyal,
yaşam, istihdam her şeyin yeniden
yazıldığı bir dönemde inşallah sağlıklı
sağlıklı kalın. Genç, üretken ve giriş-
ken nüfusumuzla yeni dünyada in-
sanlığa en iyi hizmeti edecek millet
olarak yolumuza devam edeceğiz.
Birlikte başaracağız İstanbul.”

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, metro 

şantiyelerinde çalışan 
personelin Koronavi-

rüs riskini azaltmak
için bir dizi önlem aldı.

Tüm şantiyelerdeki,
yatakhane, yemek-

hane ve sosyal alanlar
düzenli şekilde dezen-

fekte edilecek. Şanti-
yelere dışarıdan kimse
alınmayacak. Personel,

sağlık taramasından
geçtikten sonra işbaşı

yapabilecek

İstanBul Büyükşehir Bele-
diyesi, Koronavirüs salgı-
nıyla ilgili aldığı tedbirlere

bir yenisini daha ekledi. İBB Raylı Sis-
tem Daire Başkanlığı, devam eden
metro şantiyelerindeki görevli persone-
lin Koronavirüs’e (Covid-19) yaka-
lanma riskini azaltmak için önlemler
aldı. Yüklenici firmalara gönderilen
yönergeye göre, tüm şantiyelerde hij-
yen ve dezenfektan malzemeleri
stoklu ve yeterli miktarda bulun-
durulacak. Personelin kullandığı
yatakhane, yemekhane, çay
ocakları ve servis araçları günde
iki kez olmak üzere periyodik ola-
rak dezenfekte edilecek. Yatakha-
nelerde, yataklar arası mesafe en
az 3 metre olacak, ranzaların bir
katı kullanılmayacak. Şantiye sa-
hasında, ateş ölçer, eldiven ve
maske gibi malzemeler her
zaman hazır bulundurulacak.
Rutin görevli personelin, günde

iki kez ateşi ölçülecek. Ateşi yüksek
çıkan personel, sağlık görevlileri gelin-
ceye kadar izole bir ortamda bekletile-
cek.

Toplantılara dışarıdan katılım yok

Ayrıca, yeme, içme, temizlik ve ulaşım-
dan sorumlu tüm personel, her sabah
sağlık taramasından geçirildikten
sonra işbaşı yapabilecek. Bununla bir-

likte, şantiyelerde personele servis edi-
len yiyecek ve içecekler paketli olarak
sunulacak. Alınan tedbir kararları doğ-
rultusunda, şantiyelerde zorunlu ol-
madıkça toplantı yapılmayacak.
Toplantının zaruri olduğu durumlarda
ise sosyal mesafe kurallarına mutlaka
uyulacak. Toplantılara, dışarıdan katı-
lımcı kesinlikle alınmayacak. Ayrıca
İBB’ye bağlı ekipler, şantiyelerde görev

alan personele Koronavirüs
semptomları ve etkileriyle ilgili
bilgilendirmeler yapacak. Ken-
disinde bu semptomları hisse-
den personelle ilgili zaman
kaybetmeden, o anda gerekli
tedbirler alınacak. İBB Raylı
Sistem Daire Başkanlığı’na
bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği
Şefliği, önlemlerin uygulanıp
uygulanmadığını tespit etmek
amacıyla metro şantiyelerini
düzenli olarak denetleyecek.
AYNUR CİHAN

Şantiyelerde koronavirüs önlemi Can dostlar
unutulmadı

Büyükçekmece Bele-
diyesi, koronavirüs sal-
gını tehdidi nedeniyle

lokanta, kafeterya ve benzeri yer-
lerin kapanmasıyla birlikte besin
kaynağı bulmakta güçlük çeken
sokak hayvanlarını unutmadı.
Kısa sürede küresel bir salgın ha-
line dönüşen koronavirüs, sadece
insanların değil sokak hayvanları-
nın da hayatını olumsuz etkiledi.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları
Günü’nde de can dostları yalnız
bırakmayan Büyükçekmece Bele-
diyesi Sağlık Hizmetleri Müdür-
lüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri,

tüm bölgelere mama ve su dağı-
tımı yaptı. Salgın sebebiyle resto-
ran ve kafeterya gibi işletmelerin
kapanması, vatandaşların da
"Evde Kal" çağrılarına uymasıyla
sokakta yaşayan hayvanların yi-
yecek bulması zorlaştı. Zor gün-
lerinde hayvanları unutmayan
Büyükçekmece Belediyesi Veteri-
ner Şefliği İşleri, sokak hayvanla-
rın aç kalmaması için ilçe
genelinde periyodik olarak yaptığı
mama ve su dağıtımlarını sıklaş-
tırdı. Büyükçekmece’nin çeşitli
yerlerinde bulunan mama kapla-
rına da mama, yem ve su takvi-
yesi yapılıyor. Vatandaşlardan
gelen ihbarlar doğrultusunda da
ihyacı olan sokak hayvanlarına
belediye veterinerleri tarafından
müdahalede bulunuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını 
sürecinde 100 bine yakın kişinin kendilerinden yardım talebinde bu-
lunduğunu açıkladı. Bu manzaraya karşın belediyenin başlattığı bağış
kampanyasının iptalini eleştiren İmamoğlu, “Tüm inancımla şunu söy-
leyebilirim ki; İBB, Anayasa’nın öngördüğü şekliyle, devletin ta kendi-

sidir. Devlet eliyle, insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin
fetvasına ihtiyacı da yoktur. İBB, 16 milyon insanın kurumu” dedi
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IBB DEVLETIN
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IBB DEVLETIN
KENDISIDIR!

Ekrem
İmamoğlu
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A nkara'da 1993 yılından bu yana faa-
liyet gösteren TEKNOMAR Grup,
sağlık sektörüne tıbbi cihazlar ile ha-

vadaki sterilizasyonu sağlayacak cihazlar üre-
tiyor. Firma, 2010 yılından bu yana ise,
havada bulunan her türlü mikroorganizma,
patojen, virüs, bakteri, mantar, küf ve sporları
gelişmiş atmosferik plazma negatif iyon jene-
ratörü ve sterilizasyon sistemi ile yok etmeye
yarayan 'UVİON' cihazını üretmeye başladı.
48 ülkeye ihracatı yapılan 'UVİON' cihazı
ağırlıklı olarak, hastaneler, klinikler, okullar,
banka şubeleri, restoranlar, yemekhane ve ka-
feler gibi alanlarda kullanılıyor. Tamamen
yerli olan 'UVİON' cihazı, Çin'de ortaya
çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ar-
dından yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep
gördü.

Mikroorganizmaları yok ediyor

TEKNOMAR Grup Kurucu Genel Başkanı
Hasan Tahsin Özbek, 'UVİON' cihazının at-
mosferik plazma ve iyon sistemiyle çalışan
bir cihaz olduğunu söyledi. Özbek, cihazı
'patojen iyonizatörü' olarak adlandırdıklarını,
maddenin 4'üncü hali plazma yapısı kullanı-
larak, ortamda bulunan her türlü mikroorga-
nizmayı yok ettiğini kaydetti. Özbek, cihazın
ortamdaki havanın dezenfeksiyonu ile sterili-
zasyonu sağladığını ifade ederek, "Cihaz or-
tamdaki havayı kendi içerisine çekerek,
mikroorganizmaları temizliyor ve arıtıyor.
Böylece temiz havayı ortama veriyor. Dolayı-
sıyla ortamdaki mikroorganizma yükünü ta-
mamen seyretme ve azaltma üzerine
tasarlanmış bir cihazdır. Cihaz atmosferik
sistem ile çalışmasından dolayı filtre yapısı
yoktur. Üzerinde değişen-değişken parçalar
yoktur. Bir defa kullanıma başladıktan sonra
12 bin saat sonra yaklaşık yüzde 40 verimli-
liği düşer. O süreçten sonra içerisindeki apa-
ratlar değiştirilir" dedi.

İnsan sağlığına zarar vermez

Evde kullanım amaçlı cihazların da mevcut
olduğunu ancak evde kullanıma uygun ci-
hazların etkinlik değerlerinin daha düşük ol-

duğunu söyleyen Özbek, "UVİON' cihazı ta-
mamen hastane, ameliyathane, yoğun bakım
ve rehabilitasyon bölgeleri için özellikle tasar-
lanmış cihazlardır. Bunlar tıbbi cihazlardır.
Eğer bu tıbbi cihazın evde sürekli kullanımı
olursa, immün sisteminin düşmesine neden
olacaktır. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç alanı
olan yerlerde özellikle sağlık sektöründe kul-

lanılması gerekmektedir. Cihaz 24 saat ça-
lışma üzerine tasarlanmıştır. Cihazın çalıştığı
saatte ve zamanlarda insanlar bulunabilirler.
Ultraviyole ışıkları gibi gece açıp, gündüz
söndürme şeklinde değildir. Dolayısıyla insan
sağlığına zarar vermez. Ortamdaki mikroor-
ganizma yükünü azaltır, virüsleri yok eder"
diye konuştu. DHA

Vırus canaVarına
yogun talepAnkara'da 

TEKNOMAR firması,
2010 yılından bu yana
havada bulunan her

türlü mikroorganizma
ve virüsü, negatif iyon

jeneratörü ve
sterilizasyon sistemi ile

yok eden cihaz
üretiyor. Firmanın 

Kurucu Genel 
Başkanı Hasan
Tahsin Özbek, 

koronavirüsün ortaya
çıktığı günden bu yana

'UVİON' adlı cihaza
ciddi talep artışı

olduğunu söyledi

Özbek, dünyayı saran korona-
virüs salgınına karşı da en ihti-
yaç duyulabilecek bir ürün
olduğunu vurgulayarak, "Özel-
likle sağlık sektöründeki çalışan-
larımızı korumamız için
gereklidir. Örneğin, triyaj alan-
ları, acil servisin sarı alanları ve
entübe bölgelerinde oldukça ge-
reklidir. Şuan için sağlık sektö-
rümüzde oldukça eksik olan bu
noktayı doldurmaya çalışıyo-
ruz. UVİON cihazı 2006 yılında
geliştirdik ve üretime başladık.
2010 yılından itibaren yaklaşık
48 ülkeye ihracatını yapıyoruz.
Türkiye'de ise, bin 400 civa-
rında satışını gerçekleştirdik.
Özellikle son 1,5 aydır salgın
sebebiyle yurtdışına yoğun çalı-
şıyoruz. Koronavirüsün ortaya
çıktığı günden bu yana çok
ciddi derecede talep patlaması
yaşıyoruz. Yoğun çalışıyoruz.
Hem ülkemizin hem de dünya
ülkelerinin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için mücadele ediyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Salgın 
sebebiyle yoğun

çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle
videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda,
"Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep
beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi

'ticAret Bakanlığı 11'inci
İstişare Kurulu', Bakan
Ruhsar Pekcan başkanlı-

ğında koronavirüs gündemiyle video-
konferans ile toplandı.
Toplantıya; Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail
Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkârları Konfederasyonu Başkanı
Bendevi Palandöken, Müstakil Sana-
yici ve İşadamları Derneği Başkanı
Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri
ve İş İnsanları Derneği Başkanı Si-
mone Kaslowski, Türkiye Müteahhit-
ler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve
Uluslararası Yatırımcılar Derneği Baş-
kanı Ayşem Sargın katıldı.

Önerileri dikkate alacağız

Bakan Pekcan, toplantıda bakanlık
olarak koronovirüse yönelik alınan
tedbirleri anlatırken, STK'lardan da
koronovirüsün sektörler üzerindeki et-
kileri, talep ve öneriler paylaşıldı. Pek-
can, toplantıda İstişare Kurulu'na çok

önem verdiğini belirterek, "Bu süreçte
de STK'larla her zamanki gibi interak-
tif olarak görüş alışverişinde bulunaca-
ğız. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı
olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu
süreçte önceki dönemlerde olduğu gibi
STK'ların görüş ve önerilerini, taleple-
rini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate al-
maya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Toplantılar kilit rol oynuyor

Bakan Pekcan, ihracatta 2020 yılına
çok iyi başladıklarını ancak koronavi-
rüsün etkisiyle mart ayında beklendiği
gibi gerileme görüldüğüne vurgu yapa-
rak, bunu telafi etmek için 'temassız ti-
caret' uygulamasını hayata
geçirdiklerini belirtti. Pekcan, "Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından açıklanan sanayici, üretici,
tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü
kapsayan destek paketi sektörler tara-
fından da çok olumlu karşılandı. Ön-
celiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın
da hep altını çizdiği gibi üretim ve ih-
racatın sürekliliği ve istihdamın muha-
faza edilmesi. Bu süreci el birliği, güç
birliği ve dayanışma içinde hep bera-

ber atlatacağımıza inancımız tam.
Devlet ve özel sektörün iş birliğine en
güzel örnek bizim İstişare Kurulu top-
lantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir
rol oynadığına inanıyorum. Koronavi-
rüs pandemisinin ticaret hayatımıza
olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu
süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de
geçiş sürecini en hızlı şekilde atlatarak,
yeni dönemde başarılarımız için atıl-
ması gereken adımların belirlenmesi
için STK’ların görüş ve önerileri bizim
için çok değerli. Bakanlığımız ve
STK’larımızın beraberce yapacakları
veri analizleri, hedeflerimize ulaşma
yolunda önemli katkı
sağlayacaktır" dedi. 

Herkes destek vermeli 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülü-
ğünde başlatılan dayanışma kampan-
yasına STK'ların verdiği destekler için
teşekkür eden Bakan Pekcan, bunun
dar gelirli vatandaşa katkı sağlama
noktasında çok önemli bir kampanya
olduğunu ve STK üyelerinden de des-
tek vermelerini beklediklerini de 
kaydetti.  DHA

Bugünleri de
atlatacağız!

Gübre fiyatları

yükseldİ
Koronavirüs salgınına rağmen
Çukurova’da tarımsal üretim 
sürüyor. Adana Çiftçiler Birliği 

Başkanı Mutlu Doğru, "Dövizdeki
yaşanan hareketlilik nedeniyle gübre
ve zirai ilaçlarda yüzde 20 ile yüzde

35 civarında bir fiyat artışı söz
konusu" dedi

türkiye’nin en önemli tarım böl-
gelerinden Çukurova’da üretim,
yeni tip koronavirüs salgınına rağ-

men tüm hızıyla devam ediyor. Nisan ayında
soğan ve patates hasadına hazırlanan çiftçiler,
yazlık mısır ekimini de sürdürüyor. Salgın ne-
deniyle döviz kurlarında yaşanan dalgalanma,
ithal gübre ve zirai ilaçların da fiyatlarının
yükselmesine neden oldu. Adana’da tarımsal
üretimin sürdürülebilirliği ve sorunlara çözüm
üretmek amacıyla Adana Valisi Mahmut De-
mirtaş’ın başkanlığında Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, Adana Çiftçiler Birliği, ziraat
odaları, Adana Ziraat Mühendisleri Odası,
Adana Veteriner Hekimler Odası’nın katılı-
mıyla bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun
çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Adana
Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, salgının
kırsalda yayılmasının hem üretimi hem de
gıda güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden ön-
celiklerinin mevsimlik işçiler ve çiftçilerin sağ-
lığı olduğunu söyledi.

Ciddi yükseliş var

Tarımsal girdi olmadan üretimin olmayacağını
ve bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
çiftçilere destek olmasını beklediklerini kayde-
den Doğru, "Dövizdeki yaşanan hareketlenme
nedeniyle gübre ve zirai ilaçlarda yüzde 20
ile yüzde 35 civarında bir fiyat artışı söz ko-
nusu. Bir ay önce en çok kullanılan gübreler-
den ürenin fiyatı 1.65 liradan 2.20 liraya,
amonyum sülfatın fiyatı 98 kuruştan, 1.30 li-
raya yükseldi. Zirai ot mücadelesinde yaygın
olarak kullanılan bir ilacın fiyatı ise 15 liradan
20 liraya kadar çıktı" diye konuştu.

Bakanlıktan yardım bekliyoruz

Girdi maliyetlerinin çiftçilerin finansal gücünü
zayıflatacağını, üretimin krediyle devam etti-
ğini belirten Doğru, fırsatçılık yapan ithalatçı-
lara ve stokçulara müdahale edilmesi
gerektiğini kaydederek şunları söyledi:"Kamu
bankalarının ve tarım kredi kooperatiflerinin
mevcut kredi baremlerinin yüzde 25 civarında
artırılıp, ödemelerinde aksaması olmayan çift-
çilere dahil kredi ek limiti tanınmasını istiyo-
ruz. Kredi Garanti Fonu’ndan kullandırılan
krediler, çiftçimize kullandırılmıyor. Bu kredi-
lerin çiftçimize de açılmasını istiyoruz."

