
Yeryüzünde nerede olursa olsun,
bir iktidar; milletin ihtiyacı oldu-
ğunda vermemek için mazeret
bulmaya hatta bağış kampanyası
başlatmışsa bir de hamaset yap-
maya başlamışsa, dünyayı korku-
tan virüsle ilgili önlemlerde de 
geç kalmışsa ve hala
önlemleri almakta
ayak diriyorsa bilin
ki, yolun sonuna 
gelmiştir.

Devlet bağış
Toplar mı?

Ali Tarakçı’nın köşe yazısı sayfa 10’da

Dünyayı kasıp kavuran koronavirü-
sün biz verdiği mesajlar var. 
Bundan böyle artık enerjinizi önemli
şeylere harcamanız gerekiyor.
Artık bazı şeylerin daha iyi 
farkına varın.
Birbirinizle iyi geçinin.
Yardımsever olun.
Ayrım yapmayın.
Adil olun.
Kimseyi hor görmeyin.
Ayrıştırmayın.

Korona gitsin 
öğrettikleri kalsın!

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te

CHP İstanbul Milletvekili
Karabat, Cengiz Holding’in

yaptığı 34 milyon liralık bağışı ve
silinen vergi borçlarını karşılaştırdı.
Cengiz Holding'in 2016’dan bu
yana 100 milyon liranın üzerinde
15 ihale aldığını belirten Karabat,

“Kur değerleri
de hesaba 
katıldığında
Cengiz’in 
affedilen borcu,
bugün tüm
kampanyadan
toplanılan 
paradan kat ve
kat fazla” dedi. 
I SAYFA 9
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Özgür Karabat

Verdiği, aldığının
yarısı kadar!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

SAYFA 4

Bizi düşünmeye
alıştırmamışlar

Dilek BOZKURT SAYFA 5

Hayal edebildiğiniz
her şey... 

Mehmet Remzi TANIŞ SAYFA 9

Borçlanmak
çözüm değildir! 

Tülay HERGÜNLÜ

Corona virüsüne karşı birçok
devlet maske arayışına girdi.

Bazı devletler ise farklı gerekçelerle
başkalarına ait maske ve sağlık ürün-
lerine el koymaya başladı. ABD; 
Almanya ve Fransa'nın maskelerine
el koyarken, Fransa ise İtalya'nın
maskelerine el koydu. İtalya, 
Tunus'un tıbbi alkol gemisine, Çekya
ise İtalya'nın maskelerine el koydu.
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Devletler arası 
maske korsanlığı

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

Sakarya'da bir apartmanın girişine sağlık
çalışanları için asılan uyarı yazısına 

binada yaşayan sağlık çalışanı ders olacak 
nitelikte cevap verdi. Sağlık çalışanlarının giriş
çıkışlarında merdiven ve kapılara temas etme-
mesini içeren uyarı yazısına, apartmanda yaşa-
yan tek sağlık çalışanı olan vatandaş, “Virüs
sona erdiğinde yine benim kapıma geleceksi-
niz. Kapıya vurup odama girecek, ceketinizi
düğmeleyip benden kendiniz için yine 
ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi
koparıp, çenenizi kırarım” notunu düştü.
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RESMEN MASKE SAVAŞI VARCENGİZ HOLDİNG’E ÇATTI

Koronavirüse yakalanan ve
2 gün önce taburcu olan 

68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı,
koronavirüse yakalanan hastalara
umut olması için bir video yayınladı.
Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalı-

ğın düzelebilece-
ğinin canlı
göstergesi 
olarak sizlere 
bu videoyu çeki-
yorum. Değerli
meslektaşları-
mın tedavileri
çok başarılı ol-
muştur” diye ko-
nuştu. I SAYFA 9
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Hidayet Sarı

Profesörden 
moral videosu

KORONAVİRÜSTEN KURTULDU

Karavanlarıyla çıktıkları
dünya turuna, koronavirüs

salgını nedeniyle sınırlar kapanınca
İstanbul'da ara vermek zorunda
kalan İngiliz çift, 17 gündür Yenikapı
Spor Tesislerinin otoparkında gö-
nüllü karantinadalar. Ocak ayından
beri seyahat ettiklerini anlatan Chris
Fisher, “Sadece kendimizi bilgisa-
yarda meşgul etmeye çalışıyoruz”
şeklinde konuştu.  I SAYFA 9
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Sınırlar kapanınca
mahsur kaldılar!

KARAVANDA YAŞIYORLAR

Koronavirüsün yayılmasını
önlemek amacıyla İçişleri

Bakanlığı valiliklere gönderdiği
ek genelgede, toplu taşıma 
araçlarının kapasitesinin yüzde
50'si oranında yolcu kabul 
edeceği kuralını getirmişti. 
Uzmanlar tarafından da sık sık
dile getirilen sosyal mesafe kura-
lına şehiriçi minibüslerinde uyul-

madığı görülüyor. Sabah 07.00 
sılarında Avcılar – Kıraç seferini
yapan dolmuşta ne şoförün ne
de yolcuların söz konusu sosyal
mesafe kuralına uymadıkları
gözler önüne serildi. Bir yolcu
tarafından çekilen görüntülerde,
onlarca vatandaşın neredeyse 
üst üste yolculuk yaptıkları
görülüyor.
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MİNİBÜSTE ÜST ÜSTE YOLCULUK YAPILIYOR
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31 Mart yerel seçimlerinde
AK Parti'den Avcılar Bele-

diye Başkan adayı olan, seçimi kay-
bettikten sonra da yeniden görevine
dönen Murat Kölük Devlet Hasta-
nesi Başhekimi İbrahim Ulusoy,
herkesin koronavirüse karşı seferber
olduğu bir zamanda tartışmalara
neden olan bir paylaşımda bu-
lundu. Avcılar Belediyesi yerine 
AK Partili Esenler Belediyesi'ne
başvurarak hastanenin dezenfekte

edilmesini isteyen Ulusoy, bunu da
sosyal medya hesabından paylaşa-
rak, “Avcılar Murat Kölük Devlet
hastanemiz, Esenler belediye ekip-
leri tarafından dezenfekte edildi.
Esenler Belediyesi dezenfekte
ekiplerine ve kıymetli Esenler
Belediye Başkanı sayın Tevfik
Göksu'ya dezenfekte ekipleri
göndererek hizmet sundukları
için sonsuz teşekkür ediyo-
rum” açıklamasını yaptı. 
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ULUSOY, ESENLER BELEDiYESi’NE TEŞEKKÜR ETTi

Damga'nın ulaştığı İbrahim
Ulusoy, konu hakkında

yorum yapmaktan çekindi. Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli
ise “Bırakın hastanemizi, biz bütün

kurumların taleplerini olumlu
karşılıyoruz. Hastanemizin
böyle bir talebi olmadı” dedi.
“Böyle bir süreçte politik bak-
mak şık değil. Aksine el ele 
vermek gerekir” diye konuşan
Hançerli, “Bu süreçte en az üç

defa tüm parti ilçe başkanları ile
görüştüm. Ne olduğunu bilmediği-
miz bir virüsle mücadele ederken
ayrı düşmemiz kabul edilemez. Ko-
şulsuz, amasız bir arada olmalıyız.
Sayın başhekimle de bu süreçte 2
kez görüştüm. İhtiyaç ve taleplerini
sordum. Böyle bir talebi bize ilet-
medi” ifadelerini kullandı. Bu arada
hastane yönetiminin İBB yetkilile-
rine de herhangi bir ihtiyacının 
olmadığını bildirdiği öğrenildi. 
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BAŞHEKiMLE 2 KEZ GÖRÜŞÜP iHTiYACINI SORDUM!

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma
araçlarının kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul
edeceğinin belirtilmesine rağmen, İstanbul’dan her gün bu
kuralın ihlal edildiğine dair görüntüler ortaya çıkıyor
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İBB'nin İzmir menşeili
bir firmadan litresini 

73 TL'ye aldığı dezenfektan,
tartışma konusu oldu. Ümra-
niye Belediyesi'nin, Gürpınar
İMKB Meslek Lisesi'nden 
4 ton dezenfektanı litresi 

15 TL'den aldığı ortaya 
çıkınca, İBB Sözcüsü Murat
Ongun, “İBB'nin ürünü 
Ümraniye'nin aldığından
farklı olarak alkolsüzdür. İBB
halkına kaliteli hizmet sunar”
savunmasını yaptı. I SAYFA 5
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BASHEKIMDEN 
SANAL SIYASET!

Avcılar Murat Kölük 
Devlet Hastanesi 

Başhekimi İbrahim 
Ulusoy, kendi ilçe 

belediyesinin yerine 
Esenler Belediyesi'ne
başvurarak hastaneyi

dezenfekte ettirdi. 
Ulusoy, bunu sosyal
medya hesabından 
paylaşarak Esenler 

Belediyesi'ne teşekkür
ederken, Avcılar 

Belediye Başkanı 
Turan Hançerli, “Sayın
başhekimle bu süreçte 

2 defa görüştüm. Böyle
bir talebi bize iletmedi”

açıklamasını yaptı

HANÇERLi, MESLEKTAŞI TEVFiK GÖKSU’YU ARADI
Devlet hastanelerinin belediyeler tarafından dezenfekte edilmesi de ayrı 
bir tartışma başlattı. Öyle ki Sağlık Bakanlığı uhdesinde olan Murat Kölük
Devlet Hastanesi'nin kendi dezenfeksiyonunu belirli periyotlarda yapma 
zorunluluğu bulunuyor. Avcılar'daki devlet hastanesinin dezenfektesini yapan
Esenler Belediye Başkanı Tefvik Göksu'nun ise Turan Hançerli ile görüştüğü,
görüşmenin sonunda konu hakkındaki paylaşımını kaldırdığı öğrenildi. 
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EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

İBB’NİNKİ 
ALKOLSÜZ!

Ölüm orucunun 288’inci gü-
nünde yaşamını yitiren Grup

Yorum üyesi Helin Bölek’in ardın-
dan, İçişleri Bakan Süleyman Soylu
ile CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel sosyal medyada birbirlerine gir-
diler. CHP'li Özel'in “Talepler yerine
getirilmeli” açıklamasına tepki göste-
ren Soylu, “Ger-
çek yüzünüz bir
kere daha gö-
rüldü, örgüt ya-
lakaları. Ölümü
kutsallaştırıp
DHKP-C’nin
değirmenine ölü
taşıyan sizsiniz”
tepkisini gös-
terdi. I SAYFA 7
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Soylu ile Özel’in 
DHKP-C polemiği

ÖLÜM ORUCU TARTIŞMASI

Süleyman Soylu

Maltepe'de, vatandaşlara
evde kalmaları konusunda

yapılan tüm uyarı-
lara rağmen sahilde
yürüyüş yapan 
yayalara polis 
ekipleri tarafından
işlem yapıldı. Yürü-
yüş yapan 3 kişiyi
gören polis ekipleri
yayalara Umumi

Hıfzısıhha Kanunu uyarınca biner
lira para cezası kesti. Ceza kesilen

bir kişi, “Çıkma-
mam gerekiyormuş.
Bilmiyordum, çok
üzüldüm çünkü
ceza çok yüksek.
Bin lira ödedim. 
İlk defa dışarıya 
çıkayım dedim ce-
zayı yedim” dedi. 
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Yürüyüş yapanlara biner lira ceza

salgına DaVetiye!

ilk Defa bir günDe
20 bin test yapılDı

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca,

Türkiye'deki güncel co-
rona virüsü vaka sayıla-
rını açıkladı. Koca, virüs
nedeniyle Türkiye'de son
24 saatte 73 kişinin daha
hayatını kaybettiğini du-
yurdu. Böylece Türki-
ye'deki toplam vefat
sayısı 574'e yükseldi. 
Yapılan test sonucu 3 bin
135 vaka daha pozitif çı-
karak toplam vaka sayısı

da 27 bin 69'a yükseldi.
Son 24 saate yapılan test
sayısı da ilk defa 20 binin
üzerine çıkarak 20 bin 65
oldu. Son verilere göre
yoğun bakımda yatan
hasta sayısının da bin
381 olduğu öğrenildi.
Solunum cihazına bağlı
yaşayan hasta sayısı da
935'e çıktı. Bu arada 256
kişi daha iyileşti. Böyle-
likle toplam iyileşenlerin
sayısı bin 42'ye yükseldi. 
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Fahrettin
Koca

Turan 
Hançerli

Koronavirüse karşı amansız mücadele
veren sağlıkçılar çoğu zaman sandalye
üzerinde uyumak zorunda kalıyor.