Migros Büyük Mağazacı-
lık Toptan ve E-Ticaret
Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Bartın, "Son 20 günde evlere
teslim ettiğimiz sipariş sayısı 3 katına
çıktı." bilgisini verdi. Oluşan talebi kar-
şılamak adına 11 Mart’tan sonra hızla
aksiyon alarak Migros Hemen hizmeti
verdikleri mağaza sayısını yüzde 50 ar-
tırdıklarını anlatan Bartın, "Geçtiğimiz
hafta alışverişte teması minimuma in-
diren, Mağazadan Teslim seçeneğini
hayata geçirdik. Müşterilerimiz Mig-
ros Sanal Market web sitesi ya da uy-
gulamasından yaptıkları alışverişin
ödemesini online olarak yapıyor ve is-
tediği saat aralığında, seçtiği mağaza-
dan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş
teslim edilene kadar paketli ürünler
özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler
ise 0-4 derece arasında muhafaza edi-

liyor." diye konuştu. Bartın, Migros’un
45 bin kişilik çalışan ordusunun bir
kısmının Migros Sanal Market’e tahsis
edildiğini belirterek, "Son dönemde ya-
şanan talep artışı doğrultusunda bin
kişiyi mağazalarımızda, bin 200 kişiyi
de Migros Sanal Market operasyonla-
rımızda görev almak üzere ekibimize
kattık. Önümüzdeki günlerde bin yeni
işe alımla ek istihdamımız 1 ayda 3 bin
200'e ulaşacak. Migros’un Sanal Mar-
ket Ailesi’ne katılmak isteyenler bas-
vuru.migros.com.tr adresinden
başvurularını iletebilecek. Ağırlıklı ola-
rak büyük şehirlerde yüksek talep yaşa-
nıyor." diye konuştu.

Sayı 3 kat arttı

Bartın, salgın öncesi Migros Sanal
Market kullanan müşterilerin yüzde
44’ünün 35 yaşın üzerinde olduğunu

ifade ederek, bu oranın son 20 günde
yüzde 57’ye yükseldiğini söyledi. Bar-
tın şu bilgileri verdi: "21 Mart’ta yayın-
lanan genelgeyle 65 yaş ve üstü için
uygulamaya konulan sokağa çıkma
yasağı sonrasında öğleden önceki
09:15 – 12:15 teslimat dilimini, sipariş-
lerini daha hızlı ulaştırabilmek ama-
cıyla bu müşterilerimizin siparişlerine
ayırdık. Bu süreçte, Migros Sanal
Market’ten alışveriş yapan 65 yaş üstü
müşterilerimizin sayısı yaklaşık 3 kat
arttı. Migros Sanal Market’te mini-
mum sipariş tutarı 60 TL ile verilebili-
yor. Hizmet bedelimiz 150 TL’ye
kadarki siparişlerde 5,90 TL, 250 TL’ye
kadarki siparişlerde 3,90 TL’ye iniyor,
250 TL ve üzeri siparişler ise ücretsiz
teslim ediliyor. Bu dönemde, 60 yaş ve
üzeri müşterilerimizden teslimat ücreti
almıyoruz."

Herkes evden alışveriş yapıyor

Gram altın 
347 lira oldu

Altının gram fiyatı, tüm za-
manların en yüksek seviye-
sini görmesinin ardından

346,7 liradan alıcı buluyor. Dün, dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiya-
tındaki yükselişin etkisiyle sınırlı değer
kazanan gram altın, günü bir önceki ka-
panışa göre yüzde 0,1 artışla 343,1 lira-
dan tamamladı. Yeni güne artışla
başlayan altının gram fiyatı, 348,9 lira ile
rekor seviyeyi görmesinin ardından, saat
11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1
üzerinde 346,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 573 lira,
Cumhuriyet altını da 2.332 liradan satılı-
yor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ön-
ceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla
1.611,1 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, altın fiyatlarının güç geçtikçe
daha çok yükseleceğini de belirtti.

Ruhsar Pekcan

UVİON
isimlicihazı

satın almak için
birçok kişinin

sıraya girdiğini
anlatan Özbek,

“Biz de ürün 
yetiştirmeye
çalışıyoruz”

dedi.
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B ugün içine girdiği virüs bunalımı ile adeta
dönmesi duran dünyanın en korunaklı ol-
duğu söylenen ülke'ye yine Çin'den gelen test

cihazları ile vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Benim ise hala adına Contragerilla deyip, inan-

madığım ve gün geçtikçe bir çok kişiyi sarmaya baş-
layan, 'Evden çıkmayın, para bağışlayın'
kampanyaları ile önlenmeye çalışılan virüs korku tü-
nelinin içine girip, ülkede yaşanan bir çok sorunu
göremeyecek hale gelen hükumetle ilgili olarak 8 yıl
önce ele aldığım bir yazım gözüme takıldı.

Yıllar önce yazdığım o yazımı yeniden okurken
fazla bir şeyin değişmediği ama başbakanın başkan
olduğu, bakanların ise seçilenler değil atanmış olan-
lar olduğunu görürken aşağıdaki yazıma konu olan
bakanın yerine bugünkü Sağlık bakanını koyup,
sizde yeniden okursanız sevinirim.

Çünkü dün, yani yıllar önce yazılanlar bugün
sanki aynı.

İşte o yazım;
Zamlarla durmak yok yola devam...
Başbakanın yüksek sesle Birleşmiş Milletlere ses-

lenip, Suriyeyi kurtarmak istediği saatlerde ard
arda gelen zamları süt dökmüş kedi misali sessizce
ve içinden konuşarak açıklamaya çalışan Enerji Ba-
kanına acıdım.

Çünkü zamları savunacak bir iki laf etmeye çalı-
şırken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı
milletin cebindeki para ile aşmaya çalışacaklarını
çaktırmadan söylemeye çalışıyordu.

10 Yıllık AK Parti iktidarı öncesi ile bugüne bak-
tığınızda bizim kullandığımız gazete kağıdı, boya
gibi malzemelerin de içinde bulunduğu bir çok tüke-
tim eşyasına yüzde 700'e yakın bir zam geldiğini
başta muhalefet olmak üzere kimsenin akıl yorup,
hesaplamadığı görünmezken, hükumetin bu zam-
larla ülkeyi ileri demokrasiden sonra ileri ekono-
miye doğru götürdüğünü de görmek mümkün.

Serka, Sodes, Köy-Des, Beldes gibi İhale kanunu-
nun dışında paralarla 5-6 aylık işlerle işsizlik ra-
kamlarını da iyi saklamayı bilen hükumetin şimdi de
İş-Kur aracılığıyla başta belediyeleri olmak üzere
bir çok kurumu doldura dursun ülkenin ekonomisi-
nin ne hallerde olduğunu, gazetemizin manşetinde
yer alan 'Zamlar lastik cırıyor' başlıklı haber adeta
ortaya koyuyor..

Bankaların araziler karşılığı verdiği kredilerle 5-
10 yıl arazilerine el koymaya hazırlandığı köylünün
traktör almasını ülkenin iyiye giden ekonomisi ola-
rak ortaya koyan başbakanın da bu işin zıvanadan
çıktığını gördüğü tek duasının bir yol bulup, ülkeyi
Suriye ile savaşa sokup, iç işlerinde yaşananları giz-
lemek olduğunu anlıyor gibiyiz.

Yani, adeta 'Zamlara durmak yok, yola devam'
diyen başbakan ve başında bulunduğu hükumetin pı-
sırıklaşan sendikalar, sivil toplum örgütleri, politika
üretemeyen muhalefetin kendisine sunduğu yoldan
giderken gazetemizin manşetinde bulunan bu tır
gibi lastiklerinin de çoktan patladığını anlamadığını
görmekteyiz.

Çok az bir yol kaldı gibi...

Dün yazdıklarımız 
sanki bugün...

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

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beyilkdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06
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C umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçda-

roğlu katıldığı bir TV kanalında önemli açıklamalarda
bulundu. İktidarın koronavirüsle mücadelesini eleşti-

ren Kılıçdaroğlu, "Başlangıçta vatandaşlara 65 yaş ve üstü so-
kağa çıkmasın dendi. Bu yanlıştı. 65 yaş ve üstü kişiler evden
çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak eve ge-
lince zaten bulaştıracak. Bu akıl dışı uygulamaları anlamak
mümkün değil. Mecbur çıkacak insanlar sokağa. Evine ekmek
getirecek. Evinizde kalın biz halledeceğiz denmeliydi, bunlar
denmedi" açıklamasını yaptı. 

Alınan kararlara uyulmadı

Mücadele stratejisinin üç ayaklı olması gerektiğini dile getiren
Kılıçdaroğlu, "Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veri-
yorsa ona uyacaktınız. Alınan kararlara uyulmadı. Evde kal
dendi, sonra herkes evde kalsın diye bir kampanya başlatıldı.
Evde tut kampanyası açılması gerekiyordu. Bu kampanyanın
getirdiği bir şey oldu. Çok sayıda kişi işsiz kaldı. Sadece Cum-
hurbaşkanlığı kararı ile kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690.
Sizin en azından 3 ay ya da bu iş sona erdikten sonra, burada

çalışan işçilerin asgari ücretlerini ben ödeyeceğim denilme-
liydi. İşsizilik fonunda 130 milyar lira para var. Gündelikçi ka-
dınlar var evlere gidiyorlar, bunlar için önlem alın dedik.
Hiçbir önlem alınmadı. Kapatılan iş yerleri için de senin 3 ay
kiranı ben ödeyeceğim denmeliydi. Dolayısıyla kişi evine rahat
kapanabilirdi. Bunlar yapılmadı, bunlar yapılabilseydi daha iyi
bir tablo ortaya çıkacaktı.

AKP’li belediyeler de yapıyor

CHP'li belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının engel-
lenmesini de değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağrı yap-
tım, ekonomik sosyal konseyi toplayın dedim. Yardım kanunu
ayrı. Belediye kanunu ayrı. Belediyelerin hizmetleri var, hiz-
metlerden biri de bağışlardır. Belediye kanunlarında yer alıyor,
bağışları alma yükümlülüğü var. Belediye hizmet yapar, bu be-
lediyenin görevidir. Her belde başkanı kendi sınırları içerisinde
huzurlu insanları görmek ister. Bunu sadece CHP’li belediye-
ler için söylüyor aslında. AKP’li belediyeler de yapıyor. Birisi
gelip yardım yapmak istiyorsa, ararım belediyeyi yardım yap-
mak istiyorum derim" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir
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Konuşmasının sonunda Kanal
İstanbul tartışmasına da deği-
nen Kılıçdaroğlu, "Fedakarlık el-
bette yapılacak ama sorun şu,
fedakarlığı kim yapacak? Feda-
karlığı yapacak olan devletten
milyon dolarlar ile ihale alanlar
yapacak. İsrafın önlenmesi
lazım, Kanal İstanbul hayalinden
vazgeçmek gerek. Sokağa
çıkma yasağı ilan edilince kah-
veci bakıyor ki, gelen sayısı üçü
dördü geçmiyor. Çalışan üç kişi-
den ikisine diyor ki, sizin işine
son vermek zorundayım. İki kişi
diyor ki, bize maaş verin, ağlı-
yor. Kahveci diyor ki, tamam
sizin ikinize bir maaş veriyorum.
O kahveci bugün kapandı" şek-
linde konuştu. 

Kanal İstanbul'dan 
vazgeçmek gerekir

EPDK'nın sosyal mesafe kuralı için
üç ay fatura okumayıp abonelere
kullanım bedelleri üzerinden
yapılacak bir hesapla elektrik ve
doğalgaz faturası kesecek olmasına
muhalefetten sert tepki geldi.  İYİ
Parti TBMM Grup Başkanvekili

Lütfü Türkkan faturaların üç ay
ertelenmesini önerdi

EPDK'NIN elektrik ve doğalgaz
sayaç okuyanları korumak için
getirdiği “üç ay elektrik ve do-

ğalgaz faturası okunmasın, abonenin ön-
ceki yıllardaki aylık tüketimi gözetilerek
tahsilat yapılsın” kararı tartışma yarattı.
Kararda, corona virüsü ile mücadele kap-
samında genelge ile işyerleri kapatılmış
dükkan sahiplerinin “kapsam dışı tutula-
cağı” ve bu işletmelerin sayaç okumaları-
nın erteleneceği yer aldı. Ancak corona
virüsü ile mücadele çerçevesinde üretimini
azaltan ya da düşüren işletmeler ile, evle-
rini kapatıp memlekete dönen öğrenciler,
ya da aile yakınlarının yanına yerleşen 65
yaş üstü kişiler kapsam dışında kalıyor.

Erteleyin sonra taksite bölün

EPDK'nın bu kararına, muhalefetten kim-
senin mağdur olmaması için öneri geldi.
Hem İYİ Parti, hem de CHP,  doğalgaz ve
elektrik faturalarının üç boyunca ertelen-
mesini önerdi. İYİ Parti TBMM Grup
Başkanvekili Lütfü Türkkan, abonelerin
elektrik ve doğalgaz faturalarının üç ay
boyunca ertelenmesini, sonrasında tahak-
kuk eden miktarın, 12'ye bölünerek, son-
raki bir yıl boyunca abonelerin gelecek
faturalarına eşit miktarlar halinde eklen-
mesini önerdi.

Birçok mağdur ortaya çıkar

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür

Özel de, doğalgaz ve elektrik fatura oku-
yanların corona ile mücadele çerçevesinde
korumaya alınmasının “doğru bir karar”
olduğunu vurgulayarak, “Ancak EPDK,
sayaç okuyanlara gösterdiği bu özeni,
abonelere de, yani vatandaşa da göster-
meli” dedi.
Bu kararla, bazı vatandaşların ‘harcama-
dığı faturayı ödeme ihtimalinin ortaya çı-
kabileceğine’ dikkat çeken Özel, “Pek çok
mağdur ortaya çıkabilir. Mesela evde kal
çağrısına uyup iş yerine gitmeyen esnaf,
üniversiteleri kapatıldığı için memleketine
dönen öğrenciler, bu olağanüstü du-
rumda geçici olarak evlerini birleştiren aile
fertleri, bir yandan gelir kaybı yaşarken,
diğer yandan harcamadıkları faturaları
ödemek zorunda bırakılacaklar. Karar, bu
gibi durumları da dikkat alarak gözden
geçirilmeli” diye konuştu.

FATURALARI 
3 AY ERTELEYiN

Özgür
Özel

Lütfü
Türkkan
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Lütfü
Türkkan
Lütfü
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Lütfü
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Lütfü
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Faizsiz korona kredisi verilsin
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, korona salgını nedeniyle ilan ve
reklam gelirleri iyice azalan medya sektörünün desteklenmesi gerektiğini
söyledi. Tanal gazetecilere faizsiz korona kredisi verilmesini önerdi

CHP İstanbul Milletvekili
Av. Mahmut Tanal, koro-
navirüs salgınından etkile-

nen sektörler arasında medyanın da
bulunduğunu, ancak gazetecilerin
mağduriyetinin yüksek sesle dillendiril-
mediğini söyledi. Kısıtlı imkanlarla hal-
kın haber alma hakkı için gece gündüz
demeden çalışan, yayın yapan yerel,
ulusal gazete, internet haber portalı,
TV ve radyoların, koronavirüs salgını nedeniyle
daha büyük bir darboğaza sürükleneceğini be-
lirten Tanal, “Medya sektörü ilan ve reklamlarla
ayakta duruyor. Özellikle Basın İlan Kurumu
üzerinden alınan resmi ilanlar, ulusal ve yerel
gazeteler için can suyudur. Ancak salgın yüzün-
den hayat durma noktasına geldi. Uzun bir

süre icra ve ihale ilanları, duyuruları
yayınlanmayacak. İlan pastası zaten
düşmüştü. Daha da azalacak. Zaten
özel işletmeler de sıkıntıda. İşyerleri
kapalı. İşletmeler de reklam kısıtlama-
sına gidecek. İlan ve reklam gelirleri
azalan medyamızı zor günler bekliyor”
dedi. Tanal, devletin, belediyelerin ve
STK’ların biran önce medya sektö-
rüne destek vermesi, basın emekçile-

rine sahip çıkması gerektiğini kaydederek,
“Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen
medya için de tedbir paketleri açıklanmalıdır.
Bu süreçte işsiz kalan, gelirini kaybeden, salgın
yüzünden evden çıkamayan ve iş bulamayan
medya mensuplarının maaşı İşsizlik Fonu’ndan
ödenmelidir” diye konuştu.