Dilinizi koparıp
çenenizi kırarım!

Devlet hastanelerinin belediyeler tarafından dezenfekte edilmesi de ayrı 
bir tartışma başlattı. Öyle ki Sağlık Bakanlığı uhdesinde olan Murat Kölük
Devlet Hastanesi'nin kendi dezenfeksiyonunu belirli periyotlarda yapma 
zorunluluğu bulunuyor. Avcılar'daki devlet hastanesinin dezenfektesini yapan
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ise Turan Hançerli ile görüştüğü,
görüşmenin sonunda konu hakkındaki paylaşımını kaldırdığı öğrenildi. 



dünyAnın yaşadığı korona
virüs salgını nedeniyle kon-
serler iptal olunca müziğin
genç isim Dila'da müzikte
üretmeye devam ediyor.
Dila, yaşadığı kalp kırıklıkla-
rını kaleme alarak şarkı yaptı.
Dila, "Yaşadığım tüm üzün-
tüleri düşünerek ağlamak ye-
rine kaleme sarılarak şarkı
yazdım.' dedi. Dünyanın yaşa-
dığı salgın nedeniyle 'Evde kal'
diyen Dila'dan yeni şarkılar geli-
yor...'Kırmızı Halı', 'Bi Kalp' adlı

şarkılarından sonra 'Tek
Yön' adlı yeni şarkısı ile
müzik kariyerini hızla tır-
manan Dila, herkesin
evinde olduğu şu dö-
nemde düşüncelerini
de derinleştiğini be-
lirtti. Dila, "Acı çek-
mek, bir şeyin sende
bıraktığı derin izin dışa
vurumumdur. Acı, yöneldiği
şeyi derinlemesine algılayarak
ona verdiği tepkide dile gelen
şeydir” dedi.

GeçTiğimiz zamanlarda yayınladığı 'Aylar-
dan Yıllardan' ve 'Özledim' şarkıları ile ta-
nıştığımız genç müzisyen Özkan Yavaş,
yeni şarkısını görücüye çıkardı. Sözü ve
müziği ünlü şarkıcı Orhan Ölmez'e ait
'Kar Tanesi' dinleyicilerin yoğun ilgisiyle
karşılandı. 'Damla Damla, Su Misali,
Dön Desem' gibi şarkılarla adından
sıkça söz ettiren Orhan Ölmez, genç ar-

kadaşına bir jest daha yaparak kli-
binde yer aldı. Ölmez Müzik

etiketiyle yayınlanan 'Kar Ta-
nesi'nin prodüktörlüğünü

ve yönetmenliğini de
yine Orhan Ölmez

üstlendi. Yeni ikili,
şarkının çok se-
vildiğini dile
getirdi.
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YAŞAM

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

et Ve sarKüterİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4574 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

O Ses Türkiye'den sonra 2 single çıka-
ran başarılı ses, şu günlerde ilk albü-
münün heyecanını yaşıyor. Kalan

Müzik etiketiyle çıkan 'Zaman' albümünde
daha önce single olarak sunulan ve Eşkıya
Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yayınla-
nan 'Oğul ve Yetiş Ya Hızır' parçaları da yer
alıyor. 11 şarkıdan oluşan Zaman'da Haydar
Haydar, Ötme Bülbül, Ay Gız gibi coverlar var.
Ayrıca albüme adını veren 'Zaman' şarkısının
bestesi ünlü sanatçıya ait. Albümdeki şarkıla-
rın sıralaması ise şu şekilde: 1-Haydar 2-
Ötme Bülbül 3- Yalnızım Dostlarım 4- Yetiş
Ya Hızır 5- Meyrik 6- Zaman 7- Ay Gız 8- Bir
Mendil Aldım Dereden 9- Oğul 10- Mevlam
Birçok Dert Vermiş 11- Dadaloğlu

İbrahim Tatlıses'in eserini yorumladı

Dillere pelesenk olan imparator İbrahim Tatlı-
ses'in seslendirdiği ve sözleri Tahir Paker'e, mü-
ziği Burhan Bayer'e ait 'Yalnızım Dostlarım'a
albümünde yer veren Özer, kendine has yoru-
muyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Farklı yöreler bu albümde

Malatya, Azerbaycan, Kırşehir, Kahramanma-
raş, Sivas, Erzincan yörelerine ait herkesin ez-

bere bildiği türkülerin yer aldığı 'Zaman',
büyük ses getirdi.

Güçlü bir ekip

Düzenlemelerin hepsini Erdem Altınses yapar-
ken 'Dadaloğlu' türküsünün düzenlemesi ise
Cenk Erdoğan'a ait. Albümün genel mix ve
mastering'ini Cafer Ozan Türkyılmaz üstlenir-
ken 'Yetiş Ya Hızır' türküsünde Alican Özbu-
ğutu, 'Dadaloğlu'nda ise Cenk Erdoğan
devraldı.

İddialı olma kaygım yok

Özgün yorumuyla herkesin beğenisini kazanan
Dodan, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:
“İçsel evrelerden geçen müzikal yolculuğa evri-
len bir doğacın tanımı benim için zor ve şu tarz
ya da şu müzikal değerlerin var olduğunu kes-
tirmek de zira öyle. Geleneksel bir kültürün
içinde yaşayan ve onun folklorik tınılarını ya-

şayarak var olagelen bir zaman diliminde sa-
dece denemekten öte bir şey kalmıyor. Her hi-
kayenin başka bir iklimi olunca bize sadece
ona yakışan melodiyi bulmak kalıyordu. Rüz-
gar bir ağacın dallarında aynı esmiyor buna
jazz, blues, new age ya da adını koyduğumuz
diğer müzikal soundlar dahil yaptığımız şey;
içinde bulunduğumuz yaşamın, iddialı
olma gibi bir kaygı olmadan bizi yürüten ve
var eden çığlıklar ki keza biz de o çığlıklar
içinde var olanlarız. Hayatın bana kattıklarının
dışında algılarımın açılmasına sebep olan ev-
rendeki var olan her şeye ortak olabilmek san-
cısı, yüreklerimize sığmayan bir enerji hüzmesi
kulaklarımıza girerken bana sadece bağırmak
kalıyordu. Kısaca her yerden bir şey bulabil-
mek mümkün ve biz bunu yapıyoruz belki de.
Şarkıları sergilerken ve dinletirken geriye sa-
dece denemek kalıyor ve yüreklere emanet etti-
ğimiz hoş bir tını…” 

2017 yılında O Ses Türkiye

yarışmasında bir ilk yaşanmıştı.

İlk defa yarışmacısı birinci olan

Hadise, sevinçten havalara

uçmuştu. O günlere imzasını

atan Muşlu müzisyen Dodan

Özer, geçtiğimiz günlerde ilk 

albümünü çıkardı
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Moda fotoğrafçısı Yaşar
Şenyüz ile girdiği ladesi
kazanan Zerrin Doğrul,

“Ladesi kazanırsam moda
çekiminde katılacaktım.
7 yıl sonra bu hayalim

gerçek oldu” dedi

Gençliğinde gelen bütün modellik ve
oyunculuk tekliflerini işi ve okulu yüzünden
reddetmek zorunda kalan Zerrin Doğrul,
moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz ile girdiği
iddiayı kazandı. Yıllar sonra Şenyüz saye-
sinde modellik isteğini gerçekleştiren Doğ-
rul'un ladesi yaklaşık 7 ay sürdü. İddiayı
galibiyetle sonuçlandıran Doğrul, özel ola-
rak tasarlanan kıyafetleriyle Maçka Teknik
Üniversitesi'nin önünde poz verdi. 1950'ler
konseptiyle gerçekleşen çekimde Zerrin
Doğrul, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
"İleride yaşlandığım zaman benim de moda
kataloglarındaki gibi güzel fotoğraflarım ol-
masını çok istiyordum fakat bu çok pahalı
bir prodüksiyon olduğu için hiç heveslenme-
miştim ama bir gün Yaşar hocamla yemek
yerken lades tutuştuk eğer ben kazanırsam o
benim doğum günüm için bu hayalimi ger-
çekleştirecekti ama o kazanırsa ben de ona
nereden beğenirse bir smokin takım elbise
hediye edecektim. Aslında ben kazanaca-
ğıma o kadar emindim ki o yüzden içim ra-
hattı fakat aradan aylar geçti bir türlü
ladesleyememiştim ve artık ladeslenmekten
korkarken zafer benim oldu. Bir lades saye-
sinde hayalimdeki düşlediğim nostaljik
moda fotoğraflarıma kavuştum."

Ladesi
kazandı
olan oldu

Sigarayı bırakma

çağrısı
yaptı

AMAN Farrell, sosyal medya
hesabında yayınladığı vide-
oyla dünyayı etkisi altına alan
Coronavirüs mücadelesine
destek verdi. Sigarayı bırakma
challenge başlatan Farrell,
tüm basın mensuplarından ve
sanatçı dostlarından destek
bekliyor.

Nadİde SultaN’ıN 

düet
İtİrafı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan,
Youtube'da yayınlanan
bir sohbet progra-
mına katıldı. "Ger-
çekleştiremediğiniz
bir hayaliniz var
mı?" sorusuna,
“Mariah Carey ile
şarkı söylemek 
isterdim.” dedi. 
Yurt dışından
2 defa teklif
aldığını
belirten
Sultan,
“Alman-
ya’daki
bir 
şir-
ket-
ten
21 ya-
şındayken teklif
aldım ama o
dönemki söz-
leşmemden
dolayı tırna-
ğımı kıpırda-
tamadım. 
30 yaşın-
dayken de
Amerika’dan
bir teklif
aldım fakat
her şeyi bırakıp
baştan başla-
maya cesaret
edemedim.” itira-
fında bulundu.

Taze müzisyene
Orhan Ölmez

desTeği

Salgın şarkı yazdırıyor

Dodan
Özer

Zerrin
Doğrul

Aman 
Farrell

Nadide
Sultan

Orhan
Ölmez

Dila
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K ORONA virüs dünyaya yayıldı yayılalı yazılarımda 
elimden geldiğince çerçevenin büyüklüğünden bah-
setmek istiyorum. 

Evet karantina günlerinde de ihaleler oluyor, yolsuzluklar 
oluyor, şu belediye az çalışıyor, bu belediye çok çalışıyor, 
o siyasetçi yan gelip yatıyor. 

Tabi ki bunların şeceresini de tutuyoruz. 
Gerek zaman zaman haftanın her günü yayınlanan 

16 sayfa gazetemizde haberleştiriyoruz. 
Gerek not alıyoruz bir yerlere, günü geldiğinde tapu gibi 

koyacağız ortaya. 
Ancak bu günlerde daha önemli konular var diye 

düşünüyorum. 
Ve fırsat buldukça edindiğim izlenimleri, analizleri, 

araştırmaları, dünyada olup bitenleri sizlere aktarmak 
istiyorum. 

* 
Bakın mesela dünya puanda Nasa’nın açıkladığı ’29 

Nisan’da gökyüzünden asteroid düşecek’ açıklamasına 
kilitlendi. 

Güneş sisteminde bulunan, serbest şekilde yol alan, 
karbon veya metal kökenli gök cisimlerinden oluşan asteroid 
daha önce de çok kez dünyaya düşmüştür. 

Yılda ortamala bir defa ufak tefek olmak üzere 10 yılda 
bir yüz yılda bir hatta milyonlarca yılda bir olmak üzere 
çeşitli büyüklüklerde dünyamıza düşen asteroidin en bilineni 
65 milyon yıl önce düşerek dinazorların yok oluşunu 
sayabiliriz. 

* 
Kısa süre önce Nijerya'da meydana gelen patlamanın 

meteor düşmesi sonucu ortaya çıktığı kesinleşti. 
Bağışlayın atmasyon gibi olmasın ama daha önceki  

asteroid düşmelerini göz önüne alırsak olası bir meteor -veya 
asteroid aslında çok benzeşiyorlar-  düşmesinin yine Nijerya 
dolaylarına düşebileceğini kestirebiliriz. 

* 
Buyurun bakalım. 
Bu dönemde yaşayan bizler neler mi gördük? 
Darbeler gördük. 
Depremler gördük. 
Savaşlar gördük. 
Salgınlar gördük. 
Hani günümüzden 2,5 milyon yıl önce, kültürel evrimin, 

organik evrimin önüne geçmesi ile başlamakla tesbit edilen 
Tarih Öncesi Çağlar ve Tarih Çağları yüzbinlerce yılda bir 
değişirken. 

Günümüzde adeta yıl içerisine bir çağ atlamış oluyoruz. 
Taş Devri ile Bakır Devri’nin arasında iki milyon yıl vardı, 
İlkçağ’da yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. 
Çok tanrılı dinler yaygındır. 
Köleci toplum vardır. 
Ortaçağ 375 – 1453 yılları arası sürerken; merkezi 

krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet 
doğmuştur. İslâm’ın Altın Çağı yaşanmıştır. 

İstanbul’un fethi ile 1453 – 1789 Yeniçağ başlamış, 
merkezi krallıklar yeniden güçlenmiş, coğrafi keşifler, 
Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı yaşanmıştır. 

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başladığı kabul 
edilen Yakınçağ ile ise 1789’dan bu güne gelmiştik. 

* 
Bu çağlar arasında geçen zaman dilimine bakın. 
Milyonlarca yıldan başlıyor, yüzbinler ile devam ediyor. 
İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve şu an içinde bulunduğu-

muz Yakın Çağ.  
Her ne kadar Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile 

bazı tarihçiler ‘İnsan Çağı’ başladı deseler de bu davet fazla 
karşılık bulamadı. 

Birçok bilim insanı ve tarihçinin görüşlerine göre bu 
günlerde yaşadığımız çağa önce ‘Bilgi Çağı’ denildi. 

Sonra ‘Bilgisayar Çağı’, ‘İnternet Çağı’, ‘Hız Çağı’ ve 
şimdi ‘Dijital Çağ’. 

Veya ‘Yapay Zeka Çağı’. 
Veya ‘Dördüncü Sanayi Devrimi Çağı’. 
* 
Gördünüz mü. 
Say say bitmiyor. 
Adeta yıl içerisinde iki çağ yaşıyoruz. 
Böyle olunca da olup bitenleri kestirmekte, anlamakta, 

yorumlamakta zorlanıyoruz. 
Anlayacağınız daha epey kafa yoracağız olup bitenleri 

anlamak için. 
Koronanın mesajlarını unutmayalım 
Yazımın bu bölümünde bu günlerde anormal bir şekilde 

etkilendiğimiz korona virüsünün dili olsa söylemek istedikle-
rini aktarmak istiyorum. 

Buyurun öyleyse… 
* 
Merhaba, ben korona. 
Neden mi buradayım? 
Size sunulan imkanları nasıl hor kullandığınızı gördüm. 
Bu gezegene yaptığınız kötülükleri gördüm. 
Kendi ellerinizle kendi geleceğinizi mahvetmenizi gördüm. 
İki yüzlülüklerinizden, bir birinize yaptığınız kötülükler-

den, egoist tavırlarınızdan gına geldi. 
Ailenize, çocuklarınıza, kendi kişisel hayatınıza zaman 

ayırmadığınızı gözlemledim. 
Değersiz, yüzeysel, basit şeylere değer vermelerinizden, 

kendinizi iyi hissetmeniz için sürekli en yeni telefon, en iyi 
elbise, en hızlı araba arayışlarınızdan bıktım. 

Bir birinize ettiğiniz iha 
netler ve bir birinize karşı umursamaz tavırlarınızdan 

bıktım. 
Bir biriniz ile iletişim kurmakta ne kadar az zaman 

ayırmanızdan, devamlı yakınmalarınızdan, memnuniyetsiz-
liklerinizden ve bunları değiştirmek için de hiç bir şey 
yapmamanızı farkettim. 

Biliyorum biraz acımasızım fakat amacım size yaşadığı-
nız hayatta bazı göremediğiniz, farketemediğiniz güzellikleri 
tekrar farketmenizi sağlamak. 

Artık enerjinizi önemli şeye harcamanız gerekiyor. 
Yaşam sizin yaşamınız, ailenizin, çocuklarınızın, 

sevdiklerinizin. 
Bir sarılmanın, bir insan temasının, diyaloğun, tokalaş-

manın, anlamını kavrayın istedim. 
Temiz havada kısa yürüyüşlerin, arkadaşlarla bir masa-

nın etrafında oturmanın, tanıdıklarla ayak üstü muhabbetle-
rin kıymetini bilin istedim. 

Evet ben kısa süre aranızdayım. 
Artık bazı şeylerin daha iyi farkına varın. 
Bir birinizle iyi geçinin. 
Yardımsever olun. 
Ayrım yapmayın. 
Adil olun. 
Kimseyi hor görmeyin. 
Ayrıştırmayın. 
Mümkün olduğunca basit hayat yaşayın. 
Nefes alın, iyi yaşayın, doğanın tadını çıkarın, sahip 

olduğunuz değerlere kıymet verin. 
İyi insan olun, iyilikler yapın, güzellikler yapın, mütevazi 

olun, kibirli olmayın. 

Korona gidecek elbet ancak 
öğrettikleri gitmesin!

BEŞİKTAŞ Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı 
sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen 
genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere 
uymamak' suçundan 3 bin lira idari para ce-
zası kesildi. Olay, Beşiktaş Bebek Sahilinde 
dün sabah saatlerinde meydana geldi. Koro-
navirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 
vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yap-

ması yasaklanmış, yasağa umayanlara 'Hıf-
zısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' 
suçundan ceza yazılması kararlaştırılmıştı. 
Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak 
dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş 
yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan 
basın mensuplarına  'Bizi nereye kadar tuta-
caklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat 

çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada ya-
yılmasının ardından harekete geçen Beşik-
taş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç 
kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini 
tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adre-
sine giderek, Dilek T.ye  'Hıfzısıhha Kanu-
nuna ve tedbirlere uymamak' suçundan idari 
para cezası kesti.
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Başakşehir’de bir kişinin  
sahte altın satarak  
dolandırılmaya çalışıldığını 
ihbar etmesi üzerine İlçe  
Emniyet Müdürlüğü  
ekiplerinin yaptığı  
operasyonlarda toplam  
800 sahte altın ele geçirilir-
ken, 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan 
N.'nin (43) Suriye uyruklu biri tarafından 

kendisine sahte altın satılarak dolandırıl-
maya çalışıldığını beyan etmesi üzerine ha-
rekete geçti. Ekipler tarafından 31 Mart 
tarihinde, saat 18.30 sıralarında İhsan 
N.'nin şüpheli ile iletişime geçmesi sağlandı 
ve şüphelinin buluşmak için göndermiş ol-
duğu konum olan Başakşehir Güvercintepe 
Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ne gidile-
rek, şüphelinin gelmesi beklendi. Konuma 

gelen şüpheli Abduminim M. (27), yanında 
getirdiği 100 sahte altını İhsan N.'ye verip 
parayı aldığı sırada ekipler tarafından yaka-
lanarak gözaltına alındı. Ardından şüpheli 
Abduminim M.'nin, Nöbetçi Cumhuriyet 
Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan 
hal kapsamında vermiş olduğu karar doğ-
rultusunda Güvercintepe Mahallesi Tosun 
Sokak'ta bulunan ikametinde yapılan ara-
malarda 390 sahte altın daha ele geçirildi. 
Şüpheli Abduminim M.'ye altınları nereden 
aldığı sorulduğunda, Oday Al M.'den (22) 

aldığını ve adresini bildiğini söylemesi 
üzerine ekipler harekete geçti.  

Sabıkalı çıktılar 

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 27. So-
kak'ta bulunan adrese yapılan operasyonda 
kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Oday 
Al M., yaşanan kovalamacanın ardından 
ekipler tarafından yakalanarak gözaltına 
alındı. Ayrıca Oday Al M. ile aynı ikamette 
bulunan Ahmed Al H. (25), Ahmed Ö. 
(22), Ahmed M. (25), Mehir El İ. (25) ve 

Abdullah El V.'de (21) yakalanarak gözal-
tına alındı ve yapılan aramalarda 310 sahte 
altın ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 
sorgularında, ayrıca Başakşehir'de meydana 
gelen 4 'dolandırıcılık' konusunun da faili ol-
dukları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde adli 
makamlara sevk edilen şüphelilerden Ab-
dülminim Al M., Ahmed Al H., Ahmed Ö. 
ve Abdullah Al V. hakkında yurt dışı yasağı 
konularak serbest bırakılırken, Oday Al M., 
Ahmed M. ve Mehir El İ. ise tutuklanarak 
Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. DHA 

FATİH, Balat Mahallesi, 
Ayan Caddesi üzerinde bir 
kahvehanede gece yarısın-

dan sonra kumar oynandığı ihbarını 
alan Ahlak ve Kumar Büro Amirli-
ğine bağlı ekipler harekete geçti. 
Gece yarısı kahvehaneye yapılan 
baskında Koranavirüs salgını nede-
niyle kapalı olması gereken mekanda 
15 kişi kumar oynarken yakalandı. 
Kahvehanede yapılan incelemede 
çok sayıda iskambil kağıdı ve baskın 
sırasında masaların üzerinde bulu-
nan  kumar parası olduğu değerlen-
dirilen 830 lira ele geçirildi. 
Kahvehanenin sabaha kadar açık ol-
duğu tespit edildi. 

Ceza kesilecek 

Polis ekipleri içende kumar oynayan-
lar hakkında 1593 sayılı umumi Hıf-
zasıhha Kanunu'nun 282. maddesi 
ve kumar oynamak suçlarından idari 

yaptırım kararı uyguladı. Bu kişilere 
kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 
180'şer lira aralığında ceza kesileceği 
öğrenildi. Ayrıca kahvehaneyi işleten 
İsmail R.E. i. ile ilgili  TCK 195. 

madde(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin 
alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 
228 (Kumar oynanması için yer ve 
imkan sağlama) maddelerine istina-
den adli işlem başlatıldı. DHA 

KORONAVİRÜS tehdidi nede-
niyle vakit namazları ve cuma na-
mazlarının cemaat ile kılınmadığı 

Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nin arkasın-
daki gözden uzak arka avlusundaki küçük 
bölümde instagram hesabı için modellik 
yapan ve bunu görün-

tüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzak-
laştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 
cuma namazı günleri camiler ibadete kapa-
tılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı 
kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran 
Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de 
önlem aldı.Bazı kişiler polise yasağın ilan 

edildiği günden itibaren cuma günleri öğle 
saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna 
bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değişti-
rip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu 
çektiğini söyledi.  