Mahmut Tanal

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir TV kanalında iktidarın corona virüsü
salgınına ilişkin aldığı kararları eleştirerek, "Başlangıçta vatandaşlara 65 yaş ve
üstü sokağa çıkmasın dendi. Bu yanlıştı. 65 yaş ve üstü kişiler evden
çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak eve gelince zaten
bulaştıracak. Bu akıl dışı uygulamaları anlamak mümkün değil" dedi

HÜKÜMETİ
SERT

SÖZLERLE
ELEŞTİRDİ

Kemal
Kılıçdaroğlu



İ stanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), Başkan
Ekrem İmamoğlu’nun,

“İstanbul halkına ait, İstan-
bul için çok manevi mekan-
lar” dediği Haydarpaşa ve
Sirkeci Gar alanları ile ilgili
TCDD Genel Müdürlü-
ğü’nün açtığı ihalesinden, İBB
İştiraklerinin elenmesini Ekim
2019’da yargıya taşımıştı.
İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde
görülen iptal davasında, İBB, işle-
min hukuka aykırı olduğu ileri süre-
rek iptalini istedi. Mahkeme İBB’nin
iptal talebini 2’ye 1 alınan kararla
uygun bulmadı. İBB, yasal süre olan
15 gün içinde kararı Danıştay’a taşı-
yarak, temyize götürecek. İstanbul
11. İdare Mahkemesi’nin kararında;
ortak girişimi oluşturan tüm ortakla-
rın ayrı ayrı iş deneyim belgesi sun-
ması gerektiği belirtilerek, KÜLTÜR
AŞ dışında MEDYA AŞ, METRO
İSTANBUL ve İSBAK AŞ’nin şart-
nameye uygun iş deneyim belgesini
sunmadığına yer verildi. İhale şart-
namesi ve ihale ilanının birbiriyle çe-
lişmediği görüşüne yer veren
kararda, şartname ile ihale ilanına
açıklık getirildiği savunuldu. Mah-
keme, davanın yönetmelik usullerine
aykırı olarak gerçekleştirildiği yönün-
deki İBB savunmasını da uygun bul-
madı. Kararda, “İhaleyi kazanan
şirketin, gerekli şartları taşıdığı ve
ihalenin usulüne uygun olarak ger-
çekleştirildiği” ifadeleri yer aldı.

3 hakimden de ret

Öte yandan, karara imza atan 3
hakim de İhale Komisyonu tarafın-
dan İBB iştiraklerinin ihale dışı bıra-
kılma nedenlerinden biri olarak
sunulan, “müştereken ve müteselsi-
len” kelimeleri yerine “ortaklaşa ve
birlikte” yazılmasını gerekçe olarak
kabul etmedi. Ancak İBB’nin aley-
hine karar veren 2 hakim, “davacıla-
rın ihale dışı bırakılması işleminin
sebebi olarak gösterilen anılan aykı-
rılıkların esasa etkili aykırılık niteli-
ğinde olmadığı anlaşıldığından,
işlemi kusurlandırıcı yönünün bu-
lunmadığı sonucuna varılmıştır”
hükmüne yer verdi.

Danıştay kararları gösterildi

Karara şerh düşen Hakim Adnan

Koray Demirci ise; ihale ilanı ile
ihale dökümanı arasında çelişki
bulunduğunu, çelişkili kuralların
rekabeti, eşit muameleyi, güveni-
lirliği engellediğini belirtti. Hakim
Adnan Koray Demirci, ihale ilanı
ile ihale dökümanı arasında çelişki
bulunmasının Danıştay’ın 2009,
2013, 2017 ve 2019 yılında aldığı
kararlarda ihalenin iptaline sebep
sayıldığını vurguladı. İhale ila-
nında ortak girişimdeki her bir şir-
ketin iş deneyim belgesini ayrı ayrı
sunması gerektiğine ilişkin bir dü-
zenlenmeye yer verilmediğine dik-
kat çeken Hakim Demirci, “İhale
şartnamesinde farklı bir düzenle-
menin yer aldığı, dolayısıyla ihale
şartname ile ihale ilanı arasında
çelişki bulunduğu açıktır” dedi.

Şartnamede çelişki var 

Demirci, TCDD Taşınmaz Kira
Yönetmeliğinde, “uygulamada
saydamlığın, rekabetin, eşit mua-
melenin ve güvenilirliğin sağlan-

ması ile piyasa şartlarının dik-
kate alınması esas

olduğu”nun açıkça belirtil-
diğinin altını çizerek, şu gö-
rüşlere yer verdi: “Bu
itibarla, ilan ile şartname
arasında çelişki nedeniyle
şartnamede meydana
gelen muğlaklığın bu ilke-
ler kapsamında değerlendi-

rilmesi gerektiği açıktır. Bu
durumda, ihale ilanı ile şart-

namenin hükümlerinin birbi-
riyle tutarlı olmadığından ihale

dokümanında muğlaklık bulun-
ması nedeniyle saydamlık ve reka-
bet ilkesinin ihlal edilmesi
nedeniyle dava konusu işlemlerin
tesis edilmesinde hukuka uyarlık
bulunmadığından bahisle dava
konusu işlemlerin iptaline karar
verilmesi gerektiği gerekçesiyle ço-
ğunluğun oylarıyla makbuliyet ka-
zanan karara katılmam mümkün
olmamıştır.”

Yeni kurulan şirkete
verilmişti 

TCDD’nin, Kültür ve Sanat Et-
kinlikleri”nde kullanılmak üzere 4
Ekim 2019’da “kiralama ihalesine
çıktığı Haydarpaşa ve Sirkeci gar-
larındaki yaklaşık 29 bin metreka-
relik depo alanlarına, İBB’nin 4
şirketi ortak girişimle talip ol-
muştu. İBB ortak girişimi aylık
100 bin, Hezarfen Danışmalık Li-
mited Şirketi ise 300 bin TL teklif
vermiş, iki teklifi de kabul eden
İhale Komisyonu, 15 günlük süre-
cin sonunda pazarlık toplantısına
sadece Hazerfen Danışmanlık Şir-
ketini davet ederek, ihaleyi 350 bin
TL kira bedeli karşılığı bu şirkete
vermişti.
İBB tarafından, 5216 Sayılı Bü-
yükşehir Belediye Kanunu’nun
7/o Maddesi ve “Tarihi ve Bedii
Değeri Olan Taşınmaz Malların
Kiraya Verilmesi Hakkında Yönet-
melik”in 3. maddesine dayanarak,
pazarlık usulü ile doğrudan kira-
lama amacıyla TCDD’ye yaptığı
başvuru da reddedilmişti. Eski bir
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü
çalışanı tarafından 10 bin lira ser-
maye ile 2 yıl önce kurulan Hezar-
fen Danışmalık Limited Şirketi,
ihaleyi almadan günler önce 1
milyon liralık sermaye artışını 
yapmıştı.

B ir kısım leş kargası, saksağan ka-
falı... Çıkmış, yardım kampan-
yasına "zırnık yok" diyorlar.

**
Siz hangi güç zamanlarda bu Millet ile

birlik olmuştunuz da; "bugün, biz yokuz" de-
meye getiriyorsunuz?

**
Üstelik açıklamalarınızla topluma ayar

vermeye, bir blok oluşturmaya, milleti böl-
meye çalışıyorsunuz. Müslüman Türk insanı
bu numarayı yutmaz, şimdiye kadar böyle
oyunlara gelmedi, gelmez, bilesiniz.

**
Hem sizin kaynağı meçhul, muğlak, çok

muhtemelen gayr-ı meşru (meşru bildiğiniz
işlerinizden de olsa) pis paralarınızla yar-
dım olurmuş gibi; bir de konuşuyorsunuz.

**
İBB ve diğerleri çok iyi niyetli olsalar;

"Ey devletim, sayın Başkanım, bize yol yor-
dam gösterin, vazife verin, gücümüzü bir-
leştirerek bu global felaket karşısında birlik
içinde mücadele edelim" derlerdi. Aklınız
varsa kendi sorumluluğunuzdaki toplu ula-
şım vasıtalarında insanların 'balık istifi' ha-

line ivedilikle çözüm getirin.
**

Bambaşka birilerine emsal teşkil edebi-
leceğinizi, bu işi umulmadık yerlere taşı-
maya yol açabileceğinizi düşünmeden...

**
Böyle tavır almak yerine; ülkede iki baş-

lılığa kapı aralayacak şekilde kampanya
açmak neyin nesi?

**
Şimdi, siyaset yapma zamanı mı?
Şimdi, muhalefet etme zamanı mı?
Şimdi, kafaları karıştırma zamanı mı?

**
Daha dün, şu kadar harekat yaptık. (Su-

riye'de, Irak'ta ve içeride) Bu mücadele ül-
kemiz ve insanımız için "Beka meselesidir"
dendi.

**
Düşmanı güçlendirecek söz, tavır ve dav-

ranışlardan kaçınılması istendi.
**

Herkes sorumluluk bilinciyle haraket et-
meye davet edildi.

Hoş zamanı da geçmiş değil, her vatan-
daşın her zamanki gibi hala sorumlu dav-

ranması gerekiyor.
**

Değerlerimiz, milli çıkarlarımız uğruna
'tek bir yumruk olmuşçasına' birliğe, dirliğe
ne zaman katıldınız?

Gerçi millet sizi tanıyor, iyi biliyor. Onun
için bu davranışınızdan ekmek çıkmaz
size... Elinizdekinden de olacaksınız!

Çünkü, yaptıklarınız, rezaletiniz millet
tarafından izleniyor. 

Sizi gidi "gerçek tiyatrocular!" sizi...
**

Devletin birliğine, bütünlüğüne aykırı,
sözüm ona 'yardım kampanyaları' 
düzenliyorsunuz.

**
Bizim inancımız "Onların planları varsa;

Allah'ında (onların planları üzerinde) plan-
ları vardır" der. Onun için asla ve hiçbir
zaman başaramazsınız. Gelin, yol yakınken
dönün, yaptıklarınızdan pişmanlık duyun,
tövbe edin, özür dileyin, tasarladıklarınızı

da kalbinizden silin.
**

Bu millet merhametlidir, müşfiktir. Acı-
mayı, sevmeyi, affetmeyi kendisine şiar
edinmiştir. Ona sığınmayı tercih edin.

Yapıp ettiklerinizden pişman olup vaz-
geçmezseniz; fitne ,fesat dolu planlarınız
içinde boğulacaksınız.

**
Gayr-ı Müslimler (neden ve niçini tartışı-

lır olsa da) Ezan okutacaklar, Kur'an oku-
tacaklar, Dua ettirecekler, bir çıkış yolu
arayacaklar,buna mukabil siz;

Ezanı da, Kur'an'ı da, Duayı da, Salayı
da susturmaya çalışacaksınız!

Allah aşkına; siz, hangi Millettensiniz?
**

Bunların İstiklal Savaşı'na katıldıklarını
iddia edemeyiz, bundan da şüpheliyiz. Zira;
Seyyid Onbaşı, malüm top mermisini Dua
ile kaldırmıştı!

Duaya, Salaya karşı olduklarına göre
okuyucu karar vesin bir zahmet...

**
Paranız temiz değil dedik. Temiz olsa

bile niyetiniz 'halis' değil. Milletimiz yüz yıl-
lar boyunca nice felaketlere çıplak ayakla-
rıyla, boş mideleriyle göğüs geren
kahramanlar yetiştirdi. (Ruhları şad olsun.)

Hiç kimseden medet ummadılar, kimseye
el açmadılar, kimsenin önünde eğilmediler.
Bu dünyadan şeref ve onurlarıyla göçtü git-
tiler. Şimdi aziz milletimiz köşeye sıkışa-
cak, sizden medet mi umacak
sanıyorsunuz?

**
Siz arkanızdan hangi nam, ünvan ve şöh-

ret ile anılacağınızı düşünün.
**

Sosyal medyadaki tetikçilerinizle bir
takım tarikat müntesiplerinin uyduruk kay-
dırık fotoğraflarını kullanarak, onların şah-
sında; İslam'a, Kuran'a, Müslümana, Din
adamına diğer tüm değerlere saldıracak,
milletin onlara bağlılığını zayıflatacaksınız.
Sonra da "halkı kutuplaştırıyorsunuz,
kamplara bölüyorsunuz" diye vaveyla kopa-
racaksınız. Hem onların İslam'ı temsil et-
tiklerini de nerden çıkarıyorsunuz?

Bunları dile getirince kendi pisliğinizi
örtmek için bizi fail olarak göstereceksiniz.
Yok öyle bir dünya...

**
Neydi o söz;"
Gölge etme, başka ihsan istemez.
"BizBizeYeteriz." Çünkü biz bunu çok

tecrübe ettik!
Selam, Sevgi, Sağlık ile... 

Birliğe hiç katılmadınız ki!

CUMARTESİ 4 NİSAN 2020

İSTANBUL8

MUSTAFA DOLU

7 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı 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 : 2020/161950
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Kat:4 34146 - BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 449 42 07 / 212 449 42 35 - 212 449 41 38
c) Elektronik Posta Adresi : levazimayniyat@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Mefruşat Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği 

noktalara montajı yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı için sözleşmenin 

imzalanmasını izleyen 30 (Otuz) takvim günü içinde tek partide 
teslim edilecektir. Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri 

Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 22.04.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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 yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4
Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-

nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1158285)

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının
ihalesinin iptali için açtığı davayı, 2’ye 1 alınan 

kararla uygun bulmadı. İBB, mahkemenin 
bu red kararını yasal süre içinde 

Danıştay’a taşıyacak

İBB Haydarpaşa Garı İçİn 
Danıştay’a giDiyor

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

Bir kamu kurumunun, bir başka kamu kurumuna
ihalesiz devir yapabileceğine dikkat çeken İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, o şirketi dikkate bile al-
mıyorum. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda
böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Daha internet sitesi
olmayan, 10 bin lira sermayeli bir şirketin, bu ihaleyi
alırken ikinci davet gününden bir gün önce, 1 milyon

liralık sermaye artışını yapması bile bir şaibenin
önemli bir parçasıdır. Ulaştırma Bakanlığı is-

terse orayı İBB’ye verebilir. İstanbul’da
bunun yüzlerce örneği var” ifadele-

rini kullanmıştı.

İhalesİz 
devİr yapılabİlİr

Askıda ekmeğe yoğun ilgi
Kovid-19 nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısındaki artış Bağcılar
Belediyesi’nin 8 yıl önce hayata geçirdiği “Askıda Ekmek”
uygulamasına ilgiyi artırdı. Zor günlerde hayırseverler 
vatandaşlar için 5 bin adet ekmek bağışladı

ECDADIMIZOsman-
lı’dan unutulmuş bir ge-
lenek olarak miras kalan

ancak son 10 yılda belediyelerimizce
yeniden canlandırılan dayanışma
geleneğimiz “Askıda Ekmek” uygu-
laması koronavirüs krizi nedeniyle
yoğun ilgi görmeye başladı.  Veren el
ile alan elin birbirini görmediği
örnek dayanışma, Bağcılar Beledi-
yesi tarafından 90 fırında yaşatıl-
maya devam ediyor. Özellikle

Ramazan aylarında çok rağbet
gören projeye, yeni tip koronavirü-
sün ilerlemesiyle ilgi her geçen gün
artıyor. İhtiyaç sahiplerine salgın se-
bebiyle işini kaybeden vatandaşlar
da eklenince fırınlardaki askıda
ekmek sepetleri önünde yoğunluk
yaşanıyor. Yardıma gereksinim du-
yanların sayısının ani artışı Bağcılarlı
hayırseverler de duyarlılığı artırdı.
Hayırsever ilçe sakinleri, için 5
bin ekmek bağışında bulundu.

Ekrem İmamoğlu



K arslı İş İnsanı Sezgin Baran Korkmaz
doğduğu topraklarda yokluğu gördü-
ğünü ve yaşadığı sürece fakirin, fukara-

nın, çıkmazda olanın yanında olacağı sözünü
verdiğini her defasında hatırlatarak bu sözünün
arkasında durmayı sürdürüyor İstanbul'un bir-
çok semtinde, tanımadığı ama kendisine iletilen
bilgilerle ihtiyaç sahibi kişilere zarf içinde para bı-
rakarak tanınan Robin Hood lakaplı Karslı iş in-

sanı Sezgin Baran Korkmaz her felakette ortaya
çıktığı gibi koronavirüs ile boğuştuğumuz bu
günlerde de bir çok zorda kalanın imdadına ye-
tişmeyi bildi.