Polis uzaklaştırdı 

Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine 
caminin çevresini kontrol ederken, iddia 
edildiği gibi iki genç kızın gözlerden 
uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu 
ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul 
olduğu görüldü. Genç kızlar, Avcılar’da 
oturduklarını, kardeş olduklarını belirtir-
ken, instagramdaki bazı firmalar için biri-
sinin modellik, diğerinin cep telefonu ile 
çekim yaptığını söyledi. Polis, böyle bir ça-
lışmanın izinsiz yapılamayacağını belirte-
rek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri 
buradan uzaklaştırdı.

Kumarbazlar yakayı ele verdi 
Balat'taihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 

Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Kumar oynatmak" ve 
"Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE park 
halindeki lüks otomobilin 
camını kıran hırsızlar,  ara-

cın tüm elektronik aksamını çalarak 
kaçtı.  Otomobilin sahibi, "2-3 saat 
içinde aracın tüm elektronik aksamını 
boşaltmışlar. Memur arkadaşlar 
geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. 
Aracın içini bezle silerek temizlik yap-
mışlar." dedi. Olay önceki gün erken 
saatlerde Gültepe Mahallesi Özel Yol 
Sokak'ta meydana geldi. İddiaya 
göre Baki Şadan,  otomobilini gece 
saatlerinde evinin önüne park etti. 
Sabah saatlerinde sokağa gelen şüp-
heliler, otomobilin alarmını devre dışı 
bırakarak ön camını kırdı. 
Şüpheliler,  otomobilin direksiyon ve 
vitesi hariç geri kalan tüm elektronik 
aksamını çalarak olay yerinden kaçtı. 
Çevredeki bir esnafın otomobilin ca-
mının açık olduğunu fark etmesi üze-
rine durum araç sahibi Baki Şadan'a 
bildirildi. Otomobilinin yanına gelen 
Şadan, ön kapının camının kırıldı-
ğını, direksiyon ve vites hariç aracın 
geri kalan tüm elektronik 
aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın 
ihbarı üzerine olay yerine polis ekip-
leri sevk edildi. Polis ekipleri araç 
içerisinde inceleme yaptı.

Otomobil soygunu!

Sahilde yürüyen genç kıza para cezası

800 SAHTE ALTIN 
ELE GECIRILDI

7 KİŞİ 
GÖZALTINA 

ALINDI

Cami avlusunda reklam olmaz! 



K oronavirüs tedbirleri kapsamında
31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde

yer alan istisnai durumlar dışında bir şehir-
den başka bir şehre girmek isteyen araçlar
kabul edilmiyor. Tuzla’daki denetim nokta-
sında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen
vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat
izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri
sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şe-

hirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan
yoldan tekrar İstanbul'a geri döndürüldü.

Geri döneceğim

Gebze’ye gitmek için yola çıkan ancak izin
belgesi bulunmadığı için geri dönen Ertuğ-
rul Yiğit, “Çıkamazsın diyorlar, ben de geri
döneceğim oturduğum yere. İstanbul Kar-
tal’da yaşıyorum, Gebze’ye gidecektim. İka-
metgah belgemi göstermemi istedi polisler,

ben de gösterdim. Şimdi geri döneceğim”
dedi.

Mecbur gidip geliyoruz

Gebze’de yaşamasına rağmen, ikametgah
belgesi gösteremediği için geçişine izin ve-
rilmeyen Gürsel Yıldız, “Gebze’de oturuyo-
rum 12 yıldır. İstanbul’da çalışıyorum.
Mecbur gidip geliyoruz. Ya yasak versinler
ya da kurtulalım. 3 sefer ihtar edildim. Dün

duydum bu olayı İstanbul’a giderken, hafta
sonu olduğu için çıkaramadım bir belge.
Mecbur çıkacağız. Şu anda hiçbir belgem
yok, durduruluyorum. Bakalım sonuç ne
olacak. İş yerim Tuzla’da 2011’den beri
Gebze’de yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye dikkat

Araç içinde sosyal mesafeyi korumak için
yan koltuğu boş bıraktıklarını söyleyen
Mimar Tarık Tuncer de, "Biz izin almadık,
Bodrum’da çalışıyoruz zaten. SGK girişle-
rimiz olduğu için bir problem yaşamıyoruz.
Orada işimiz devam ediyor. Herkesin bil-
diği önlemleri alarak devam ediyoruz yola”
şeklinde konuştu. DHA

PAZARTESİ 6 NİSAN 2020

İSTANBUL4

H alk diyor ki; bugüne kadar vergi
verdim devlete, şimdi devletin
verme zamanı.... Ama yok ne der-

sek diyelim illa ki uzayacak bu
mevzu.Sonra da dönüp dolaşıp Mustafa
Kemal'e kadar gelecek.

Aklın yolu bir hepimiz sorguladık Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın Tekalif- i Milliye
emirleri ile cevap verdiği konuşmasını. Ve
Mustafa Kemal'in o emirleri verdiği vakit
rahat oturduğu bir sarayı da yoktu üstelik
dedik!

Eeee dedik de ne oldu? Bir kesim vatan
haini, bir kesim de vatan perver oluverdi.
Sorgulamayan bir halk olduğu sürece dev-

letler eleştirel düşünmeyen kitlelere yön
vermeye devam edecektir.

"Bizi düşünmeye alıştırmamışlar, üstelik
de düşünmeyelim diye ellerinden geleni
yapmışlar. Düşünmeye çalışanları da hep
öldürmüşler" diyor Yaşar Kemal...

Çok doğru kelâmlar doğrusu insan üze-
rine söyleyecek söz bulamıyor.

Pareto teorisinde bize duyguların, insan-
ları mutsuz bir durumdan kurtulmak için
mücadele etmeye ittiğini, ancak eski reji-
min yerine aynı ölçüde talihsiz bir antitezin
geçtiğini ima eder. Biraz daha açıklayıcı
olması için Demokrasinin Dönüşümü'nden
bir kesit aktarayım:

Her toplum kısmen, yeni-
liği teşvik eden veya geciktiren, ekonomik
gelişimi teşvik eden veya engelleyen ve si-
yasal fikir ayrılıklarını meşrulaştıran veya
yumuşatan duygusal değişimlerin yol açtığı
yükseliş ve düşüş dönemlerinden geçer. Ge-
leneksel normlar ve dönemlerin ömrünü ta-
mamlar göründüğü zamanlar vardır.
Meşrulukları sorgulamaya ve daha önce-
den cezalandırılan tüm davranışlar hoşgö-
rüyle karşılanmaya başlar. Toplum bu

yönde daha uzun bir süre ilerleyebilir, libe-
ralleşme daha fazla telaffuz edilmeye baş-
lar. Bu durum kolektif duygular gücünü
yitirinceye kadar devam eder. Ve insanlar,
toplumun davranışları olması gerekenden
çok fazla serbest bıraktığı sonucuna ulaşır.
Bu noktada muhafazakâr tepki devreye
girer. Artık ağırlık, müdahalesiz özgürlük
taraftarlarından ziyade daha kısıtlayıcı ku-
ralları getirmek isteyenlerin tarafındadır.
Böylece toplum yeni bir aşamaya gelir;
döngü bu şekilde sürer.

Yaşadığımız şu zor süreçte dönüşümün
bir benzeri niteliğinde olduğu gerçeğini göz
önünde bulundurmakta fayda var.

O halde bu bir dönüşüm ise bize ne yap-
mak düşüyor?

Kendi yolunu seçmek gibi bir şansın yok

değil! Ama bu dönüşümde çok fazla söz sa-
hibi de değilsin.

Birileri daha aykırı düşünme yeteneğine
sahip olduğu için, dönüşümün farkında ola-
bilirler ancak ve kabuğunda uyandırma ey-
lemleri yaparlar.

Birkaç aykırı bir arada ses olur belki
ama çok da büyük etki etmez. Kitlesini
uyandırma vazifesini üstlenirler...

Pablo Picasso'nun dediği gibi;
İnsanları uyandırmak gerek. Şeyleri al-

gılama biçimlerini altüst etmek. İnsanları
kızdıracak, kabul edilemez imgeler yarat-
mak lazım. Pek güvenilir olmayan, tuhaf
bir dünya yaşadıklarını, sandıkları gibi bir
dünyada bulunmadıklarını anlamalarını
sağlamak.

Denemeye değer.... 

Bizi düşünmeye alıştırmamışlar

Seyahat izin belgesi 
olmadığı için 

İstanbul'dan çıkışına izin
verilmeyen Gürsel Yıldız,

"Gebze’de oturuyorum 
12 yıldır. İstanbul’da 

çalışıyorum. Mecbur gidip
geliyoruz. Ya yasak 

versinler ya da kurtula-
lım. 3 sefer ihtar edildim.

Dün duydum bu olayı
İstanbul’a giderken,

hafta sonu olduğu için 
çıkaramadım bir belge"

serzenişinde bulundu

BELGESI YOK DIYE
EVINE GIDEMEDI!

Dilek BOZKURT

Polis ekipleri şehrin
giriş çıkışlarında,
belge kontrolü
gerçekleştirdi.

Günübirlik işçiler
evlerine gönderildi
Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs
önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı

uğur Mumcu
Mahallesi'nde bu-
lunan Şehit Pi-

yade Er Bekir Cömert Parkı,
günübirlik işçilerin toplanma
yeri oldu. Çoğunluğu ya-
bancı uyruklulardan oluşan
günübirlik işçiler, sabahın
erken saatlerinde parkta bir
araya geliyor. Burada 'komis-
yoncu' diye tabir edilen kişiler
tarafından çalışacakları iş
yerlerine yönlendirilen işçiler
iş çıkışı ise yevmiyelerini
almak için tekrar parka
geliyor.

Polis anonsla uyardı

Maskesiz ve sosyal mesafa
kuralına uymayarak parkta
toplanan kalabalık grup, ko-
ronavirüs tedbirleri kapsa-
mında denetimlerini arttıran
Sultangazi İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne bağlı ekipler tara-
fından evlerine gitmeleri için
uyarıldı. Ekipler ayrıca anons
yaparak 'Evde Kal' çağrısı da
yaptı. "Değerli İstanbullular
evlerinizde kalmanız sizlerin
ve sevdiklerinizin sağlığı için
hayati önem taşımaktadır.
Lütfen zorunlu olmadıkça
sokağa çıkmayalım" diyerek
vatandaşlara seslenen polis-
ler, sürekli anonslarını 
tekrarladı. DHA

Gençlerden 
örnek davranış

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylik-
düzü Gençlik Kolları ile Çevre ve Hay-
van Hakları Komisyonu üyeleri sokak

hayvanlarına mama ve ev dağıttı. Gençlik Kolları
Başkanı Batuhan Berk Çetin, "Çevre ve Hayvan
Hakları Komisyonumuz ile Gençlik Kollarımız so-
kakta yaşayan can dostlarımızı yalnız bırakmayarak
beslenme ve barınma sorunlarına katkı sağlamak
amacıyla mama ve ev dağıtımını gerçekleştirdik.
Can dostlarımızın sadece bugün değil her zaman
yanındayız. Korona virüs tedbirleri kapsamında 65
yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan
gönüllülerin sokağa çıkamadığı bugünlerde; her gün
sokak hayvanlarına mama dağıtan Çevre ve Hayvan
Hakları Komisyonumuza can dostlarımız adına te-
şekkür ediyoruz. Bu zorlu süreci el ele vererek hep
birlikte atlatacağız" dedi. 