Arayın ne eksikse gönderelim

İlaç, turizm, finans, otomotiv yan sanayi gibi sek-
törlerde 17 şirketi 5 bini aşkın çalışanı ile faaliyet
gösteren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkan-
lığını yürüten Sezgin Baran Korkmaz daha koro-
navirüs ile ilgili evlere kapanmaya başladığımız
günlerde, hiç kimseden yardım destek çağrısı ol-
madan sosyal medya hesabından cep telefonunu
vererek ‘Nerede bir ihtiyaç sahibi komşum varsa,
arasın ne eksiği varsa göndermeye hazırım’ me-
sajı paylaştı. Mesajın ardından İstanbul’dan
çevre illerden gelen yardım çağrılarına ekibi ile
birlikte koşan Karslı İş İnsanı Sezgin Baran
Korkmaz yardım organizasyonlarında son yıl-
larda başarı ile adından söz ettiren Haluk Le-
vent’in Ahbap Platformu’nda da rakip olarak
gösterilmeye başladı.
Personel için ayrıcalıklar
SBK Holding, koronavirüs nedeniyle binlerce ça-
lışanını ücretli izne çıkaran ilk büyük holding
olurken şirket Yönetim Kurulu kararı ile alınan
12 maddelik karar listesi çalışanlara duyuruldu.
Edinilen bilgilere göre, holding yönetiminin aldığı
kararlar arasında, çalışanların yanı sıra, ihtiyaç
sahibi çiftçilerden, yoksul ailelere, İdlib'deki savaş
nedeni ile zor durumda kalan ailelerden, çeşitli
barınaklardaki hayvanlara değin bir dizi karar
alındı. İşte o kararlardan bazıları:
*Gruba bağlı şirketlerde çalışanların maaşlarında
haciz kesintisi varsa, 3 ay boyunca kesinti tutarı
kadar kendilerine gıda çeki verilecek. Bu kişiler,
belirlenen market zincirinden alışveriş yapabile-
cek.
*Bağlı olduğu şirkete olan avans borcu nedeni ile
yapılan kesinti 3 ay ertelenecek.
*Yoğun bakımda tedavi gören çalışanın veya bi-
rinci derecede yakını yoğun bakımda tedavi gör-
mesi halinde, hastane masraflarını çalıştığı şirket
karşılayacak.
*Ücretli izinde olanların izin durumları ücretli
olarak 3 ay daha devam edecek
*Kars'taki küçük esnaftan temin edilmek üzere,
alınacak 10 ton kaşar 5 ton bal, eşit olarak tüm
çalışanlara dağıtılacak.
*Kars'ın Digor ilçesinde düşük gelirli çiftçilere da-
ğıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteği ve-
rilecek.

İhtiyaç sahiplerine gıda çeki

*Bilecik, Çorlu, Kırklareli Kıyıköy, Kocaeli, Kars
ve Digor'daki ihtiyaç sahiplerine 6000 paket kar-
şılığı 250'şer TL'lik gıda yardım çeki dağıtılacak.
*Kars'a bağlı Digor ilçe belediyesine bir hasta
nakil minibüsü, Kars Kent Konseyine ise 1 am-
bulans hibe edilecek.

Valiliğe yardım

*Savaş nedeniyle İdlib mülteci kampında kalan
ailelere 1000 adet gıda yardım kolisi dağıtılacak.
*İstanbul Valiliği'ne 1000 adet gıda yardı paketi
teslim edilecek.

Barınaklara hayvan maması

*Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'ndan burs alan öğ-
rencilerin burs ödemeleri, okullar kapalı olsa da
devam edecek.
*İstanbul'daki hayvan barınaklarına 500,
Kars'taki hayvan barınaklarına ise 25'er kiloluk
100 hayvan maması teslim edilecek.

MEHMET MERT
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Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde bir taraftan da
yapılan bağışlar ve yardımlar tartışma konusu oldu. Son günlerde yaptığı

dayanışma organizasyonları, yardım ve bağışlar ile Robin Hood’a 
benzetilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran 

Korkmaz, bu konuda herkesin beğenisini kazanan Haluk Levent’in
başkanlığını yaptığı AHBAP Platformuna rakip olarak gösteriliyor

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

B ir önceki yazımda Cumhurbaşkanlığının, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınla-
nan 2019/5 nolu pandemi genelgesinin

uygulanmadığını belirtmiş ve “Bu genelgeye uymayanlara
hesap sorulacak mı?” diye sormuştum.

O genelgede ülkemize gelecek olan bir Pandemi vaka-
sında Sağlık Bakanlığı’nın illerde Valiliklerin neler yap-
ması gerektiği ve kamu kurum ve kuruluşlarının mülkü
olup boş durumda olan veya hastaneye müsait olan binala-
rın tespit edilip çalışılması isteniyordu.

Tüm dünyayı tehdit eden virüs’e karşı önlem alınma-
dığı, ülkemize gelince belli oldu. Bilim adamları arasında
her kafadan bir ses ve öneri çıktığı gibi ne alaka ise, bazı
gazetecilerde her konuda olduğu gibi Korana konusunda
da ahkam kesmeyi sürdürdü.

Demokrat virüs’e dikkat!

Dünyada ve ülkemizde seferberlik ilan ettiren bu bela
virüs’ü dikkate almayanlar özellikle şunu bilmelidir. Bu
virüs zengin-fakir, amir-memur, patron-işçi, bakan-başba-
kan-devlet başkanı, ünlü-ünsüz, genç-yaşlı partili-partisiz
ayırımı yapmıyor. Bu lanet olası virüs herkese eşit ve ada-
letli davranıyor. Torpil yok, bu gün git- yarın gelirsin yok.
Kimseye farklı işlem yok. En önemlisi bu lanetin ilacı yok,
aşısı da yok. Bilim adamları bunun geleceği konusunda
net bir şeyde söylemiyorlar. Tavsiye edilen tek şey evde ka-
rantina ve 14 gün. Bu 14 günün ne zaman başlayacağını
da bilmiyoruz. Tüm bunlara rağmen ey halkım, Biz bir-
likte Türkiye isek, bu tavsiyelere uymak ve kendimizi ka-
rantina ile de olsa korumak, benim imanım var gibi şeyler
olmadığına göre, çevremizdekileri ve sevdiklerimizi düşün-
mek zorundayız.

Birlikte Türkiye isek

Öncelikle merak ettiğim bazı hususlar var. Bu virüs’ün
geleceği gün gibi ortada iken, önlemler süratle alınmalıydı.
Diyanet insanların en çok toplandığı ve yoğun bir şekilde
bir arada olduğu Cuma namazlarını, kandil kutlamalarını
kaldırması bazı din cahillerine rağmen çok iyi bir tedbir idi.

Ancak daha sonra Beştepe Millet Camisinde özel da-
vetlilerin geldiği ve Diyanet İşleri Başkanı’nın kıldırdığı
VIP namazı neyin nesiydi? Eğer bir mesaj verilecekse bir
basın toplantısıyla bildirilebilirdi.

Diyanet bu durumuyla, Peygamber Efendimiz döne-
minde, yıktırılan “Drar Mescit”ini hatırlatmış olmuyor mu?

Pandemi yasakları nedeniyle çok sayıda iş yeri kapan-
dığı belli. Bu durumda işsiz kalan işçi, kirasını ödeyeme-
yen esnaf günlük kazancıyla yaşamını sürdüren
gündelikçilerin ve aklımıza gelen çok sayıda mağduriyet
yaşayacak insanımızın hali ne olacak?  

Bu konuyu bilen ve takip edenlerin bildirdiklerine göre,
bu zamana kadar İşsizlik Fonu’na 131,5 milyar TL top-
lanmış. Yine belirtildiğine göre eğer bu para mevcut ise,
ülkemizdeki tüm işçilere üç aylık asgari ücret ödemeye
yetiyormuş.

Şimdi eğer birlikte Türkiye isek ve bu virüse karşı sefer-
berlik halinde olduğumuza göre, şu soruların cevabını bil-
memiz gerekir. Bu fona ödenmesi gereken paralar
ödenmiş midir? Ödemeyen iş insanı var mıdır? Ödemeyen-
lere bir işlem yapılmış mıdır? En önemlisi bu para belirti-
len fonda biriktirilmiş olarak mevcut mudur?

Muhalefetin sıklıkla dile getirdiği 15 Temmuz Şehitleri-
miz için toplanan paralar bir yerde bloke edilip hak sahip-
lerine dağıtıldı mı?

Bedelli askerlik  ve imar affından toplanan paralar
Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılamaz mı?

Hazine garantili, köprü, yol tünel ne yaptırıldıysa, 
bunların ödemelerinin durdurulması ya da ötelenmesi 
düşünülüyor mu?

Birlikte Türkiye ve bir aile isek ve seferberlik halinde
olmamız nedeniyle bunları bilmek durumundayız. Ataları-
mızın dediği gibi, “Çocuk yedi oyuna, çoban yedi koyuna
gitti” olursa halkımızın hamiyet ve yardım severlik duygu-
larıyla oynanmış olmaz mı?

Milli dayanışma kampanyası

Milletimizin devlet kurma gücüne sahip olduğu tarihin
derinliklerinden bu yana bilinen bir gerçek. Bunu son ola-
rak Kurtuluş Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
onun silah arkadaşları olan dedelerimizle birlikte bir kez
daha ispatlanmıştır.

Şimdi yine seferber halindeyiz.  Yukarıda belirtilen kay-
naklarımız dururken, dünya devletleri halkına tüm kolay-
lıkları ve maddi gücü sağlarken;

Ülkemi, Lübnan, Irak, Güney Afrika, Sirilanka ve Se-
negal ülkeleri ile birlikte halktan yardım talebinde bu-
lundu. Evet hakikaten birlikte Türkiye isek ve toplananla
harcananlar açıklanırsa ve buna devletimizin gücü yetmi-
yorsa, gerçekten ihtiyacımız ise bunun da üstesinden geli-
neceği bir gerçek.

Merak edilen hususlar var. Bu bağışlar vergiden düşü-
rülecek mi? Yine tüm devlet ihalelerini alan ve devletimi-
zin vergilerini affettiği şirket ve şahıslardan, Mehmet
Cengiz, Mehmet Nazif Günal, Naci Koloğlu, Nihat Özde-
mir, Cemal Kalyoncu, Aydın Doğan, Ciner Grubu, Demirö-
ren grubu, Kavurmacılar, Ali Ağaoğlu ve diğerlerinin
bağışları merak konusu. Çoğunluğun görüşü, bunların al-
dıkları ihalelerin yüzde 10’unu bağışlasalar zaten başka
bir şeye gerek kalmayacağı yönünde.

Belediyelere yasak

Belediyeler sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda kurul-
dukları günden bu yana muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yar-
dım etmekle yükümlüdür. Görevleri gereği ülkemizin
seferberlik durumunda olduğu bu günlerde belediyelerin
bu kampanyasını durdurmak nereden çıktı. Belediyelerin
bu tür kampanyaları yasaktı ise, bu tür kampanyalar bele-
diyeler kurulduğundan bu güne devam ettiğine göre, daha
önce neden yasaklanmadı ki?

Yasaklamak yerine devlet ve belediyeler birlik içerisinde
ve kontrollü ve denetimli olarak toplanan ayni ve nakti
yardımların muhtaç vatandaşlarımıza birlikte ulaştırılması
daha mantıklı olmaz mıydı? Böylece ulusça birlik ve bera-
berliğimiz de tescil edilmiş olmaz mıydı?

Not: Ülkemizdeki muhtaçlara yardım etmek için, “Biz
bize yeteriz” diyerek para toplamak amaçlı, “Milli Daya-
nışma Kampanyası” başlatan devletimizin başka ülkelere
yaptığı yardım ve yatırımları tüm detayları ile görmek için
YILMAZ ÖZDİL’in 1 Nisan 2020 günlü SÖZCÜ Gazete-
sinde “Biz Bize Yeter miyiz” başlıklı yazısını okumasını
öneririm.

Biz bize yeter ve
birlikte Türkiye isek…

En gUzEl 
IyIlIk yarISI

ÖRNEK 
iŞ iNSANI

Ümraniye’de hizmetler
dijital ortama taşındı

VATANDAŞIN

SAĞLIĞI
ÖNEMLİ

Ümraniye’de koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra bir çok hizmet online ortama taşındı. 
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın haftada bir gerçekleştirdiği ‘Halk Günü’ buluşmaları
başta olmak üzere kıyılan nikahlar ve Müzik Akademisi’nin dersleri online olarak devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs (Covid-19)
hayatı etkilemeyi sürdürür-

ken, bu süreçte hizmetler de dijital or-
tama taşındı. Ümraniye Belediyesi de bu
noktada bir çok hizmetini online or-
tamda sürdürürken, bazı hizmetlerini de
online ortama taşımak için hazırlıklarına
devam ediyor. Koronavirüs salgınından
sonra bir çok program iptal edilirken,
halkla buluşmalarına devam etmek iste-
yen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, ‘Halk Günü’ buluşmalarını
sosyal medyadan canlı yayınla sürdür-
meye başladı. Başkan Yıldırım, sosyal
medya platformlarından canlı yayınla-
nan programda hem yapılan hizmetleri
anlatıyor hem de vatandaşlardan gelen
sorulara cevap veriyor. Diğer talep ve şi-
kayetler ise görevliler tarafından kayıt al-
tına alınarak ilgili birimlerce takip
edilmesi sağlanıyor. Şu an üçüncü prog-
ramlarını yaptıklarını hatırlatan Başkan
Yıldırım, “Çok iyi dönüşler var. Bir ön-
ceki programı 140 bin kişi izledi. Demek
ki vatandaşın beğenisi önemli. Canlı ya-
yında bir çok konuyu ele alıyoruz. Bu
son yayında da bu salgın hastalığı daha
çok konuştuk. Bu konu ile ilgili belediye
olarak neler yapıyoruz bunları anlattık.
Bütün devlet birimleri vatandaşımızı
daha rahat ettirmek için ciddi çalışmalar

yapıyoruz. Hem hijyen konusunda hem
gıda dağıtımı hem de başta 65 yaş ve
üstü vatandaşlarımız olmak üzere diğer
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu
hizmetlerimizden dolayı mutluyuz”
dedi. Başkan Yıldırım, “Tabi bazı sıkıntı-
lar var. Bu sıkıntıları gidermek için notlar
alıyoruz, onlara ulaşıyoruz, onları gider-
meye çalışıyoruz. Hem sağlık ekipleri-
miz var hem gıda dağıtım ekiplerimiz
var, hem de başta 65 yaş üstü vatandaş-

larımızın maaş çekiminden tutun da
market alışverişlerine kadar ihtiyaçlarını
gidermek için çalışan ekiplerimiz var.
Yani her türlü hizmeti yapmaya çalışıyo-
ruz. Zaten bir düzeni kurduk çok şükür,
düzen oturdu Ümraniye’de. Bundan
sonra daha hızlı vatandaşların ihtiyaç-
ları nasıl karşılanır ona odaklanmış du-
rumdayız” şeklinde konuştu.

Dersler online devam ediyor

Ümraniye Belediyesi, koronavirüs salgı-
nının ardından bir başka adım daha ata-
rak bünyesinde bulunan Müzik
Akademisi’nin derslerini online ortamda
yeniden başlattı. Öğrencilerin derslerin-
den kalmaması için bilgisayar başına
geçen öğretmenler, derslerini evden in-
ternete bağlanarak sürdürüyor. Müzik
Akademisi keman eğitmeni Hande Şan,
“Covid-19 salgınından sonra dersleri-
mizi online olarak yapmaya başladık.
Bende çok heyecanlıyım. Böylece öğren-
cilerimizle birlikteliğimizi sürdürüyor ve
derslerimizi yapmaya devam ediyoruz”
dedi. Ümraniye Belediyesi ayrıca başta
spor müdürlüğünün yaptığı bazı hiz-
metler olmak üzere kültür müdürlüğü-
nün de bazı çalışmalarını internet
ortamına taşımak için hazırlıklarını sür-
dürüyor.  
TACETTİN CEM SANCAR

Koronavirüs salgınına yönelik alınan
tedbirlerin ardından toplu nikah ve düğün
törenlerinin yasaklanması ile birlikte hare-
kete geçen Ümraniye Belediyesi, bu süreçte
sadece şahitler huzurunda izin verilen
nikah törenlerini dijital ortamda canlı ola-
rak yayınlamaya başladı. Böylece nikah sa-
lonuna gelemeyen aileler, çiftlerin mutlu
anlarına internet üzerinden ortak oldu. Ai-
lesi salona giremeyen bir çift, ”Tedbirler

güzel. Ailemiz yanımızda olsaydı daha
güzel olurdu ama salgından dolayı böyle
oldu. Belediyeye de teşekkür ederiz ailemize
gösterdikleri için” diye konuştu. Bir çiftin
yakını ise, “Ailemizden evlenen bir yuva
kuran kişilerin böyle bir ortamda yanla-
rında bulunmamak bizi üzüyor. Ama onları
da internetten online olarak, anlık izleyebil-
mek bizi de mutlu etti. Güzel bir uygulama
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Nikahlar canlı yayınla yapılıyor

Belediye başkanı online denetlediGerçekleştirilen video
konferans ile

çalışmalar hakkında
bilgi alan Tuzla

Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı,

başkan yardımcıları
ve birim müdürleri ile

koronavirüsle 
mücadele

kapsamında genel
durumu

değerlendirip, 
sürecek

uygulamaların
planlamasını yaptı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı, “Tüm birimlerimiz ile mücadeleye
devam ediyoruz. Başkan yardımcıları-

mız, birim müdürlerimiz ile video konferanslar
yaparak sık sık durum değerlendirmesi yapıyoruz.
Koronavirüs ile mücadele sürecinin ilk gününden
itibaren 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Özellikle
saha ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak ça-
lışmalara özveriyle katılıyor. Koronavirüs müca-
delemizde teknoloji imkanları ve altyapımızın
tamamını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyo-
ruz. Sosyal medya halk buluşmalarında vatanda-
şımızla birebir görüşerek talepleri alıyoruz.
Ekiplerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Video
konferans ile çalışmaları her an takip ederken
diğer bir yandan da planlanan çalışmaların sey-
rini analiz ediyoruz” dedi.