Kapı kapı dolaşıp 
yardım dağıttılar

KoronavirüS ted-
birleri kapsamında
PTT önlerindeki yo-

ğunluğu engellemek için Arna-
vutköy İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, so-
rumluluk alanlarındaki mahalle-
lerde bulunan vatandaşlara
sosyal yardım paralarını dağıt-
maya başladı.

Evlere teslim edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı tarafından "Dü-
zenli Merkezi Sosyal
Yardım"dan yararlanan ailelerin
hane başı bin lira olarak aldık-
ları yardımlar PTT şubelerinden

alınıyordu. Koronavirüs ted-
birleri nedeniyle PTT şubeleri
geçici olarak kapatılınca aile-
lerin aldıkları yardımlar jan-
darma tarafından tek tek
evlere dağıtıldı. Arnavutköy
Tayakadın Mahallesi'ndeki
vatandaşları ziyaret eden
Arnavutköy İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekip-
ler, sosyal yardım ödemele-
rini kimliklerini teyit
ettikleri ailelere imza karşı-

lığında teslim etti. Hafta sonu
olmasına ve yağan yağmura al-
dırış etmeyen ekiplerin bu çalış-
ması, sosyal yardımları alan
aileler tarafından memnuniyet
ve takdirle karşılandı.

Vatandaşlar memnun

Tayakadın Mahallesi'ndeki dağı-
tımlarda, sosyal yardım parasın-
dan faydalanan Belinaz Kaya ve

Emine Yeşilyurt, uygulamadan
memnun olduklarını ifade ede-
rek "Zaten virüs nedeniyle dışarı
çıkmıyoruz. Sosyal mesafemize
dikkat ediyoruz. 
Postanelerin de kapanmasıyla
bu yardımların evlere kadar gel-
mesi güzel bir uygulama. Ülke-
miz için, vatandaşlarımız için,
sağlığımız için dışarı çıkmamalı-
yız" dediler. DHA

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık
sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı

Sarıyer Belediyesi Genç-
lik Eğitim Merkezi
(SAGEM) öğrencileri, ko-

ronavirüs salgınının ardından hayatla-
rını bizler için siper eden sağlık
çalışanlarına birer mektup yazdı. SA-
GEM’in altın kalpli çocukları, Yaren,
Uğurcan Efe, Ecrin Defne,Duru, Al-
peren, Tuana, Umut, Melisa, Efe, Mu-
hammet, Semanur, Nida, Kadir,
Binnaz, Nursima, Esmanur ile İlayda
duygularını yazı ve resimlerle kağıda

döktüler. Sağlık çalışanları için
“Kahramanlarımız” dediler. “Biz
evimizde rahat rahat otururken siz
orada çalışıyorsunuz” diye başlayan
satırlarda; “Bizler anne ve babamızı
görebiliyorken siz çocuklarınızı göre-
miyorsunuz. Kimileri işini yapıyorlar
diye düşünebilir ama siz bazen hiç
uyumadan çalışıyorsunuz. Sizler vi-
rüsün içinde yaşıyorsunuz. Hastalara,
şifa sağlık çalışanlarına güç kuvvet di-
liyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kahramanlara minik mektup
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Hayal edebildiğiniz
her şey gerçektir...

H ayal kurmak, 
adı üstünde zaten. “hayal”
Öyle geniş, öyle uçsuz, bucaksız ve 

sınırsız ki… 
İş sadece sizin düş kurma maharetinize ve içiniz-

deki o çocuk sevincinize kalmış. 
Kısıtlama yok, engel yok, her şey sizin tasarladı-

ğınız şekilde yürüyor bu alemde. 
Hayallerinizde her şey olabilirsiniz veya herkesin

yerini alabilirsiniz. Sorun yok.
Hatta renkleri bile siz seçebilirsiniz. Karışan

görüşen yok…
Hayal kurmak, insanın yaşama daha sıkı sarılma-

sını, hayattan daha çok zevk almasını sağlar diye
düşünüp bol bol yararlanmıştım..

Çok uçuk kaçık bulanlar da az değil di beni.  
Ama alıştım. Onlar da alıştılar zaten hayalleri-

min peşinden koşmama engel olamayınca.
Amannnn...  ne düşünürlerse düşünsünler  azıcık

uçuk kaçık olsam ne olur ki?
En azından hayallerinde özgürleşebiliyor insan. 
Olabildiğince sınırsız davranırken kimseye zarar

vermeden yapabiliyor bunu.. 
Ayar düğmesi varmış gibi Hayallerinizi kendiniz

değer yargılarınızla ölçülendirebilirsiniz mesela. Bu
bir ölçüde bazen yaşabileceğiniz hayal kırıklıklarına
karşı koruyucu görevide yapıyor olabilir..

Dedim ya hayal bu nasıl, ve neresiyle oynamak is-
tersen oynayabilirsin sınırı siz belirleyin…

Hayal kurmak, hayata küsemeye sebep olabilir
mi? diye düşünmeyin sakın. 

O hayal bile kuramayanların, güçsüzlerin yada
korkakların kendilerini inandırmaya çalıştığı bir sa-
vunma  tarzından başka bir şey değil.. 

Ben hayallerin sınırsız olmasından yanayım. 
Çok hayalci birisi olduğum için değil, tam tersi

mantığım daha ön plandadır her zaman, ama olsun.
Kurulan hayallerin bakış açımızı zenginleştirdiğini,
içimize yaşama coşkusu aşıladığını düşündüğüm için
o süreç  daha önemli bence. 

Sizin bu konuda ne düşüneceğiniz ve nasıl hayal-
ler kuracağını da size kalmış. Orasına karışmam..

Kurduğunuz hayallere olaşmanız çoğu zaman ha-
yatınızda nirvana olabiliyor. Bunun birde  bu sü-
reçte yaşadığınız planlamalardaki heyecan ve
mücadele bölümü var ki  İşte o hayattaki adrenalin
ve heyecanın ta kendisidir.

Bir bakmışsınız, olmasını çok istediğiniz ve hep
hayalinizde yaşattığınız o büyük arzunuz gerçekleş-
miştir; ama siz gerçekten de beklediğiniz kadar
mutlu olamadığınızı farkta edebilirsiniz.. 

Ben buna hayallerdeki ayar bozukluğu diyorum.
Çünkü bunu mutlaka duygusal bir şeyler bir şeyler
bu işin zevkini kaçırıyordur. Tada yanlış hayaller ku-
rulmuştur..

O nedenle hayal kurma sürecinin keyfini çıkar-
mak, bu uğurda harcanan emek ve mücadelenin
zevkini benimsemek, özgürlüğü buram buram kok-
lamak çok daha iyi bana göre. 

Hayalinize sımsıkı sarılırken; hayata gülümseye-
rek bakabilmenin, çevreye pozitif enerji dağıtmanın
ve bir ayna misali size yeniden yansımasının tadı çı-
karın önce. 

Sonrasında olacaklar bir pastanın kreması gibi
ağzınızda hoş bir tat bırakıp gidecek nasılsa anılar
hanenize. 

Orada sizi gülümseten kareler çokça olsun ki, içi-
niz hep sıcak kalsın. 

Unutmayın  sakın Picasso’nun dediği gibi "Hayal
edebildiğiniz her şey gerçektir."

VESSELAM

İBB’nin kullandığı dezenfektanı anlatan Murat Ongun, “Araştırırsanız piyasa fiyatının yarısına aldığımızı
da görürsünüz. Ümraniye'mizi de bu etkili ürünle dezenfekte ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ongun, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı Yavuz Selim

Tuncer’in eleştirilerini yanıtlayarak,
“Biz halka kaliteli hizmet

veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yavuz S. Tuncer Murat Ongun

İBB'nin İzmir menşeili bir firmadan litresini
73 TL'ye aldığı dezenfektan, tartışma
konusu oldu. Ümraniye Belediyesi'nin,
Gürpınar İMKB Meslek Lisesi'nden 4 ton
dezenfektanı litresi 15 TL'den aldığı ortaya
çıkınca, İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB'nin
ürünü Ümraniye'nin aldığından farklı
olarak alkolsüzdür. İBB halkına kaliteli
hizmet sunar" savunmasını yaptı

Çalışanlarını 
yüzüstü bıraktı

THY çalışanların ve ailelerinin özel sağlık sigortalarını iptal etti.
HAVASEN, “Yıllarca özveri ile şirketini dünyada ilk sıralara yükselten
çalışanlarının  özel grup sağlık sigortalarının aileleriyle birlikte iptal
edilmesi; akılla, vicdanla, insaf ve izanla bağdaşmayan, personelini
hasım gören bir anlayışın dışa vurumudur" dedi

TürK Hava Yolları çalışan-
larının özel sağlık sigortala-
rını iptal etti. Havayolu

Çalışanları Sendikası (HAVASEN),
“Salgın hiç bitmeyecekmiş veya uzun
yıllar sürecekmiş gibi davranan THY
yönetimi, kısa veya orta vadede bu
sorun çözüldüğünde bugün dışladığı,
mağdur ettiği, çaresiz bıraktığı personeli
ile yola devam etmek zorunda kalaca-
ğını unutmamalıdır.  Bu günler geçecek
ancak herkes tarihe bugün takındığı
tutum ve tavırlarla yazılacaktır” denildi.

Tasarruf diyemezsiniz

HAVASEN tarafından yayınlanan açık-
lamada, "Grup sigorta kapsamı dışına
çıkarılan personelin aile bireyleri de
kapsam dışı bırakılmıştır. Bu tutum,
akılla, vicdanla, insaf ve izanla bağdaş-
mayan, personelini hasım gören bir an-
layışın dışa vurumudur. Çok aciliyeti
olmayan hastalara pandemi hizmeti
veren kamu hastanelerine başvurma-
ması yönünde tavsiyelerin olduğu bu
süreçte, yıllarca özveri ile hizmet ederek
şirketini dünyada ilk sıralara yükselten
çalışanlarının özel grup sağlık sigortala-
rının iptal edilmesini tasarruf kavramı
ile açıklamak mümkün değildir" eleştiri-
sinde bulunuldu. 

Sadece 250 TL için 

Açıklamasın devamında, "Nihayetinde
THY’nin üstlendiği özel sağlık sigortası
bedeli personel başına ayda 250 TL ci-
varında bir rakamdan ibarettir" denile-
rek, "2019 yılında 4.5 milyar TL kar
açıklayan bir şirketin bütün personel
için toplamı ayda 6-7 milyon tutan bir
rakama muhtaç hale gelmesi son de-
rece üzücü ve düşündürücüdür. Üstelik
personelin bizzat kendisinin ödediği aile
bireylerinin sigortalarının da bu kap-
samda iptal edilmesi açık bir hukuksuz-
luktur. THY yönetimine bu kararı
aldıranların, tavsiye edenlerin, sonuçla-
rını tam anlamıyla anlatmadıklarını dü-
şünmek istiyoruz. Eğer sonuçları
bilinerek böyle bir karar alındıysa ve
THY gerçekten bu kadar zor durumda
ise, sağlık sigorta taksitlerini ödeyeme-
yeceğini ancak devam etmek isteyenle-
rin bu bedeli kendilerinin karşılaması
gerektiğini duyurmuş olsa idi, bu yakla-
şımın çok daha mantıklı olacağı kuşku-
suzdur. Bu tespitlerden hareketle,
ücretsiz izne zorladığı çalışanlarını ve
ailelerini parasız, sahipsiz ve güvencesiz
bırakan, sağlık hizmetlerine ulaşmasını
engelleyen THY yönetimi ivedilikle bu
tutumundan vazgeçmelidir" denildi. 