Teknolojiden faydalanıyoruz

Koronavirüs ile mücadelenin ana başlıkları olan

temizlik, hijyen, dezenfekte gibi çalışmaları aralık-
sız sürdürdüklerini dile getiren Yazıcı, kamu alan-
ları, taksi ve otobüs durakları, tüm toplu taşıma
araçları, pazar yerleri, ibadethaneler gibi alan-
larda eş zamanlı mücadeleye devam ettiklerinin
altını çizdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı, “Belediye olarak çağın tüm teknolojik imkan-
larını kullanıyoruz" dedi ve ekledi: "Evde kalarak
koronavirüs ile mücadeleye destek veren Tuzlalı-
lara kültür, sanat, eğitim etkinliklerini sosyal
medya ile ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği
ve bizlerin gayreti ile bugünleri bir an evvel atlata-
cağımıza inanıyoruz. Lütfen herkes evde kalarak
bize destek olsun. Bizi sizin için her yerde müca-
delemizi kesintisiz sürdürüyoruz” Tuzla Beledi-
yesi e-belediye hizmetleriyle desteklediği
vatandaşlık işlemlerini, sosyal medya halk buluş-
maları, uzaktan eğitim, kültürel etkinliklerin inter-
net kanalları üzerinden devam ettirilmesi gibi
çalışmalarla destekliyor.

İsmet Yıldırım

Robin Hood 
olarak anılan

başarılı iş 
insanı, yaptığı

bağışlarla 
herkesin 

takdirini topladı.
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Hindistan vatandaşlarına toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanıyan düzenleme, Müslüman
çoğunluğa sahip bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor

İtalya Türk halkına minnettar
Mİllİ Savunma Bakanlığı tarafından
yerli ve milli imkânlarla üretilen mal-
zemelerin koronavirüs salgını ile mü-

cadele eden İtalya’nın ihtiyaçları doğrultusunda,
askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gön-
derilmesinin ardından Milano’da yaşayan ve
Türkiye’ye teşekkür eden 10 yaşındaki Ernest
Gabrielle Scrocchi DHA’ya konuştu. Öğrenci ol-
duğunu ve bu günlerde koronavirüsün okula git-
mesine engel olduğunu belirten Scrocchi “Bir ay
oldu eve kapandık ve pencereden dışarı baktığım
zaman güzel bir hava görüyorum. Güzel güneşli
ama çıkamıyoruz. Çok üzücü bir durum ve ay-

rıca kimse de yok (dışarda). Her 5 dakika da
ambulans sesleri duyuyorum  (siren çaldığı için)
sanırım sık sık hasta taşıyorlar. İçimiz acıyor.
İtalya zor durumdan geçiyor. Güzel olan ise
İtalya’nın içinde bulunduğu bu durum için diğer
ülkeler de yardım gösteriyor. Bu ülkelerden biri
de Türkiye.”

Bizim gibi olmayın

Scrocch açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
“Bildiğim kadarıyla Türkiye çok sayıda yardım
getirdi. Bu çok güzel bir jest ve destek göstergesi-
dir. Bu değerleri bana hem ailem hem de okulda

öğrettiler. Türkiye’yi çok seviyorum çünkü sihirli
bir ülke. Türkler nazik, güzel insanlar. Türkiye’ye
birkaç kez gittim. Kendimi Türkiye’de evdeymiş
gibi hissediyorum. Bana göre çok ortak benzer
yanlarımız var. Başka bir yerde benzerini bulabi-
leceğimi düşünmüyorum. Ama benim kalbim-
deki şehir İstanbul. Çünkü sihirli ve çok güzel
şehir. Yeniden sizlere, bu zor günlerde yaptığınız
yardım ve desteklerden dolayı çok teşekkür edi-
yorum. İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi ol-
mayın. Lütfen siz de evde kalın. Bu düşmanı
hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir
ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal.” DHA

Virüs nüfusun
yarısına bulaşabilir

Karantina
altında doğum

İsveç’te bulunan Stockholm
Üniversitesi Matematiksel İsta-
tistik Profesörü Tom Britton,

Nisan ayı içerisinde İsveçlilerin evlerinde
kalmamaları halinde nüfusun yarısının
koronavirüse (Covid-19) yakalanabilece-
ğini belirtti.İsveç'in başkenti Stock-
holm’de bulunan Stockholm Üniversitesi
Matematiksel İstatistik Profesörü Tom
Britton, koronavirüsün 10 milyon kişiden
oluşan İsveç nüfusunun yarısına bulaşa-
bileceğini ifade etti. Britton, koronavirü-
sün İsveç nüfusu üzerindeki etkilerine
ilişkin yaptığı çalışmaları sonucu elde et-
tiği verilere göre, şu anda İsveç’te 250 bin
ila 500 bin kişinin halihazırda enfekte ol-
duğunu açıkladı.

Bu iki hafta çok tehlikeli

Britton, Nisan ayının ülkede koronavirü-
sün yayılmasına ilişkin en kritik ay oldu-
ğunun altını çizerek, "Bu hastalık o kadar
bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısı Nisan
sonundan önce enfekte olabilir. Bundan
sonra da virüsün yayılması durmayacak,
ancak biraz daha yavaş gidecek. Böylece
nüfusun yaklaşık 3’te 2’si Mayıs sonuna
kadar enfekte olabilir" ifadelerini kul-
landı. Tom Britton, özellikle risk grubun-
daki yaşlıların Nisan ayı içerisinde evde
kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları
gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karo-
linska Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol Merkezi’nden Profesör Jan Al-
bert, Tom Britton’un verilerini destekle-
yerek, "Hiç mantıksız değil" dedi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs
(Covid-19) taşıyan bir kadın
sezaryenle doğum yaptı. Anne-

nin ve doğan erkek bebeğin durumunun
iyi olduğu ve bebeğe de test yapılacağı
belirtildi. Güney Kıbrıs'ta bir erkek çocuk
dünyaya getiren Rum kadın için özel bir
ameliyathane oluşturuldu. Ülkenin Baf
İlçesi'nde hamile bir kadına koronavirüs
teşhisi kondu. Bir süre sonra kadının
Lefkoşa'daki Makarios Hastanesi'ne
sevk edilmesi kararı alındı. Doktorların
isteği üzerine kadının sezaryenle doğum
yapması kararı alındı. Rum kadın, Ma-
karios Hastanesi'nde hazırlanan özel
ameliyathanede sezaryen yöntemiyle
doğum yaptı. Doğumunda yer alan Dr.
Marios Loizou, annenin ve çocuğunun
sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Loizou, “Yeni doğan bebeğe de test ya-
pılacak ve ayrı ayrı takipleri devam ede-
cek" diye konuştu.

H indistan kontrolündeki Cammu
Keşmir'de toprak edinme, ikamet ve
çalışma haklarının dışardan gelen

Hindistan vatandaşlarına da tanınmasını
öngören yeni düzenleme yerli halkta endişe-
lere yol açtı. Nüfusunun çoğunluğu Müslü-
man olan bölge halkı, Hindistan
vatandaşlarına, yerliler gibi mülk edinme,
ikamet ve çalışma hakkı tanınmasının yo-
lunu açan düzenlemenin bölgenin demogra-
fik yapısını değiştirme yönünde atılan bir
adım olduğunu düşünüyor. Eski Cammu
Keşmir Barosu Başkanı avukat Zafer Şah,
yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin
"Cammu Keşmir'in siyasi, idari ve ekonomik
kurumlarının aşamalı olarak ele geçirilmesi-
nini yolunu açtığını" savundu. Bölgenin özel
statüsünü kaldıran anayasa değişikliğine
karşı Hindistan Yüksek Mahkemesinde açı-
lan davanın avukatlığını yürüten Şah, "Kor-
kum, bu değişikliklerin geri döndürülmez
hale geleceği. Bu yeni insan kitlesinin ikti-
dara gelmesiyle Keşmirlilerin özerklik idea-
line yeni bir darbe vurulmuş olacak." dedi.
Şah, Hint merkezi yönetiminin, Yüksek
Mahkemede görülen dava sonuçlanmadan
böyle bir adım atmasının yanlış olduğunu
vurguladı.

Demografik işgal başlatıldı

Eski Cammu Keşmir hükümetinde bakanlık
yapan hukuk profesörü Şeyh Şevket de dü-

zenlemenin geriye doğru uygulanması
halinde halihazırda Cammu Keş-
mir'de yaşayan binlerce Hindistan va-
tandaşının kamu görevlerinde
bulunma hakkı elde edeceğini belirtti.
Aynı durumun mülk edinme için de
geçerli olduğuna dikkati çeken Şevket,
"Küresel bir salgının insanları evlerine
hapsettiği bir dönemde demografik
işgal başlatıldı." ifadesini kullandı. Şev-
ket, söz konusu değişikliklerin özel statü-
nün geri kazanılması halinde dahi geri
çevrilemeyebileceğini öne sürerek, "Hindis-
tan devleti, kamu aygıtını etkin şekilde ele ge-
çiriyor. Bu en başta kamu çalışanları
aracılığıyla yapılıyor." diye konuştu. Bölgenin
özel statüsünün kaldırılmasının ardından
göz altına alınan yerel siyasetçiler arasında
yer alan Şevket, aylarca hapiste alıkonulduk-
tan sonra, anayasa değişikliği aleyhine
yorum yapmaması şartıyla serbest bırakıl-
mıştı.

Faşizm tadı veriyor

Keşmir Üniversitesinde İngiliz Dili profesörü
olan ve bağımsızlık yanlısı aktivist Hamide
Nayim de salgın nedeniyle zorunlu karantina
uygulanan bir dönemde düzenleme yapıl-
masının "faşizm tadı verdiği" yorumunu
yaptı. Nayim, yeni tip koronavirüs salgınının
zorunlu kıldığı karantina koşullarının, 8 aydır
karantina altında yaşayan Keşmirlilerin ha-

line
karşı

dünyayı du-
yarlı kılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bir
kıyamet savaşı, bizim müstakil bir Müslü-
man etnik grup olarak hayatta kalabilmek
için son savaşımız. Tarih bu dönemeçte du-
ruma müdahale etmeyen dünyayı unutma-
yacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel partiler düzenlemeye karşı

Öte yandan bölgede faaliyet gösteren siyasi
partiler de düzenlemeye karşı görüş belirtti.
Cammu Keşmir'in eski eyalet statüsünün
geri verilmesini, toprak ve geçim haklarının
korunmasını savunan yeni kurulan Apni
Partisinin Genel Başkanı Eltaf Buhari, ba-
sına yaptığı açıklamada, düzenlemenin zam-
anlamasının şaşırtıcı olduğunu belirterek,

"Bu, halkın umut ve beklentilerini hesaba
katmayan, bürokratik düzeydeki alelade
bir tasarruftur." dedi. Bölgenin 1953 ön-
cesi özerkliğe dönmesini savunan Ulusal
Konferans Partisinin konuyla ilgili yaptığı
yazılı açıklamada ise düzenleme "kötü bir
şaka" olarak nitelendirilerek, "Bunun so-
nucu olabilecek demografik değişiklikler

kaygı yaratmaktadır." ifadesi yer aldı. Bir
zamanlar iktidardaki Hindistan Halk Parti-

sinin (BJP) müttefiki olan Halk Konferansı
Partisi de yayımladığı yazılı açıklamada, "Hü-
kümet yanlış bir yola girmiştir ve yanlışları
düzeltmek yerine 'Cammu Keşmir ve halkı
için en iyisini biz biliriz' düşüncesinin yanılsa-
masına kapılmış görünmektedir." değerlen-
dirmesine yer verildi.

Özel statünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa
değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statü-
sünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek
bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Topra-
ğı'na ayırmıştı. Anayasa değişikliğinden önce
Hint merkezi yönetimine bağlı eyalet olan
Cammu Keşmir'in kendi anayasası, bayrağı
ve kendi yasalarını yapma hakkı olan özel bir
statüsü bulunuyordu. Değişikliklikten önce
bölgede kamu görevlerinde bulunma, toprak
ve mülk sahibi olma hakkı yalnızca 1954'ten
önce bölgede doğmuş "yerli" kişilere 
tanınıyordu. HABER MERKEZİ

HINDISTAN KARISTI!

Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İtalya'ya gönderdiği yardım paketleri sonrasında 10 yaşındaki Ernest Gabrielle
Scrocchi teşekkür mesajı yayınladı. Scrocchi, “İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmamak için evde kal Türkiye” ifadelerini kullandı

Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindis-
tan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak
bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma

hakkı verilmesini öngören düzenleme salı günü
Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Devlet des-
tekli göçmenler ve bu statüde devlet dairele-

rinde en az 10 yıl çalışmış Hindistan
vatandaşları ve onların aileleri de

düzenleme kapsamına 
alınıyor.

Yerlilik 
düzenlemesi

İngiltere’de koronavirüs
teşhisiyle hastaneye kaldırılan

Sharon Cook, hastane
odasından ağlayarak tüm

dünyaya evde kalmamaları
konusunda çağrıda bulundu.

Cook yaptığı açıklamada,
“İnsanların evde kalmanın ne

kadar önemli olduğunu
bilmelerini istiyorum,

arkadaşlarınızı özleseniz bile
dışarı çıkmaya değmez”

ifadelerini kullandı

Lincolnshire bölgesin-
deki Cherry Willing-
ham kasabasında

yaşayan Sharon Cook, 23 Mart’ta
koronavirüs semptomları göster-
diği için hastaneye kaldırıldı. Te-
davisi süren ve iyileşme
aşamasında olan Cook, hastane
odasındaki hasta yatağından in-
sanlara seslendi. Sosyal medyada
paylaştığı görüntü ile insanlara
seslenen Cook, “Dışarıya çıkıp
hızlıca bir görüntü kaydedeceğimi
düşündüm. 23 Mart'tan beri
COVID-19 nedeniyle hastanede-
yim. Testlerim pozitif çıktı ve
şimdi daha iyiye gidiyorum” dedi.
Cook, henüz rahat nefes alamadı-
ğını ve konuşmakta zorlandığını

ifade ederek, “İnsanların evde kal-
manın ne kadar önemli olduğunu
bilmelerini istiyorum, arkadaşları-
nızı özleseniz bile dışarı çıkmaya
değmez. Şu anda hastane odasın-
dayım ve nefes almak için müca-
dele ediyorum” diye konuştu.

Ölümü bile kabullenirdim

Virüs nedeniyle ateşinin çıktığını
ve bunun dayanılmaz bir şey ol-
duğunu belirten Cook, “Ateşim
vardı ve iki hafta boyunca ken-
dimi çok hasta hissettim. Birisi
beni öldürmek için bana enjeksi-
yon yapmak isteseydi bunu bile
kabul edebilirdim. Çok kötüydü.
Covid-19 gerçekten korkunç
çünkü nefes alamadığınız için ha-

reket etmekte dahi zorlanıyorsu-
nuz” dedi.Her şey yoluna girece-
kAyrıca Sharon Cook, ailesine
seslenerek, yakında eve dönece-
ğini belirtti. Cook, “Gerçekten evi
ve herkesi özlüyorum. Kendim
için üzülüyorum. Benim tek uya-
rım insanların dışarı çıkmaması-
dır, çünkü korkunç. En azından
bunun üstesinden gelebiliriz ve
dikkatli olmalıyız” dedi. DHA

Gözyaşları içinde uyardı Virüse karşı online düğün
Dünyayı kasıp kavuran
koronavirüs yaşam tarzla-
rını da değiştirdi. Korona-

virüs sebebiyle karantina altında olan
Hindistan'da normalde alışkın olma-
dığımız davranışlar görülüyor. Hindis-
tan’da bir aile, oğlunun ABD’deki
düğününe katılmak için neredeyse bir
yıldır plan yapıyordu ancak, koronavi-
rüs (Covid-19) salgınına karşı alınan
önlemler kapsamında uçuşları iptal
edilince, aile oğlunun düğün törenine
telekonferans yoluyla katıldı.Ailenin
oğlu Nilin Mehta, Arizona eyaletinde
yer alan Phoenix şehrinde Miranda
Jenkins ile evleneceği düğün töreni
için yaklaşık 150 kişiye davet gönder-
mişti, ancak koronavirüs salgını nede-
niyle birçok kişinin uçuşları iptal
olunca, Mehta ve Jenkins yaklaşık 20

yakın arkadaşıyla birlikte sade bir
tören düzenledi. Çift, diğer aile üyeleri
ve arkadaşlarının da töreni kaçırma-
ması için telekonferans yoluna baş-
vurdu. Uçuşları iptal edilince Yeni
Delhi’den Phoenix’e seyahat edeme-
yen Mehta’nın ailesi, düğün töreni için
kendi evlerinde hazırlanarak salonda
toplandı.
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K Boru sesi

Belgegeçer T Bir

kaset T Safra

Asarak
öldürme Ö

Selim

Küçük H
B A L K Ç L K Büyük
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Z A T Edebiyat L T E R A T Ü R A C E B Nesiç D O K U
B A R T O N "Ah Dede ...
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Y azar, iletişim eğitmeni Mario Levi,
Türkçe'ye olan sevdasına ilişkin,
"Fransızca yazabilirdim. Yazsaydım

da işim çok kolaylaşırdı bir dünya yazarı
olmak açısından. Bunu tercih etmedim. Zor
yolu seçtim belki ama kendi doğallığı
içinde gelişti bu. Çünkü çocukken sokakta
hangi dilde top oynamışsan, gençken
hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kız-
dığında hangi dilde sövmek geliyorsa için-
den, o dil senin dilindir ve o dil Türkçeydi.
O sebepledir ki, kendime hep şunu söylü-
yorum, benim en derin vatanım Türkçedir."
dedi. "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk
Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Luna-
park Kapandı" ve "Size Pandispanya Yap-
tım" adlı kitapların da aralarında
bulunduğu birçok esere imza atan yazar
Levi, yazarlık serüvenini, yeni çalışmalarını
ve ailesini, anlattı.

nBir röportajınızda "Mutsuz geçen çocuk-
luğum sayesinde yazar oldum" diyorsunuz.
Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
"Aslında hayata bakışımı da ortaya koyan
bir fikirden hareket ederek başlayalım. Yıl-
lar geçtikçe kader tasarısına her geçen gün
biraz daha inanmaya başladım. Çünkü
bazen şunu düşünüyorum. Hiçbir yaşanan
sebepsiz değildir. Mutlaka bir yer, bir değer
vardır bize gösterilen ve o değeri hayatımı-
zın akışında ya görürüz ya da görmeyiz.
Sorunuza böyle bir açıdan yaklaşacak olur-
sak, mutsuz bir çocukluk, zor bir ergenlik
geçirdim. Bunun sebebi çok basitti, uyum-
suz, yalnız ve çok çekingen bir çocuktum.
Duygularımı hep içime atar, istediğim in-
sanlarla kolay kolay iletişim kuramazdım.
Bütün bunlara ergenliğin zaten beklenen ve
herkesin yaşadığı sorunlarını da ekleyecek
olursak, bedenimizde, hayata bakışımızda
birtakım değişiklikler oluyor. Bunların getir-
diği sorunlar da eklendiğinde, zor bir dö-
nemdi, onu söyleyebilirim. Fakat bu zor
döneme rağmen bir şekilde hayatın kendine
göre bazı renkleri ve güzellikleri olabilece-
ğini gördüm. Dünyaya karamsar bir bakış
açım vardı fakat umudumu hiç kaybetme-
dim."

nPeki, yazar olmayı hayal etmiş miydiniz?
"Hayır, böyle bir somut hedef yoktu. Daha
doğrusu hayatımda yazar olacağım diye bir
tasarı, hayal ve hedef yoktu. Ancak ben
bunun farkında değilmişim. Meğerse var-
mış. Çünkü özellikle ortaokul ve lisedeyken
birçok dersimden çok sıkılırdım ve bayağı
vasat bir öğrenci konumundaydım. Lakin
sadece Türk ve Fransız edebiyatı, felsefe ve
psikoloji dersleri çok iyi notlar aldığım
derslerdi. Güzel kompozisyonlar yazmak-
tan pek mutlu olurdum. Takdir edilmek de
gururumu okşardı. Bunlar demek ki birer
başlangıçmış. Birer değer olarak gör-
düm bunları. Bir de bazen gülümse-
yerek anlatıyorum bunu, 13-14
yaşımda, kim bilir hangi etkilerle
artık, 2 roman yazma deneyi-
mim oldu. Fakat her ikisi de
15-20 sayfa kadar sürdü
sonra devam edemedim."

İstanbul çok derin 
izler bıraktı 

nİlk gençlik yıllarınızda
İstanbul'un önemi
neydi? Yaşamınızın ne-
resindeydi İstanbul?
"İstanbul'un benim ha-
yatımda her zaman çok
derin izleri oldu. İlk
gençlik demeyelim de
daha çok gençlik yıl-
ları... Yani bunun sınır-
ları nedir
söyleyemeyeceğim
ama... İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı
Bölümünde okudum.
Üniversitenin ilk yılı bitti-
ğinde bir dostumun da teş-
vikiyle hikayeler yazmaya
başladım. Farkında olmadı-
ğım uzun bir hazırlık dönemi...
Birdenbire hikayeler yazmaya
başlıyorsunuz. 19 yaşındaydım.
19 yaşında bir delikanlı, bir kere aşk

acısını yazar. Fakat onlar bir yere kadar gi-
diyor çünkü her yazar yolun başında, en iyi
neyi anlatabileceğini ve neyi anlatmanın
kendisini hakikaten heyecanlandıracağı so-
rusunu sorar. Ben de farkında olmadan, o
yolda biraz el yordamıyla gittiğim halde,
kendime sordum. Aslında cevap İstan-
bul'du. Ben birçok farklı kültürle büyüdüm.
Mesela somut birtakım misaller verecek
olursam, annemin babasının ve annesinin
evinde tam bir batılı olarak büyüdüm. Evde
Fransızca konuşuluyor, opera ve Fransızca
şarkılar dinleniyor. Böyle bir bir ortam var.
Buna mukabil, babamın evinde tam bir Os-
manlı kadını olan babaannem yaşardı.
Ondan da Türk musikisi eğitimi aldım.
Onunla birlikte evde Münir Nurettin Sel-
çuk, Safiye Ayla dinlenirdi. Bütün bunlar
çok büyük bir etki bırakmıştı üzerimde.

Bunların hepsi bir hazırlık, bir eğitimmiş.
Ahmet Hamdi Tanpınar üstadın hepimize
miras bıraktığı terkip meselesinin önemini
bizzat yaşadım. Yani bu benim için entelek-
tüel bir tercih değildi, bizzat yaşanmış bir
bilgiydi. Bunun bana verilmiş bir armağan
olduğunu düşündüm. Hiçbir kişisel çabam
olmadı. Sadece bana verildi ama ilk yolda
yürümeye başladığım ürkek ve tereddütlü
adımlarımda bu bilgiler yanı başımdaydı.
Artık bunları aktarmaktan çekinmemem ge-
rektiğini görmüş oldum."

nYazarlık serüveniniz 1970'li yıl-
ların ortasında başlıyor ve
ilk kitabınız 1986'da
yayımlanıyor. Bu
süreç nasıl
geçmişti?

"Yazarlıkta iki önemli değer vardır. Hem
yola çıkmanız hem de o yolda yıllarca yü-
rüyebilmeniz için iki önemli değere bağlan-
malısınız. Bunlardan biri tutkudur, öbürü
de sabır. Ben aslında birçok meslek için de
bunun geçerli olduğunu düşünüyorum.
Yani bu söylediğim bir marangoz ve ku-
yumcu için de geçerli. Tutku ve sabır çok
önemli. Bir edebiyat tutkusu var. Birtakım
hikayeleri tabiri caizse çiziktiriyor ve direni-
yorsunuz. Bunları neşretme cesaretini uzun
yıllar gösteremedim. Bazı hikayelerimi oku-
yan ve yüreklendirici telkinlerde bulunan
hocalarımın sözlerine rağmen, neşretme-
dim. Bir de buna ek olarak hayatın getirdiği
birtakım sorumluluklar vardı. Üniversiteyi
bitirince ayakta kalma ve var olma savaşı
veriyorsunuz. Meslek edinmek ve para ka-
zanmak zorundasınız. Türkiye'de ve dün-
yada genelde kitaplarınızdan hayatınızı
kazanmanız pek mümkün değil. Başka işler
yapmak zorundasınız. O dönemler benim
için birazcık böyle çalkantılı dönemlerdi.
Zaman zaman yazmaya ara verdiğim dö-
nemler bile oldu. Kendimi bulmak zorun-
daydım. Hep şuna inandım: 'Ne
yazacaksam mutlaka inandığım metinler
yazmalıyım'. 'Ne yazsam da yazacağım
kitap çok satsa?' sorusunu kendime hiç sor-
madım. Elbette çok sevilir ve satılırsa mutlu
olurum ama önemli olan okunması, okun-
duktan sonra da sevilmesidir dedim ken-
dime. Birazcık bu anlamda da zorladım
şartları. 1984 yılıdır, ilk yazımın yayınlan-
dığı yıl. Bu sebepledir ki yazarlığımın baş-
langıcı olarak bu yılı sayarım. Daha
öncekiler de yazarlık dönemiydi ama hep
bir hazırlık süreciydi. Sonra bir biyografi
yayınlandı, 'Jacques Brel: Bir Yalnız Adam',
1986 yılında. Aslında benim üniversitede
bitirme tezimin biyografileştirilmiş halidir
o. Ardından zamanla şartlar elverdi, tali-
him yaver gitti. 1990 yılında Haldun Taner
Öykü Ödülü'ne layık görülmemle birlikte
artık yazarlık yolunda ilerleyebileceğime
daha çok inanmış oldum."

Gazetecilik de yaptım

nHangi mesleklerle uğraştınız? Bu meslek-
lerin yazarlığınıza katkıları nelerdi?
"Ben üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun olduğum için bir yıl

Fransızca öğret-

menliği yaptım. Ardından her Türk genci
gibi askere gidip Burdur'da 4 ay askerlik
yaptım. Onu takiben rahmetli dedemin
tıbbı cihazlar üzerine ithalat mümessillik işi
vardı. O meslekte bayağı bir vakit geçirdim.
Biraz kerhen yaptım diyebilirim. Fakat
ayakta kalmak zorundaydım. Bu dönemde
gazetecilik de yaptım. Herhangi bir basın
kuruluşunun kadrolu elemanı olmadan, dı-
şarıdan gazetelere yazılar yazdım. Yine bu
süre içerisinde radyo programcılığı yaptım,
TRT'de dünya müzikleri üzerine 2 yıl prog-
ram yaptım. Bu muhteşem bir deneyimdi

ve tabii TRT usulü
radyo programı
için metinlerim
önce denetim-
den geçiyor,
değerlendirili-
yordu. Beni en
mutlu eden de
şu oldu, prog-
ramları ben
sundum. TRT
onaylı bir sesim
var diyebilirim.
1997 yılında da Yedi-
tepe Üniversitesi'nde
ders vermeye başladım.
Üniversite hocalığının yolu da
açılmış oldu. Birçok mesleği severek
veya sevmeyerek yapmak zorunda kaldım.

Çünkü benim amacım sadece yaz-
maktı, hedefim yazar olmaktı.

Bu sebeple de yaptığım
birçok işe, tabiri ca-

izse göz yum-
dum. Ancak

zamanın
akı-

şında şunu da gördüm, meğerse her yaptı-
ğım meslek bana bir şey öğretmiş, o şeyin
adı ne olursa olsun. Mesela insan ilişkile-
rini öğretmiş. İnsanların bazı durumlarda
hayata nasıl bakabileceklerini, nasıl tepki
verebileceklerini öğretti. O yıllardan tanıdı-
ğım insanlardan hikayeler devşirdim. Onlar
zamanın akışında değişimlere uğrayarak
yazdığım hikayelerde yer aldı. Bazıları
roman kahramanlarım oldu. Yaşanan hiç-
bir şey sebepsiz değildir misali, hakikaten
bu yaşadıklarımızdan bazen istemeden,
ayaklarım geri giderek, meğerse çok bilgi
edinerek çıkmışım."

Roman şehrin ana kültürüdür

nRoman ve öyküler kaleme aldınız. Ka-
leme aldığınız eserlerinizde yemek, koku,
kentle bağlantılı konular ve hatta futbol
önemli bir yer teşkil ediyor. Bu anlamda ya-
zarlığınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
"Şiir dışında birçok farklı türü denedim
ama galiba en çok hikaye ve roman türüne
yoğunlaştım. Hikaye türünü çok önemse-
dim, hala da çok önemsiyorum fakat miza-
cım gereği romana daha yakın bir yerde
durdum. Eğer atletizmle bir analoji kuracak
olursak, hikayeyi ben 100 metre koşusu
olarak, romanı da bir maraton olarak görü-
yorum. Kendimi daha çok bir maraton ko-

şucusu olarak görüyorum.
Roman benim gözümde

öncelikle bir şehir
kültürü ürünüdür.

Bu sebeple
dünya edebi-

yatındaki ro-
mancılara
şöyle bir
baktığı-
nızda bir
çoğunun
şehirleriyle
özdeşleş-
miş olduk-

larını
görürsünüz.

Mesela Dosto-
yevski St. Peters-

burg'dur, James
Joyce Dublin'dir, Virgi-

nia Woolf Londra'dır,
Kafka derseniz Prag'dır gibi. Bütün

bunları bir araya koyduğunuzda, bu gerçe-
ğin her yazar için geçerli olduğunu düşünü-
yorum. Benim de kaderim, tıpkı İbn-i
Haldun'un dediği gibi İstanbul'muş, İstan-
bul coğrafyasıymış, burada doğmak ve bu-
rada büyümekmiş. Böyle olunca İstanbul
sizin karşınıza bir bütün olarak çıkıyor ve
bu bütünlük içinde söylediklerinizin tümü
var. İstanbul'un tarih duygusu, bugünü,
lezzetleri, kokuları var. İstanbul'da yaşana-
bilecek kimilerimize göre daha önemli ki-
milerimize göre daha önemsiz değerler var.
Böyle baktığınızda benim elimde edinilmiş
bir malzeme vardı ve ben onu değerlendir-

mek yoluna gittim. Aslına bakarsanız,
şöyle de denilebilir, edebiyatı ben bir

keşif yolculuğu olarak görüyorum.
Edebiyatın ruhunda keşif olduğuna

inanıyorum. Aslında biz yazarlar,
zaten var olan hakikatleri bul-
maya çalışıyoruz ve belki de ra-
darlarımız başkalarına göre
biraz daha hassas olduğu için-
dir ki yazıyoruz onları. Var
olan hakikatlerin peşinden gi-
derken, tıpkı Marcel Proust
gibi geçmişin izini sürerken
hatırladım ve birdenbire ne
kadar zengin bir mirası bi-
riktirmiş olduğumu fark
ettim. Onların tadına var-
maya çalıştım, bunları an-
lattım. Bir de farklı lezzetleri
de tanıdım. Babaannemin
mutfağı mesela, hem biraz
Osmanlı'ydı hem de İspan-
ya'dan getirilmiş izler taşı-
yordu. Haliyle bunların

hikayeleri önemliydi. Paylaşı-
lan bayram sofraları, onların

getirdiği hikayeler önemliydi.
Bizim yemek kültürümüzde asıl

mühim olan o yemeklerin paylaşıl-
dığı insanlardır. Edebiyatın malze-

mesi de bu. O paylaşma saatlerinde
yaşanan, tadı unutulamayan yemekle-

rin kokuları çok ilham vericidir."