THY’YE ÇAĞRI
HAVASEN, THY yönetiminine, "Sessiz sedasız başlatılan işten çıkarmalar
durduruldun. Tüm personele en az Kısa Çalışma Ödeneği kadar maddi
katkı yapılsın. Tüm personelin ve ailesinin özel grup sağlık sigortaları-

nın devamı için gerekli önlemler alınsın" çağrısında bulundu. 

Yasağa yeni 
istisnalar geldi
İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında
olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile
mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

İçİşlerİ Bakanlığı, corona
virüsü salgını tedbirleri kap-
samında “Sokağa Çıkma Ya-

sağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki
Gençlerle İlgili İstisnalar” başlık ek bir
genelge yayınlandı. Genelgeye göre 18-
20 yaş arasında olup kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde
düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belge-
siyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım
işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf
tutulacak.

Belgeleri göstermek zorunlu

Sokağa çıkma yasağından muaf tutu-
lanlar istisna kapsamında olduklarını
kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulun-
durmak ve denetimler sırasında bu bel-

geleri göstermek zorunda olacak. 18- 20
yaş arasındakiler için hangi durumlarda
istisna getirileceği, 81 il valiliğine gönde-
rilen genelgede şu şekilde sıralandı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında
memur, sözleşmeli personel veya işçi
statüsünde görevli olanlar. Özel sek-
törde düzenli bir işe sahip olan ve sos-
yal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu
belgeleyenler. Tarımsal üretimin sürekli-
liği açısından önemli bir fonksiyona
sahip olan ve iller arasındaki planlama,
seyahat ve konaklama koşulları
03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge-
miz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçi-
leri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı
Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa
çıkış yasağından muaf tutulacak."

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını 
kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu

belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

MASKELİ NİKAH
Koronavirüs salgını sonrası yapılan nikâh 
törenleri için bazı önlemler alındı. Kadıköy

Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir çift, alınan
tedbirler kapsamında kapının girişindeki nikâh
masasında imza atarak dünya evine girdi. Çifte

sadece nikâh şahitleri eşlik etti
KadıKöy Belediyesi Evlendirme Daire-
si'nde nikâhları kıyılacak olan Aslı Yeni-
pınar ve Mustafa Arısoy çifti,

koronavirüs önlemlerini aldı ve maskelerini taka-
rak nikâh salonuna geldi. Yakınları genç çifte bina-
nın kapısına kadar eşlik edebildi. Güvenlik
görevlileri kapıyı şerit ile kapatarak içeriye kimse-
nin girmesine izin vermedi. Koronavirüs önlemleri
çerçevesinde evlendirme dairesinin girişine konu-
lan nikâh masasında imza atan genç çift, nikah
şahitlerinin eşliğinde dünya evine girdi. Yakınları
çiftin mutlu anlarını dışarıdan cep telefonu kame-
ralarına kaydetti. Evlilik cüzdanını alan Aslı Yeni-
pınar damadın ayağına basmayı ihmal etmedi.
Damat Mustafa Arısoy, "Böyle olmasını istemez-
dik aslında ama mecburen böyle oldu. Tüm sev-
diklerimizin de burada olmasını isterdik. Onlar da
gelemedi. Salonda kıyılacaktı aslında ama burada
kıyılacak. Bu da güzel bir şey. Darısı bekârlara di-
yelim artık" dedi. DHA

EKREM HACİHASANOĞLU

İ stanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nin 19 Mart tarihli
dezenfektan ihalesi tartış-

malara neden oldu. Pazarlık
usuülü yapılan ihale ile 15 bin
litre dezenfektan alımı yapıldı.
3 firma ihale dosyası alırken 2
firma ise teklif verdi. Sonra-
sında İzmir Bornova merkezli
bir firma ile 1 milyon 100 bin
TL'lik sözleşme imzalandı.
Sözleşme gereği 15 bin litre
dezenfektanın iki parti halinde,
45 gün içinde İBB'ye teslim

edileceği belirtildi. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'nin 'Halk
Sütü' de İzmir'den alması uzun
süre tartışılmıştı.  

Ümraniye 15 TL'den aldı

İBB'nin pazarlık usulü yaptığı
mal alım ihalesinin ardından
yeni bir tartışma başladı. Alı-
nan dezenfektanın litre fiyatı-
nın 73 TL olması kafaları
karıştırdı. Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı  Yavuz
Selim Tuncer, İBB'nin İzmir
menşeli bir firmadan "Dezen-
fektan" alımını eleştirerek, "Lit-

resi 73 TL'den 15 bin litre de-
zenfektan alımına 1 milyon
100 bin lira ödeme yapılıyor.
Biz Ümraniye Belediyesi ola-
rak Beylikdüzü Gürpınar
İMKB Meslek Lisesinden lit-
resi 15 TL'den 4 bin litre de-
zenfektan aldık. Toplamda 60
bin TL ödedik" açıklamasında
bulundu. 

Bizim ki çok kaliteli

Yavuz Selim Tuncer'in eleştiri-
sinin ardın İBB Sözcüsü
Murat Ongun, tartışılan ihale
hakkında açıklama yaptı. Tun-

cer'e cevap veren Ongun,
"İBB'nin ürünü sizinkinden
farklı olarak alkolsüzdür" sa-
vunmasını yaparak, "Dünyada
Covid19 dahil virüs ve bakteri
bertarafında en etkili üründür.
Araştırırsanız piyasa fiyatının
yarısına aldığımızı da görürsü-
nüz. Ümraniye'mizi de bu etkili
ürünle dezenfekte ediyoruz.
İBB halkına kaliteli hizmet
sunar" ifadelerini kullandı. Bu
arada  Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi'nin dezenfektanın litre-
sini 83 kuruştan aldığı
belirtildi. 
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TÜRKİYE Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği 
(Tarım Kredi) Genel Müdürü 

Fahrettin Poyraz, bu yıl yaklaşık 700 bin 
ton ürünü sözleşmeli üretim kapsamında 
alacaklarını belirterek, "Geçen yıl 400 
milyon lira civarında olan sözleşmeli üre-
tim hacmimizi 2020 yılında 1 milyar li-
raya yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi. 
Poyraz, yaptığı açıklamada, Tarım Kre-
di'nin sözleşmeli üretim ve 2020 yılı ta-
rımsal ürün alım hedeflerine ilişkin bilgi 
verdi. Tarımda zaman zaman üreticilerin 
yüksek gelir beklentisiyle aynı ürüne yö-
nelmelerinden kaynaklanan sıkıntılar ya-
şandığına işaret eden Poyraz, talep 

fazlası ürünlerin çoğu zaman hasadının 
bile yapılmadığını söyledi. Poyraz, bazı 
fırsatçıların fiyat yükseltme beklentisiyle 
üreticilerin ürünlerini alarak depoladıkla-
rını ve bundan dolayı piyasada dönem 
dönem belli ürünlerde sıkıntılar yaşandı-
ğını belirterek, "Bazı dönemlerde de para 
etmez düşüncesiyle bazı ürünlerde ekim 
yapılmaması nedeniyle fiyatlarda aşırı 
yükselme, hatta ithalat mecburiyeti ya-
şanmakta. Bundan dolayıdır ki sözleş-
meli üretim modeli elzem bir duruma 
gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu. 
Bu yıl sözleşmeli üretim modeline ağırlık 
vereceklerini dile getiren Poyraz, şöyle 
konuştu: "Çiftçi bir yıl önceki hasada ba-

kıyor, fiyata bakıyor, geçen sene patates 
fiyatları çok fazlaydı, bu sene de fazla 
olur diyor ve patates ekiyor. Üretim süre-
cinin planlanması gerek. Bu yıl yaklaşık 
700 bin tonluk ürünü sözleşmeli üretim 
kapsamında alacağız. Geçen yıl 400 mil-
yon lira civarında olan sözleşmeli üretim 
hacmimizi 2020 yılında 1 milyar liraya 
yükseltmeyi hedefliyoruz." 

Ürün planlanlaması yolda 

Poyraz, Tarım Kredi'nin çiftçilerden arpa, 
buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze 
ve kuru üzüm gibi en az 300 çeşit tarım-
sal ürünü değer fiyattan alarak piyasaya 
arz ettiğini söyledi. Planlı üretim sürecine 
ilişkin bilgi veren Poyraz, şunları kaydetti: 
"Öncelikle güven için kamusal destek 
şart. Bu konuda da Bakanlıklarımızın 
daha önceden verdiği desteklerin sonraki 
dönemde de devam edeceğine inanıyo-
rum. Çiftçi organizasyonları ve süreçlerin 
diğer aktörleri hem üretim hem de üre-
timden sonraki süreçte aktif rol oynamalı, 
çok yüksek fiyatlar ve kötü iklim koşulları 
için tedbirler alınmalıdır. Hepsinden 
önemlisi üretici ve üretici muhatabı ara-

sında sözleşme kurulması ve teminat ni-
teliği kazandırılması gerekmektedir. Yani 
üretici, üreteceği ürünün planlamasını to-
humdan itibaren yapacak, ürünü alacak 
olan muhatap ile sürecin en başından iti-
baren sözleşme yapacaktır. Bu sayede 
hem üretici dalgalanan fiyatlardan asgari 
seviyede etkilenecek, hem de pazar fiyat-
larındaki artışların önüne geçilecektir" 
Geçen yıl 760 bin ton ürünün 1 milyar 
250 milyon lira bedelle üreticilerden alın-
dığına dikkati çeken Poyraz, 2020 yılı 
ürün alım hedeflerinin 2,5 milyar lira, 
orta vadede ise 5 milyar lira olduğunu 
söyledi. Poyraz, bu yıl içinde 3 milyon de-
karlık tarım arazisinde üretimi planlanan 
toplam 1 milyon 600 bin ton ürünü üre-
tici ortaklardan alarak pazarla buluştura-
caklarını bildirdi. Piyasada gıda fiyatları 
üzerinde doğrudan etkisi olan ayçiçek, 
bakliyat, çeltik, dane mısır, makarnalık 
buğday, ekmeklik buğday, salçalık doma-
tes gibi ürünler üzerinden de çalışmalar 
başlattıklarına dikkati çeken Poyraz, bu 
çalışmayla hem üreticilerin hem de va-
tandaşların ekonomik fayda sağlamasını 
amaçladıklarını kaydetti.

U luslararası Finans Enstitüsü'nün 
(IIF) haftalık raporunu göre 
Kovid-19 salgını küresel pay pi-

yasalarında tarihi fiyatlamalara neden olu-
yor. Buna göre Kovid-19, 2020'nin ilk 
çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 
20'lik değer kaybına yol açarken, işlem 
gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyon-
dan fazla değer kaybederek 70 trilyon dola-

rın altına geldi. Özellikle son iki haftada 
uygulamaya alınan genişlemeci para ve 
maliye politikalarıyla son zamanlardaki ka-
yıpların kısmen telafi edilmesine rağmen, 
Kovid-19 sebebiyle devam eden belirsizlik-
ler bütün varlık fiyatlarından aşırı oynaklı-
ğın devam etmesine neden oluyor. 
Salgınının ne kadar süreceğine ilişkin belir-
sizlikler halihazırda küresel çapta özel sek-

tör gelirlerinde yüzde 10'luk bir düşüşe yol 
açacağı tahmin edilirken, bu tahminler 
Çin'de yüzde 5, Latin Amerika'da yüzde 25 
olmak üzere değişiklik gösteriyor. Yıl ba-
şından bu yana yapılan aşağı yönlü reviz-
yonlarda, şirket gelirlerinin Japonya'da 
yüzde 7, ABD'de yüzde 8 civarında azala-
cağı yönündeyken, Avro Bölgesi için yüzde 
12'lik, Kanada içinse yüzde 13'lük bir gelir 
kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ana-
listler, şirket gelirinde yaşanabilecek düşüşe 
yönelik revizyonlarında tahminlerini 2008 
finansal krizine göre çok daha hızlı şekilde 
indiriyor. 