Mario Levi,
"Çocukken
sokakta hangi
dilde top
oynamışsan,
gençken hangi
dilde ilk aşkını
yaşamışsan, 
o dil senin 
dilindir ve o 
dil Türkçeydi. 
O sebepledir ki,
kendime hep
şunu söylüyo-
rum, benim en
derin vatanım
Türkçedir" dedi

EN DERIN 
VATANIM 

TURKCE
HABER MERKEZİ

"İstanbul her zaman benim için bir ilham
kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı
oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsa-
nız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta
yaşanması zor bir şehir. tarihin bıraktığı izler
yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle.
Mesela en azından İstanbul büyük ve bir yer-
den bir yere gitmek için, işin içine bir de tra-
fik sorunlarını eklerseniz, çok vakit
kaybediyorsunuz. İstanbul büyük, kalabalık ve
her zaman sevdiğiniz insanlarla birlikte olamı-
yorsunuz. bütün bunlar birikince zorluklar çı-
kıyor elbette ortaya. ancak bu zorlukların
kendisidir edebiyatı doğuran. Mesela yaşa-
ması zor olmayan bir şehirde yaşasaydım
belki yazacak bu kadar çok hikaye bulama-
yacaktım. bütün bunların yanı sıra İstanbul-
luluk kimliğini de açıkçası biraz gururla
taşıyorum. İstanbullu olmanın bir ayrıcalık
olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer gör-
mek isterseniz pek az şehrin sahip ol-
duğu bir özelliğe sahiptir. İstanbul,
doğuyla batıyı bir arada yaşamaktır.
bu yüzden ben biraz da türk edebiya-

tında ahmet Hamdi tanpınar, Yahya

Kemal ya da abdülhak Şinasi Hisar çizgisinde
bir yerde yer almak isterim. Daha çok o bakışa
ve duruşa kendimi yakın hissediyorum. bugün
öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bir insanın, 'ben
mutlu bir insanım' demesi mümkün değil.
bugün eğer yanı başımda çocuklar bombalar
altında ölüyorsa ve ben ona hiçbir şey yapamı-
yorsam, gördüklerim karşısında çaresiz kal-
mışsam 'Mutlu bir insanım' ifadesini
kullanamam. bu vicdansızlık olur. Hatta daha
ileri gideyim, bu aptallık olur. ama bütün bun-
lar bazı mutluluk anlarını yakalamamızın da
engeli değil. İşte onlar bizim şükür anlarımız.
bunun çok kolay yakalanabileceğine de inanı-
yorum. Mesela yazılan güzel bir cümle benim
için mutluluk anıdır. Mesela yenen güzel bir
yemek... Hiç öyle zor hazırlanması da gerekmi-
yor, menemen olabilir mesela bu yemek ve
bunu sevdiğiniz bir insanla, bir dost, arkadaş,
sevgili ya da eşle paylaşılabilir. bir kış vakti,
sokakta üşümüş, aç bir köpeğe evinizden artık
bir yemek vermeniz ve onun size minnetle ba-
kışı... bütün bunların hepsinin mutluluk anları
olduğuna inanıyorum. biz biraz da galiba bu
mutluluk anları için yaşıyoruz."

İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul

‘ ‘
Meslek edinmek ve
para kazanmak zo-
rundasınız. Türki-
ye'de ve dünyada
genelde kitapları-
nızdan hayatınızı
kazanmanız pek
mümkün değil.

‘Edebiyatın ruhunda keşif
olduğuna inanıyorum.
Aslında biz yazarlar,
zaten var olan hakikat-
leri bulmaya çalışıyoruz
ve belki de radarlarımız
başkalarına göre biraz
daha hassas olduğu 
içindir ki yazıyoruz.

İlham kaynağı 
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavi-
rüs salgını nedeniyle Türkiye profesyonel futbol
liglerinin en erken haziran ayı başında yeniden
başlayabileceğini açıkladı. TFF, liglerin son du-
rumu ve alınabilecek kararlar ile ilgili resmi in-

ternet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
ve UEFA ile koordineli bir şekilde sürecin yöne-
tildiği belirtilirken, önceliğin sezonun tamam-

lanması olduğu kaydedildi. Ayrıca ilgili sürecin
mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendi-
rileceği dile getirilirken, takımların hazırlık sü-
reçleri de göz önünde bulundurulduğunda
liglerin haziranda oynanabileceği belirtildi.

TFF: ligler haziranda başlayabilir

SP  R

Alınması gereken
tedbirler konuşuldu
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı
Mehmet Akif Üstündağ: ''Video konfe-
ransta alınması gereken tedbirleri, yaşa-
nabilecek finansal sorunları ve halk
sağlığı konularını ele aldık'' dediGençlik
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, federasyon başkanları ile
yaptığı video konferansta, liglerin gele-
ceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması
gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte
yaşayacağı finansal sorunlardan, halk
sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve
önerilerde bulundu.

Önemli kararlar aldık

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı
Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, ''Genç-
lik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, TFF
Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı
Hidayet Türkoğlu, THF Başkanı Bilal
Eyuboğlu,Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel
Müdürü Mehmet Baykan ile geçekleştir-
diğimiz video konferansta alınması ge-
reken tedbirleri, yaşanabilecek finansal
sorunları ve halk sağlığı konularını ele
aldık. Bu sezon ve gelecek sezonla ilgili
ise uluslararası organizasyonlar ile kor-
dineli olacağımızı ancak önceliğimizin
kendi sporcularımızın sağlığı olacağı ko-
nusunda karar aldık'' diye konuştu.

En önemlisi
insan hayatı 
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ''Hepimiz
futbola yeniden başlamak isteriz ancak
bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz''
dedi. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip
koronavirüs salgını ile ilgili FIFA Başkanı
Gianni Infantino, açıklama yaptı. Infanti-
no'nun FIFA'nın internet sitesinde yer
alan açıklasında karşılaşmaların ne
zaman başlayacağını bilmediklerini ve
futbolun insan hayatından daha önemli
olmadığını belirtti. Infantino, futbol ca-
miasının takım halinde hareket etmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, ''Hepimiz futbola
yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne
zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her
şeyden önce gelir ve hastalık yenilene
kadar önceliğimiz bu olmalı. Yetkililerin
uyarılarının dikkate alınması gerekiyor.
Hiçbir maç insan hayatından daha
önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle
çalışırken bu düşünceye de zihnimizde
açıkça yer vermeliyiz. Uluslararası maç
takvimie bir çözüm bulacağız. Futbolcu-
ların ise sözleşmeleri ile ilgili görüşmeleri-
miz devam ediyor. Bu konuda halihazırda
bir çalışma grubumuz var. Yakın za-
manda kulüpleri ve futbolcuları koruya-
cak önerilerle gelecekler'' diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile yaptığı video kon-
feransta, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte
yaşayacağı finansal sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu

G ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı

Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federas-
yonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu,
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Baş-
kanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye
Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal
Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel
Müdürü Mehmet Baykan ile video konfe-
rans aracılığı ile toplantı düzenledi.  Top-
lantıda, liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile
ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin
bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve
halk sağlığı konuları ele alındı. Tüm liglerde
ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu,
teknik adam, antrenör, hakem ve spor hiz-
met elemanlarının Covid-19 raporunun çı-
karılıp çıkarılmadığını soran ve kulüplerin
bu konuda federasyonlara rapor vermesini
isteyen Bakan Kasapoğlu, federasyon baş-
kanlarına şu soruları yöneltti: “Sporcu veya
kulüplerin Covid-19 ile ilgili talepleri neler-
dir, ne gibi desteklere ihtiyaçları var? Evde
antrenman yapan sporcuların takibi nasıl
yapılıyor? Kulüplerin bu konuda yaptıkları
çalışmalarının raporu var mı?”

Hemen devreye gireriz

Bakan Kasapoğlu, evde kondisyon antren-
manı yapan sporcuların doğru yönlendiril-
mesi ile ilgili bu hizmeti veremeyen kulüpler
varsa ya da federasyonlar hala bu hizmeti
veremiyorsa, Bakanlık tarafından böyle bir
interaktif platform oluşturulabileceğini
ifade etti. Bakan Kasapoğlu, koronavirüs ile
ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmeleri-
nin, kulüpler tarafından iletişim kanalları
kullanılarak iletilmesini isterken, bu konuda
federasyonlardan kulüpleri uyarmaları ge-
rektiğine dikkat çekti.  65 yaş üstü eski
sporcu, hakem, antrenör ve diğer spor hiz-
met elemanlarının izolasyon döneminde ih-
tiyaçları ile ilgili federasyonlar bünyesinde
bir yapı oluşturulmasını da isteyen Bakan
Kasapoğlu, bu konuda bakanlık olarak des-
tek olabileceklerini kaydederken; ''Böyle bir
yapı oluşturulmadıysa bize tüm ihtiyaç sa-
hiplerini bildirin, hemen devreye girelim''
ifadelerine yer verdi. Spor camiasında son
yaşananlara bakınca sporculardan çok
kulüp yöneticilerinin Covid-19 ile ilgili kişi-
sel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile
getiren Bakan Kasapoğlu, ''Maalesef bu ko-
nuda yöneticilerin daha dikkatli olması,
çevresindekileri ve sporcuları riske atmama-
ları için bilgilendirmeler yapılmalı'' diye ko-
nuştu. 

Önce sağlık gelir 

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında

müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret
etti. Futbolda Avrupa Futbol Şampiyonası,
basketbolda olimpiyat elemeleri, daha
sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Bakan
Kasapoğlu, A Milli Takım hocalarımızın
milli takımlarımızın hedefleri doğrultu-
sunda teknik olarak liglerin ne zaman baş-
layıp, bitmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini
gündeme getirdi.Kasapoğlu, yerel liglerimi-
zin bu sezon ve gelecek sezon takvimleri-
nin, UEFA, FIFA, FIBA, FIVB  ya da
Euroleague gibi organizasyonlar ile koordi-
neli şekilde yapılması gerektiğini ifade ede-
rek, bu süreçte çatı konfederasyon ve
organizasyonların alternatifli takvimleri ve
stratejilerinin neler olduğunu
sordu...  Bakan Kasapoğlu, ''En son Euro-
league örneğinde gördük, organizasyonlar,
kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu
sağlığı konusunda bizim kadar hassas ola-
mayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya'yı, İs-
panya'yı, Fransa'yı sarmışken bile maçları
son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimiz-
den ne de federasyonumuzdan Euroleague
yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oy-
nanması gerektiğine dair bir resmi talep de
iletilmedi'' ifadelerini kullandı.Bakan Kasa-
poğlu, voleybol veya futbolda da benzer
durumun söz konusu olduğunu belirterek,
''O yüzden bu çatı federasyonları, organi-
zasyonlar ile koordineli olalım ama her ka-
rarlarını sorgulayıp önce kendi
sporcumuzun sağlığını düşünerek ortak
karar verelim'' dedi. DHA

Spor dunyaSina 
online uyari

Ayağını yorganına göre uzat
Bakan Kasapoğlu, kulüplerin malum fi-
nansal sorunlarına bir de Covid-19 Pan-
demik Salgını'nın bugün ürettiği sorunlar
göz önüne alınarak değerlendirilmesi ge-
rektiğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu söz-
lerine şöyle devam etti; ''Kısa, orta ve uzun
vadeli stratejimiz olmalı ki; hem mevcut fi-
nansal sorunları hem de salgın sonrası sı-
kıntıları bertaraf edebilelim. Bu hepimizin
sorumluluğudur. Kaynaklarımızı çok dik-
katli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer,
maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya
çekmek gibi hamleler başta olmak üzere
sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli
kullanmak adına ne gerekiyorsa yapılmalı.
Bu dönem sporda da artık savurganlığın,
üretmeden tüketmenin, ihracat yerine itha-
latın önceliklendirileceği bir dönem değil.
Herkes ayağını yorganına göre uzatacak.''
Bakan Kasapoğlu, Finansal Fair Play'in
serbest bırakılması, UEFA'nın kulüplere
maddi desteklerinin dışsal faktörler oldu-
ğunu dile getirerek, ''Bunları değerlendire-
lim elbette ama biz içerde artık israfa
müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede
tüm kulüpler bir planlama ve stratejide uz-
laşıp, vakit kaybetmeden önümüzdeki sü-
rece iyi hazırlanmalı'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bu dönem sporda da
artık savurganlığın, üretmeden tüket-
menin, ihracat yerine ithalatın öncelik-
lendirileceği bir dönem değil. Herkes
ayağını yorganına göre uzatacak'' dedi.

Çocuklar okumayı sevsin
GÖKHAN İnler tüm çocukların kitap
okuyabilmesi için kurucusu olduğu
ISEV Vakfı'ndan "OkumayISEV" adlı
bir sosyal proje başlattıProjenin önemi
evde kaldığımız şu günlerde "Dijital Kü-
tüphane" ve çocukların evden bir tıkla
istedikleri kitapları okuyabilecek ol-
ması... Başakşehir’in tecrübeli futbol-
cusu İnler, isev.org.tr adresini ziyaret
edip; isev.org.tr/e-kutuphane'ye giren
çocukların; Jules Verne'nin "80 Günde
Devrialem", Jack London'ın "Beyaz
Diş", Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu
Madonna" gibi Türk ve dünya klasikle-
rine ulaşmasını sağlıyor. Köy okulları
başta olmak üzere birçok okula 1000
tane kitaptan oluşan kütüphaneler yap-
tıran Gökhan İnler, Tekirdağ'da babası
Ahmet İnler adına ve Küçükçekmece'de

Beşiktaş’ın efsane ismi Hakkı Yeten
adına da kütüphane yaptırdı. Şu ana
kadar Bursa, Trabzon, Ağrı, Safranbolu,
Balıkesir, Giresun, Siirt, Adana, Zongul-
dak ve İstanbul okullarında açılan kü-
tüphanelerde 7-18 yaş aralığında tüm
çocuklar ve gençler için Türk ve dünya
yazarlarının kitapları bulunmakta. Bu-
nunla da yetinmeyen tecrübeli ve başa-
rılı futbolcu Gökhan İnler, dijital
kütüphane ile evlere de girerek büyük
takdir topladı.

Evde kal kitapla kal

Gökhan İnler, "Biz bu ülkenin çocukları-
yız. Hepimiz ülkemize faydalı olmak
için el birliği ile çalışmalıyız. Çocukları-
mızın, gençlerimizin kendilerini geliştir-
mesi ve sadece Türkiye’de değil tüm

dünyada başarılı olması için kitap oku-
maları çok önemli. Biz de ISEV olarak
çocuklarımızın eğitimine, gelişimine bu
sosyal proje ile katkıda bulunmak iste-
dik. Projeye destek veren futbol ve iş
dünyasının isimleri arasında Josa Sosa,
Atiba, Aziz Behic, Mert Günok , Martin
Skrtel Ekuban, Uğurcan Çakır ve Gio-
vanni Calledda ile birçok arkadaşım da
bulunmakta. Onlar da çocukların bol
bol kitap okuması gerektiğine dikkat
çektiler, bu projede bana destek verdiler.
Tüm çocuklarımıza, geleceğin kahra-
manlarına seslenmek istiyorum, bol bol
kitap okuyun. Evde kaldığımız bu gün-
leri birlikte atlatacağız. Yarının sağlıklı
çocukları ve bilgili çocukları olabilmek
için 'OkumayISEV'in, evde kalın, kitapla
kalın” şeklinde konuştu.



ALMANYABirinci Futbol Ligi (Bundesliga) takım-
larından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli
futbolcu Kenan Karaman, yakalandığı zatürre
hastalığından dolayı zor bir dönem geçirdiğini,
hastalığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi
semptomları olduğunu söyledi. Kenan Karaman,
bir kaç ay önce geçirdiği zatürre hastalığına,
Kovid-19 salgınına ve Bundesliga'daki müsabaka-
ların askıya alınmasına ilişkin açıklamada bu-
lundu. Zatürreden dolayı 4 ay boyunca tedavi
gören ve şubat ayı sonunda sahalara dönen
Kenan, "Sağlığım şu an iyi. Zorlu bir dönemden
geçtim. Değişik bir virüs tipi idi, tehlikeli bir şey.
Hastalığımın koronavirüs gibi aynı semptomları
vardı. Ateş yükselmesi, titreme. Zaten akciğerlerimi
komple iltihap bağlamıştı. Çok vakit aldı. 3-4 ay
savaş içindeydim. Bundan sonra da dikkat etmem
lazım." ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgının yayıl-
masını önlemek için Almanya'da alınan önlemlerin
doğru olduğunu, ancak bu önlemler için geç kalın-
dığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "İlk haftalar
millet ciddiye almıyordu durumu. Hava güzeldi ve
Düsseldorf'ta çoğu kişi dışarıdaydı. Ancak gerçek-
ten çok tehlikeli bir durum, çünkü bu virüs çok
kötü. Ölüme kadar götürebiliyor." diye konuştu.
Milli futbolcu, herkese bu dönemde mümkün ol-
duğunca evde kalmalarını tavsiye ederek, "Kendi-
mizi tecrit etmemiz lazım. Hafife alınacak bir
durum değil. Yaşlılara temas edildiğinde çok tehli-
keli oluyor. Bu yüzden gençler de dikkat etsin. Çev-
remize saygı göstermemiz lazım. Herkes mümkün
olduğunca evde kalsın." çağrısında bulundu. Alı-
nan tedbirlerden dolayı Bundesliga'daki karşılaş-
maların bir süre askıya alındığına işaret eden
Kenan, "Maçların oynanmaması üzücü ama şim-
diki durumda bunu doğru buluyorum." dedi.
Kenan Karaman, en geç mayıs ayına kadar bu şe-
kilde alınan tedbirlere uyulursa ardından yeniden
karşılaşmaların oynanabileceğini kaydetti.

Maçlar sıkıntıya girdi

Bir süre maçların seyircisiz oynanacağını düşün-

düğünü anlatan milli futbolcu, "Futbol seyircisiz
oynanmaz aslında, çünkü futbolcu seyircilerle mo-
tive oluyor. Almanya'da bütün statların dolu ol-
ması ayrı bir zevk. Taraftarların ve futbolcuların
tehlikeye girmemesi gerektiğinden bir süre seyircisiz
oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da doğru bulu-
yorum." ifadelerini kullandı. Kenan Karaman, bu
dönemde kulüplerin dayanışma içinde olmalarının
güzel bir olay olduğunu belirterek, bir iki yıl kulüp-
lerin sıkıntılı bir dönem geçirebileceklerini düşün-
düğünü dile getirdi. Kovid-19'a karşı alınan
tedbirler kapsamında antrenmanların devam et-
mediğini hatırlatan Kenan, "Kendimi takımın ver-
diği programla formda tutuyorum. Olduğu
kadarıyla evde bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum.
Kulüp bize (futbolculara) bisiklet dağıttı, onu kul-
lanıyorum." şeklinde konuştu. Çoğunlukla vaktini
evde geçirdiğini anlatan milli futbolcu, bu dönemi
en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını, kitap oku-
duğunu ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

Kolay atlatmayı umuyorum

İyileştikten sonra sahaya çıktığı maçlarda iyi bir
performans sergilediğine dikkati çeken Kenan Ka-
raman, "Ben zorlu dönemi iyi değerlendirdiğimi
düşünüyorum. Kendime göre, beslenmek olsun,

bakış
açısı
olsun
bir çok
şeyi de-
ğiştirdim.
Olgunlaştı-
ğımı düşü-
nüyorum.
Negatif du-
rumu pozitife çe-
virdim. Bunu da
sahaya yansıttım."
değerlendirmesinde bu-
lundu. Çıktığı son iki
maçta 3 gol attığını anımsa-
tan Kenan, iyi hazırlandığı için
gösterdiği bu performansın kendi-
sini şaşırtmadığını belirtti. Milli fut-
bolcu, şimdi lige bir süre ara verildiğine
işaret ederek, hastalığından dolayı bu dene-
yimi atlatacağını ifade etti.
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Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, bazı tanıdıklarının yeni tip koronavirüs
testlerinin pozitif çıktığını belirterek, "Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor" dedi

G alatasaraylı futbolcu Mario Lemina,
sarı-kırmızılı kulübün televizyonu
GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çevresindeki insanların salgına yakalandığını
belirten Lemina, "Testleri pozitif çıkan tanı-
dıklarım var. Onlara uzaktan da olsa destek
vermeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın anne-
leri, babaları pozitif çıkıyor. Bize yakın insan-
lardan çıkıyor açıkçası hepimizin burada
dikkat etmesi gerekiyor. Allah bizim yardım-
cımız olsun" dedi.

Sahada oynamayı özledik

Sarı-kırmızılı kulübün kendilerine verdiği
program doğrultusunda çalışmalarına evde
devam ettiğini belirten Lemina, "Kulübümüz
bize çalışma programı gönderdi, bunları ye-
rine getirmeye çalışıyorum. Bunlar daha çok
fitness salonunda yapılacak olan çalışmalar
ancak ben bunun üzerine daha fazla koyup
kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalış-
malar yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışma-
lar yapıyorum. İyi formdayım, kendimi çok
iyi hissediyorum. Ancak tabii sahayı da özle-
dik. Çünkü evde yapılan antrenman, top
oyunları sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki.
Sahada oynamayı özledik." diye konuştu. Ai-
lesiyle birlikte evde vakit geçirdiğini kaydeden
Lemina, "Bunun yanında da yurtdışında işle-
rim var onları halletmeye çalışıyorum ev üze-
rinden. Oğlum evde, onunla oyunlar
oynuyorum, diğer oğlum yurtdışında onunla
görüntülü olarak görüşüyoruz. Onun hari-
cinde sporumu aktif bir şekilde kardeşlerimle

beraber yapıyorum. Antrenmanları evde ye-
rine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kul-
landı. Beslenme düzenine her zaman dikkat
ettiğini söyleyen Lemina karantina sürecinde
beslenme uzmanından gelen programa uy-
duğunu da belirterek şunları aktardı: "Bes-
lenme uzmanımız bize belli bir program
gönderdi ama çok daha önce de ben dikkat
ediyordum. Profesyonel oyuncular olarak
beslenmemize dikkat etmemiz lazım
çünkü ihtiyaç duyduğumuz
enerjiyi beslenme aracılığıyla
alıyoruz. Ancak tabi yine
de beslenme uzmanı-
mıza buradan teşekkür
etmek istiyorum."

Hepimiz çok
üzüldük

Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testleri
pozitif çıktıktan
sonra iyileşme süreç-
leri olumlu seyreden
Abdurrahim Albayrak,
Yusuf Günay ve Fatih
Terim için dua ettiğini belirten
Gabonlu oyuncu, "Haberi al-
dığımızda hepimiz çok üzül-
dük. Ben Allah'tan onları
korumalarını diliyorum. Bir
an önce eski hayatımıza geri
dönüp, bir an öce sahaya geri
çıkıp eski günlerimize dön-

meyi diliyorum." şeklinde konuştu. Sağlık ça-
lışanlarının bu süreçte çok cesurca çalıştığını
belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Yaptıkları iş
çok cesaret gerektiriyor ve çok cesaretli bir iş
yapıyorlar. Onlara cesaretlerinden dolayı çok
fazla güç ve sabır diliyorum. Çok fazla in-
sana yardım ediyorlar, bizim de aynı şekilde
onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bu des-
tekle de olabilir bağışlarla da olabilir. Onların

sayesinde şu an da birçok hayat
kurtuluyor. Bir gün normal

hayatlarımıza döndüğü-
müzde ne kadar

büyük bir iş yaptık-
larını göreceğiz."
değerlendirme-
sinde bulundu.
HABER
MERKEZİ

herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı herkesın dıkkatlı 
olması lazım

Galatasaraylı taraftarlara da seslenen
Lemina, "Taraftarlarımıza öncelikli olarak

sabır diliyorum. Tüm söylenen sağlık kural-
larına uymalarını istiyorum. Evde kalmalarını
ve gereken bütün özeni göstermelerini isti-

yorum. İnşallah sahalara yakın bir za-
manda döneceğiz ve birlikte tekrar
sahalarda keyifli anlarımızı yaşaya-

cağız" diyerek sözlerini nok-
taladı.

Taraftar 
sabırlı olsun
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Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman,
yakalandığı zatürre hastalığından dolayı zor bir dönem geçirdiğini,
hastalığının Kovid-19 gibi semptomları olduğunu söyledi

Kenan zor
günler
geçiriyor

Mossoro uyum sağlayamadı
SüPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon ba-
şında medipol Başakşehir'den büyük umutlarla
kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu mar-
cio mossoro beklenen etkiyi gösteremedi. Gözte-
pe'de 4'üncü haftada forma giymeye başlayan ve
ilk 8 müsabakasında on birde sahaya çıkan Bre-
zilyalı orta saha ardından yedek kulübesine mah-
kum oldu. Teknik direktör İlhan Palut'un göreve
gelmesiyle formasını kaybeden 36 yaşındaki
oyuncu, Palut döneminde sadece 2 defa on birde

sahaya çıktı. Bu 2 maçta hiç 90 dakika sahada
kalamayan mossoro birçok maçta oyuna sonra-
dan dahil oldu. Süper Lig'de Göztepe formasıyla
sadece 1 asist yapabilen tecrübeli oyuncu onun
dışında skora da katkı veremedi. Göztepe ile
sezon sonunda sözleşmesi sona erecek mossoro
ile yeni bir kontrat yapılmayacağı kaydedildi.
Forvet arkasında görev yapan mossoro'nun ye-
rine İlhan Palut, İtalyan oyuncu Stefano Napoleo-
ni'yi o bölgede tercih etti.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Di-
dier Drogba, bir Fransız televiz-
yonunda yer alan "yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) aşısının
Afrika'da denenebileceği" yö-
nündeki ifadelere tepki gösterdi.
Drogba, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada, ifadele-
rin kabul edilemez olduğunu

vurgulayarak, "Afrika bir test la-
boratuvarı değildir. Bu alçaltıcı
ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyo-
rum." değerlendirmesinde bu-
lundu. Afrikalıların kobay olarak
görülmesinin "iğrenç" olduğunu
belirten Drogba, Afrikalı liderle-
rin vatandaşlarını koruması ge-
rektiğini kaydetti. 

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2)
takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu
Ertuğrul Ersoy, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 

yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, bu zorlu
sürecin birlik ve beraberlik sayesinde atlatılabileceğini söyledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının
Fransa'da etkisini artırmasının ardından Türkiye'ye dönen

genç futbolcu, Fransa'da yaşadıkları ve evinde kaldığı dönem-
deki antrenmanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs

salgınında fedakarca çalışan sağlık personeline duyduğu min-
neti dile getiren Ertuğrul Ersoy, "Bu dönemde varını yoğunu

veren, kendi canlarından ve ailelerinden fedakarlık yapan sağlık
çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Benim de ai-
lemde yengem sağlık personeli. Ona ve tüm sağlık çalışanlarına
çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. "Bütün kalbim, gönlüm, vic-
danım ve aklımla devletimin yanındayım." diyen Ertuğrul, "Bu işi
bilen kişilerin verdiği mesajları dinlemek, uyarılarını dikkate almak
çok önemli. Sağduyulu bir vatandaş olarak bunu yapmaya çalışıyo-
rum. ülkemizin güzel insanlarına da bunu önerebilirim. Yetkililerin
dediklerinin dışına çıkmayalım. Biz birlikte güzeliz ve bu buhranlı dö-
nemi hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

14 gün karantinada kaldık

Ertuğrul Ersoy, Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün ka-
rantinada kaldığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söy-
ledi. Fransa'da salgının etkisinin artmasından sonra Türkiye'ye
döndüğünü anlatan 22 yaşındaki milli stoper, "Fransa'da durum
tehlikeli hale gelmeye başladığı andan itibaren bize 5 gün izin
verdiler. Kendi evimizde izole halde kaldık. Bana 5 gün yetecek
erzağım vardı ve hiçbir şekilde dışarı çıkmadan evde kaldım.
Ardından liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Fransa'da olay ciddi

seviyeye gelmeye başlayınca Türkiye'ye dönmemiz gerekti.
Umut meraş ile ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karan-

tinada kaldık. Sonra ailemin yanına geçtim. Buraya ge-
leli 20 gün oldu ama 2-3 gündür ailemi görebiliyorum.

Çok şükür bizde herhangi bir şey çıkmadı." şeklinde
konuştu. Çalışmalarına ailesinin de yaşadığı kö-

yünde devam ettiğini aktaran Ertuğrul, şunları
kaydetti: "Profesyonel futbolcu olarak perfor-

mansımızı, fiziksel gücümüzü kaybetmeme
adına antrenmanlarımıza devam etme-

miz gerekiyor. Ben de köyümdeyim.
Çalışabilecek imkanım var. Kendi

özel antrenörümle telefon üze-
rinden görüntülü görüşme

yaparak antrenman-
larımı gerçek-

leştiriyorum ama bunun ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Profes-
yonel futbolcunun futboldan uzak kalması çok zor. Bu seviyelere
gelen futbolcular, bu işi tutkuyla yapıyor. Bu dönemde tutkumuzdan
uzak kaldık. Bu bizi yıpratıyor. Ne olacağı konusunda bir öngörümüz
yok. Tekrar bir sezon başı kampı yapar gibi toplanıp ligi devam ettire-
ceğiz ama şu anda günlerimi izole alanımda yaşayarak geçiriyorum.
Bir yere çıkmıyorum."

Sürekli iletişim halindeyiz

Fransa'da liglerin yeniden başlayacağının öngörüldüğü tarihe kadar
yaklaşık 2 aylık bir izin dönemleri olduğunu vurgulayan milli futbolcu,
"Bu kadar izni yaz tatillerimizde bile yapmıyoruz. Geri dönüşlerimiz
problem olacak. İki haftalık bir süre zarfında bir oyuncu grubu hazır-
lanıp maça çıkamaz. Sürekli kulüple isti-
şare halindeyiz. Kulübün bir
öngörüsü var. Haziran ayının
sonlarına doğru ligi tek-
rardan başlatıp tem-
muz veya ağustos
sonu gibi bitirecek-
lerini, eylülün so-
nuna doğru da yeni
sezona başlayaca-
ğımızı düşünüyor-
lar. Ancak hiç kimse
virüsün nerelere gide-
bileceğini tahmin ede-
mediği için kesin
konuşamıyorlar. Ay-
rıca bu dönemde
maaşlarımızda da
indirime gittik. Bu
ayki maaşımızın
kulübümüz verile-
ceğini belirtti
ancak önümüzdeki
ayki maaşlarımız
için indirim
yaptık. Her-
hangi bir ta-
lebimiz
olmadı." de-
ğerlendirme-
sinde bulundu.

Birlik BeraBerliğe 

ihtiyaç var

Afrika test laboratuvarı değil



T ohum Otizm Vakfı’nın öncü-
lüğünde, 2 Nisan Dünya
Otizm Farkındalık Günü’nde

Türkiye bir kez daha ‘Mavi’ye bü-
ründü. Otizme dikkat çekmek ve
farkındalığı artırmak amacı ile tüm
dünyada eşzamanlı düzenlenen
‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası
kapsamında ülkemizdeki önemli
ikonik yapılar 2 Nisan’da mavi
ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca Tohum
Otizm Vakfı’nın çağrısı ile duyarlı
bireyler de sosyal medya hesapları
üzerinden #otizmemaviışıkyak eti-
keti ile otizmin farkında ve onların
yanındayız mesajlarını paylaştı.
‘Evde Kal’ çağrısının yapıldığı bu
dönemde vakfın çağrısına kulak
veren duyarlı bireyler evlerinde
otizme mavi ışık yakarak, bu an-
lamlı farkındalık hareketinin bir
parçası oldular.
Doğuştan gelen ve genellikle yaşa-
mın ilk üç yılında fark edilen geli-
şimsel bir farklılık olan otizm tanısı
1985’de her 2.500 çocuktan 1’ine
konulurken, bugün doğan her 59
çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya

geliyor. Birleşmiş Milletler (BM)
bu hızlı artışı tüm ülkelerin günde-
mine taşımak için 2008 yılında 2
Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık
Günü olarak ilan etti. Bu anlamlı
gün nedeniyle her yıl dünyanın dört
bir yanında otizme dikkat çekmek
ve farkındalığı artırmak amacı ile
‘Mavi Işık Yak’ (Light It Up Blue)
kampanyası düzenleniyor. Tüm
dünyada büyük ilgi gören kampan-
yanın Türkiye elçisi Tohum Otizm
Vakfı öncülüğünde bu yıl da ülke-
mizde eşzamanlı olarak aralarında
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Di-
yarbakır Surları, Galata Kulesi’nin
de bulunduğu birçok ikonik yapı
mavi ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca

Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile
insanlar mavi giyerek, sosyal
medya hesapları üzerinden #otiz-
memaviışıkyak etiketi ile otizmin
farkında ve onların yanında olduk-
larına dair mesajlar paylaştılar.

Farkındalık yarattılar

Gerek dünyanın gerekse ülkemizin
COVİD 19 nedeniyle zorlu bir sü-
reçten geçtiği, ‘Evde Kal’ uyarıları-
nın yapıldığı şu günlerde sosyal
medya hesapları üzerinden #otiz-
memaviışıkyak etiketiyle paylaşım
yaparak ve yakın çevresini otizm
farkındalık hareketine dahil ederek;
evinde kaldıkları şu günlerde büyük
bir farkındalık hareketinin parçası
oldular.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ÇOCUKLARINI yurt dışına gönderecek
ailelere rehber niteliğindeki "Canparem
Kanada'ya Uçuyor", yazar Ayşegül
Banu Şahin'in hayatından kesitleri
anlatıyor. Oğlunu yurt dışına gön-
derdiği andan itibaren yaşadıklarını
kaleme alan Şahin, "Allah kavuştur-
sun" telefonlarının bitmediği ve
kendisinin de tek istediğinin bu ol-
duğunu söylüyor. Kitabı yazar

olarak değil 14 yaşındaki oğlunu
tek başına Kanada'ya gönderen
bir anne olarak kaleme aldığını
ifade eden yazar Ayşegül Banu
Şahin, kitabın lise ya da üniversite
eğitimi için evlatlarını Kanada'ya
göndermeyi düşünen anne ve ba-
balara yol gösteren bir kitap olacağına
inandığını vurguladı. 
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Türkiye
oTizme 
ışık yakTı
Türkiye'nin dört bir 
yanındaki turistik yerler ve
tarihi alanlar otizmli
çocukların sağlığına dikkat
çekmek için mavi ışıklarla
geleceğe bir umut bıraktı

Türkiye
oTizme 
ışık yakTı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Türkiye’deki birçok
şehirde bulunan turistik mekanlar ve tarihi yerler mavi ışıklarla
aydınlatıldı. Light It Up Blue etkinliği birçok kişiden takdir topladı.