Bütün dünyada tarihi düşük seviye 

Salgının ne tür bir yol izleyeceğine dair be-
lirsizlikler yüzünden geleneksel değerleme 
modelleriyle hisse senetlerini değerlemek, 
bir hissenin adil değerinin bulunması, git-
tikçe zorlaşıyor. IIF, bu durumu göz önüne 
alarak yaptığı çalışmada dönemsel olarak 
ayarlanmış fiyat/kazanç oranının (CAPE) 
görece daha sağlıklı fiyatlamaya yardımcı 
olacağını bildiriyor. Nobel ekonomi ödüllü 
Robert J. Shiller'in değerleme hesaplarında 
kullanmasıyla yaygınlaşan CAPE, bir hisse 
senedinin son 10 yıldaki ortalama reel geti-
risinin hisse senedi fiyatına bölünmesiyle 
elde ediliyor, böylece enflasyondan arındı-
rılan verinin daha güvenilir olması amaçla-

nıyor. CAPE'nin düşük olması hisse sene-
dinin iskontolu, yani gerçek değerinin al-
tında işlem gördüğünü gösteriyor. ABD 
pay piyasalarında işlem gören şirketlerin 
CAPE rasyoları marttaki düşüşle birlikte 
2015-2019 ortalamasının ortalamasının al-
tına inerken, 2008-2009 seviyelerinin ise ol-
dukça üzerinde bulunuyor. IFF, 
2008-2009'deki seviyelere ulaşmanın 
ABD'de 4 yılı bulduğunu hatırlatıyor. 

Yüzde 40 iskonto 

CAPE oranı, Almanya, Fransa ve geliş-
mekte olan ülke pay piyasalarında işlem 
gören şirketlerde ise tarihi diplerde seyredi-
yor. Almanya ve Fransa'daki şirketler 2008 
küresel finans krizindeki seviyesine inerken, 
Avro Bölgesi şirketleri ABD'deki eşdeğerle-
rine göre yüzde 40 iskontolu görünüyor. 
Buna karşılık,İspanya ve İtalya pay piyasa-
larında gözlemlenen yüksek CAPE oran-
ları, bu piyasaların hala aşırı değerli 
olduğunu ve olası fiyat oynaklığı riskini be-
raberinde getirdiğini ifade ediyor. Salgın 
sebebiyle gelişmekte olan ülkelerde yaşa-
nan portföy çıkışları, bu bölgelerdeki şirket-
lerin ABD şirketleri ile karşılaştırıldığında 
tarihteki en iskontolu dönemi yaşamala-
rına neden oluyor. Gelişmekte olan ülkeler-
deki şirketler, ABD şirketleri ile kıyaslan- 
dığında yüzde 65 daha ucuz görünüyor.

Tarım Kredi hedef büyültüyor 
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, “Bu yıl yaklaşık 700 bin tonluk ürünü sözleşmeli üretim kapsamında alacağız” dedi

BİRLİKTEN yapılan yazılı açıkla-
mada, 2019-2020 alım kam-
panyasında 43 bin 500 ton 

ürün alan Marmarabirlik'in, ürün bedeli 
ödemelerini 10 Nisan Cuma günü saat 
18.00'den itibaren yapacağı ifade edildi. 
Ortaklara ödeme planı dahilinde, ürün be-
deli alacaklarının tamamı, ayrıca kota faz-
lası olarak alınan ürün bedellerinin yarısı 
olmak üzere toplamda 100 milyon liralık 
ödeme gerçekleştirileceği belirtildi Açıkla-
mada değerlendirmelerine yer verilen Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, nisan sonunda yapılması 
planlanan ödemelerin öne alınmasında en 
büyük etkenin ihracatta yaşanan artış oldu-
ğunu bildirdi. Asa, 5-6 Mart'ta gerçekleşti-
rilen yurt dışı bayiler toplantısından sonra 
lojistik olarak sıkıntılar yaşanabileceği ve sı-
nırların kapanabileceği ihtimali öngörüle-
rek, iyi bir organizasyonla başarılı bir 
çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Kargo bedeli yok 

Asa şunları kaydetti: "Bu yıl için ihracat he-
defimiz 8 bin 500 ton. Ocak, şubat ve mart 
aylarında sipariş alınan, sevkiyat yapılan ve 
yapılacak olanlarla birlikte 3 bin ton ihra-
catla 2020 yılı hedefinin yüzde 35'i gerçek-
leşmiş olacaktır. İhracat rakamlarımız bu 
miktarlarda olmasaydı ödemelerin erkene 
alınması mümkün değildi." Yeni tip koro-
navirüs salgını ve bu dönemde hijyenin 
önemine işaret eden Asa, şu ifadeleri kul-
landı: "Marmarabirlik ürünlerinin böyle bir 
dönemde tercih sebebi olmalı. Bütün ürün-
lerimiz pastörize edilmekte ve hijyen kural-
larına uygun bir şekilde üretilmektedir. Biz 
tüketicimizin sağlığını düşünüyoruz. Onlar 
da böyle bir dönemde ambalajlı ürünleri 
tercih etsinler. Daha önce kamuoyuna yap-
tığımız açıklamayla bu zor dönemde Mar-
marabirlik ürünlerine zam yapmama kararı 
almıştık. Ayrıca tüketicilerimize e-marma-
rabirlik.com'dan 'Siz isteyin biz gönderelim' 
kampanyası başlattık. Yapacakları alışveriş-
lerde yüzde 10'luk indirim imkanı sağlan-
mış olup, en az 50 lira ve üzeri 
alışverişlerde kargo bedeli alınmayacaktır."

Zeytin üreticilerine 
güzel haber

ULUDAĞ Otomotiv Endüs-
trisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
verilerine göre, binek otomo-

bil ihracatı Mart ayında yüzde 33 azala-
rak 789 milyon dolara, tedarik endüstrisi 
ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon 
dolara, eşya taşıma taşıtları ihracatı 
yüzde 35 azalarak 301 milyon dolara ve 
otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 
44 azalarak 103 milyon dolara indi.

Otomotiv  
ihracatı düştü!

Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel bazda 
pay piyasalarına 2020'nin ilk çeyreğinde 18 trilyon dolardan fazla değer kaybettirdi

IIF, bir çok düşük ve orta gelir grubuna 
ait ülkenin Kovid-19'un etkileriyle müca-
dele etmek için Uluslararası Para Fo-
nu'na (IMF) başvurmasına rağmen, bu 
ülkelerin CDS primlerinin son dönemde 
oldukça yükseldiğine dikkati çekiyor. 
Düşük ve orta gelir grubuna ait bir çok 
ülkenin dış borcunun yüzde 25'inin dev-
let garantisi altında olması sebebiyle bu 
ülkelerin borçlanma maliyetleri geçen 10 
yıla göre önemli derecede yükselmiş 
görünüyor. Küresel ticari aktivitenin 

önemli derecede yavaşlamasıyla birlikte 
yabancı ülkede yaşayan yerlilerin daha 
az nakit akışı sağlayacağı tahmin edilir-
ken, bu durum bu ülkelerin dolar bazlı 
likidite sıkıntısı yaşayabileceklerini or-
taya koyuyor. Buna göre, bu gruptaki 89 
ülke yıl sonunda devlet tahvilleri ve kredi 
ödemeleri için 180 milyar dolara ihtiyaç 
duyarken, bu ülkelerin devlet ve devlet 
garantisi altındaki borç kompozisyonu-
nun yüzde 65'i dolardan oluşuyor.  
HABER MERKEZİ 

Orta gelirli ülkeler  
için risk oluşturuyor 

Marmara Zeytin Tarım Satış Koopera-
tifleri Birliğinin yılın ilk 3 ayında  

tarihinin en yüksek ihracat rakamına 
ulaştığı, bu sayede ortaklara  

30 Nisan'da yapılacak ürün bedeli 
ödemelerinin öne çekildiği bildirildi

 VIRUS PIYASADAN  
18 TRILYON DOLAR GOTURDU 

DİŞ Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, 
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği ‘Acil 
Diş Hekimliği Hizmetleri’ çerçevesinde kala-
rak hastalara hijyenik tedbirlerle hizmet ver-

meyi sürdürdüklerini belirtti. Dt. Güler, 
özelde çalışan diş hekimleri ile 
tüm özel sağlık kuruluşlarının bu 
hizmetlerini devam ettirebil-
mesi için mali desteğe ihtiyaç 
duyduğunu kaydetti. Adana 
Diş Hekimleri Odası Başkanı 
Dt. Fatih Güler, yaptığı yazılı 
açıklamada, Bilim Kurulu'nun ve 
Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nin 

(TDB) önerdiği tüm hijyenik önlemleri 
alarak hizmet vermeyi sürdürdük-

lerini belirtti. Dt. Fatih Güler, 
"Kamu yararı adına, riski gö-
zeterek kamu hizmetini önce-
leyerek çalışmaktayız. Ayrıca 
gelen her hastamızı pande-

mide nasıl davranılması konu-
sunda eğitip, bilinçlendirmeye 

de çalışmaktayız" dedi.

Diş hekimleri 
destek istedi

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı  
Covid-19 salgınının etkisiyle Mart ayında 
yüzde 28.5 düşüşle 2.1 milyar dolara ve 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 azalarak 

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

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

S ağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, 81 il sağlık müdürü
ile video konferans görüş-

mesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre; önceki akşam saat 22.30’da
başlayan ve 3 saat süren toplantıda
Corona Virüs salgınına karşı illerde
yürütülen çalışmalar değerlendi-
rildi. Toplantıda hastaların du-
rumu, tedavi protokolleri, yoğun
bakım doluluk oranları ve mevcut
ihtiyaçlar ele alındı. Bakan Koca,
pozitif vakaların temaslılarının ta-
ranması konusunda hızlı hareket
edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Bu dönemde temas içinde olan ki-
şileri izole edemezsek, hastalığı
kontrol altına alma şansımız

olmaz" diyen Bakan Koca, tanı ve
tedavi konusunda gecikme yaşan-
maması gerektiğini hatırlattı.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımı-
zın koruyucu maske ve ekipmanları
konusunda asla bir sorun olma-
malı. Her geçen gün servislerimizin
kapasitesini nasıl artıracağımıza
bakmaya, yoğun bakım yatakları-
mızı daha reel kullanmaya, riskli
olan hastayı yoğun bakım şartla-
rında takip etmeye gayret edelim"
dedi. Bakan Koca, daha sonra il
sağlık müdürlerinin sorularını ya-
nıtladı.

156 vatandaşımız öldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da
yurt dışında yeni tip koronavirüs-

ten hayatını kaybeden Türk 
vatandaşlarının sayısının 156'ya
ulaştığını açıkladı. Çavuşoğlu,
Kovid-19 nedeniyle yurt dışında
zor durumda olan Türk vatandaş-
larının ülkeye getirilmesine ilişkin
çalışmalara devam ettiklerini belir-
terek, "Bugüne kadar 55'e yakın ül-
keden 25 bine yakın vatandaşımızı
ülkemize getirdik" dedi.
Yurt dışından getirilenlerin
14 gün karantinada tutulduklarını
belirten Çavuşoğlu, "1 Nisan'dan
itibaren 2 bin 467 vatandaşımızı
ülkemize getirdik. Son 2 günde 
Kuveyt'ten 644 vatandaşımızı
tahliye ettik. Bir uçak daha 
kaldırmayı planlıyoruz" bilgisini
paylaştı. 

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

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi
gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda coronavirüs salgınına karşı illerde
yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Koca, "Bu dönemde temas içinde olan
kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi

Çavuşoğlu, Irak'tan da 334 kişilik bir grubun
ülkeye getirildiğine değinerek, "7-8 Nisan'da
4 ayrı uçuşla vatandaşlarımızı oradan getire-
ceğiz" diye konuştu. Öte yandan, Fransa'nın
bazı bölgelerinde mahsur kalan 144 TIR şo-
förünün Marsilya üzerinden
Türkiye'ye getirildiğini söyle-
yen Çavuşoğlu, bugün Kara-
dağ'dan da 3 uçuşla 479
vatandaşın ülkeye döndüğünü
bildirdi. Çavuşoğlu, "Cid-
de'den gerçekleştireceğimiz
iki seferle Suudi Arabistan'daki
vatandaşlarımızı da getirmeye
başlayacağız. Yaklaşık 2 bine
yakın başvuru var. Ayrıca 360
civarında da umreci vatandaş-
larımız var. Bunların hepsi
Sağlık Bakanlığımızın, yurtları-
mızın karantina kapasite çer-
çevesinde ülkemize

getirdiğimiz vatandaşlarımız. Bazı vatandaş-
larımız 'Mutlaka getirin.' diyor, bazı vatandaş-
larımız da 'Gelmesin.' diyor. En küçük ülkeler
bile vatandaşlarını getiriyor. Elbette Türkiye
gibi bir devlet yurt dışında zor durumdaki va-

tandaşlarını yurt dışında bı-
rakmamalı" dedi. Türkiye'deki
karantina süresinin de katı
şekilde uygulandığının altını
çizen Çavuşoğlu, ülkedeki
vatandaşların da sağlığını dü-
şünmek zorunda olduklarını
söyledi. Bakan Çavuşoğlu,
"Kanada'da da yaklaşık 400
kişilik bir öğrenci grubumuz
var. Pakistan hava yollarının
iki ayrı uçuşuyla, orada Pakis-
tanlı öğrenciler de var, 7-8 Ni-
san'da inşallah onları da
ülkemize getireceğiz" diye 
konuştu.

KONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICINKONTROL ICIN
IZOLASYON SART

BAKAN
HERKESİ
UYARDIKONTROL ICIN

TIR ŞOFÖRLERİ ÜLKEYE DÖNDÜ

Ölüm orucunun 288’inci
gününde yaşamını yitiren 
Grup Yorum üyesi Helin
Bölek’in ardından, İçişleri
Bakan Süleyman Soylu ile 
CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel sosyal medyada
birbirlerine girdiler

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel sosyal medya he-
sabından “Helin Bölek'in

ölüm orucundayken yaşamını yitirmesi-
nin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm oru-
cunu sürdüren Mustafa Koçak ve
İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete
geçme günüdür. Talepler yerine getiril-
meli, toprağa yeni bir canın düşmesi en-
gellenmelidir" diye yazdı. Bunun üzerine
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Özgür
Özel'e cevap vererek, "Hastaneye kaldırıl-
dığı halde DHKP-C’nin talimatıyla teda-
visini engelleyerek hastaneden çıkartıp
ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz.
Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değir-
menine ölü taşıyan da sizsiniz. Gerçek
yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt ya-
lakaları" tepkisini gösterdi. 

Özel'den sert cevap

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun ken-
disi etiketleyerek yaptığı paylaşıma CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel sert şe-

kilde cevap verdi. Özel, “CHP'nin adını
bir örgütle yan yana getirirken insan
biraz utanır. Örgüt yalakası, senin gibi bir
örgütten finansman elde edendir; bir ör-
gütü kampanyasında kullanandır; bir ör-
güte ne istediyse verendir. Senin ve
DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı
kutsuyoruz” dedi.

Tahliye talep ettiler

Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyele-
rinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı
tarafından haklarında çıkarılan yakalama
kararlarının kaldırılması, konser yasakla-
rının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki
baskıların son bulması talebiyle başlat-
mış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna
dönüştürmüştü. Grup Yorum üyesi İbra-
him Gökçek'in açlık grevi sürüyor. Bölek
ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Üm-
raniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin
vermemeleri üzerine eylemlerini sürdür-
dükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.

Sosyal medyada 
birbirlerine girdiler

Karantinaya alınmalı!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. E. Semih

Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner'e sert tepki gösterdi. "Bir Türk Hanım-
efendisi olması gerekirken; zarafet ve
nezaketten mahrum, seviyesiz ve bayağı bir
ağızla mütemadiyen açıklamalar yapan İP
Müdiresi, kadınları bile utandıracak malum
densizliklerine bir yenisini daha eklemiştir"
diyen Yalçın, "MHP’nin liderine, Ülküdaşla-
rına, dava arkadaşlarına
kazık atan, onları satan,
fitne ve fücurla camiamıza
fesat tohumları eken bu
müennes şimdi Türk mil-
liyetçileri hakkında en
ucuzundan en pespaye-
sinden iftiralar üretmekte-
dir. Utanç verici bir iftira,
hayâsız bir itham ile parti-
mize saldırarak infaz indi-
riminde kadına şiddet ve
çocuğa istismar suçlarının
yer aldığını söylemiş.
Yalan söyleyen ve iftira
atan bu klinik vaka asıl ka-

rantinaya alınması gereken kişidir" ifadelerini
kullandı. 

Hile, entrika ve dolap!

Açıklamasının devamında sert ifadeler kulla-
nan Yalçın, "Türk kadınını dünyadaki hem-
cinslerinden ayırt eden seçkin hususiyetlerden
yoksun olan bu hanımın gerçek yüzü; sözde
kurultay yaveleriyle yola çıktığı günlerde, ken-
disini destekleyen bir grup sergerdeyle birlikte
tarlada eylem yaparken ortaya çıkmıştır. İP

Müdiresi’nin; o sırada kendi
ailesine, eşine ve çevresine
yönelik çirkin, nobran ve ki-
birli muamelesi hâlen akıllar-
dadır. Bu bahtsız ve nasipsiz
hanım, fıtratına ve kadınlı-
ğına yakışmayacak bir neza-
ketsizlik ve kabalık timsalidir.
Hile, entrika ve dolap üzerine
bina edilmiş bu müfsitler itti-
fakının, FETÖ kumaşıyla
dokumaya çalıştıkları tez-
gâhları başlarına geçirilecek
ve çoktan pazara çıkmış fitne
İP’likleri ellerine verilmeye
devam edilecektir" dedi. E. Semih Yalçın

Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu



S emt pazarları için alınan ted-
birlerin havada kaldığı gö-
rüldü. Maske kullanmayan,

eldiven taklmayan pazarcı Suat
Sakak, "Maskeyi dün akşam aldım,
sebze meyve sattığımız için illaki
kirleniyor" diye konuştu. Bir diğer
pazarcı Emre Sakak da  "Zabıta
maske takmayana 3 bin lira ceza
kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman.
Takmazsa ceza yazmakta haklısın.
Maske soruyoruz, 50 lira. Bir
maske 50 lira olur mu? 50 liraya
kadar fiyat çıkarmışlar" dedi. Pa-
zarcı Furkan Abdurramazan ise
'Maskeniz nerede?" nerede soru-
suna, “Rahatsız olduğum için tak-

mıyorum. Müşteriler de sormuyor,
kimsenin umurunda değil" diye ko-
nuştu. Gaziosmanpaşa Karadeniz
Mahallesi’ndeki pazarda, diğer tez-
gahlardan ayrı duran pazarcının el-
diveni ve maskesi ile bütün
ürünlerini tek tek paketlemesi dik-
kati çekti. Yine aynı pazarda so-
kağa çıkma yasağına rağmen
mantar satan küçük yaştaki çocuğa
aldırış eden olmadı.

Herkes kullansa iyi olur

Pazar alışverişine çıkanlar da mas-
kesiz satıcılardan alışveriş yapmaya
devam ediyor. Müşteriler, sadece
"Herkes kullansa daha iyi olur" de-

mekle yetiniyor. Maskesiz pazarcı-
dan alışveriş yapan Soner Erkul,
"Eminim onlar da dikkate almaya
çalışıyorlardır ama iş koşullarının
zorluğundan muhtemelen, hepimi-
zin dikkat etmesi lazım" şeklinde
konuştu. Aynur Hasanov isimli 
bir müşteri ise  "Biz pazar çıktığı-
mız zaman eldiven de, maskede ta-
kıyoruz. Herkes kullansa iyi olur,
biz kullanıyoruz" dedi. Yüksek
Akarsu da "Bence herkes uysa daha
iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum
ama herkes uysa daha iyi. Çocuk-
larım var, kendimi ve onları koru-
mak için kullanıyorum" ifadelerini
kullandı. DHA

Ş u an içinde bulunduğunuz atmosfer-
den sizi alıp, kendi dünyama, yaşan-
ması gereken dünyaya taşımaya

çalıştığım yazılarımı okuyanların beni Çin iş-
kencesine dönen virüsten değil, manyak ve
deli ilan edeceğinden korkmaya başladığım
bir günde 34 yıldır yazdığım yazılarımın bir
yenisini yeniden yazmaya başlarken hala
yani bu illetin ilan edilmesinden bugüne
kadar aynı yerde olduğumu bilin.

Yani tüm bu saçmalıklara karşın deliyim.
Yani çaresi olmayan ölüm korkusunun yü-

reklere salındığı şu günleri aşağıda verece-
ğim örnek öyle güzel anlatıyor ki.

"İbn-i Sina bir deney yapar; İki kuzuyu iki

ayrı kafese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı
kiloda, aynı cinstir ve aynı yemlerle beslenir.
Tüm şartlar eşittir. Ancak, yan kafeste de bir
kurt vardır ve kurdu sadece kuzulardan biri
görebilmektir. Aylar sonra kurdu gören kuzu
huzursuz, zayıf ve çelimsiz olduğundan ölür.
Kurt kuzuya hiç bir şey yapmamasına rağ-
men, kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden
ölmüştür. Kurdu görmeyen diğer kuzu ise ol-
dukça huzurlu olduğundan besili ve kilolu-
dur. Bu deneyde İbn-i Sina, zihinsel etkinin,
sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olum-
suz etkisini deneylemiştir." Gereksiz korku,
endişe, kaygı, stresin, insan bünyesine ver-
diği zararı hiç bir şey veremez.

Bu nedenle; Şu salgın günlerinde en çok
uzak durmamız gereken şeydir korku, en-
dişe, kaygı, stres, panik. Kendiniz ve çevreni-
zin sağlığı için.

O yüzden kafamıza hiç bir şey takmadan
günlerimizi evde geçirmenin yanı sıra yaşan-
ması gereken dünyanın her yerinde yaşamak
gerektiğine inandığımı ve yaşanması gere-
kenlerin gerçekleşmesi için istemek ve de ar-
zulamak gerekir düşüncesindeyim.

Ve bu istem ile arzunun gerçekleşmesi

için tüm virüs ve diğer engellere karşı yaşa-
nılması gerekeni yaşama dileğinin çok ama
çok önemli bir duygu olduğunu da hatırla-
mak gerekir..

İşte tam bu anda, yani içine girdiğin o ka-
ranlık tünelde de yaşamın olduğunu düşü-
nüp, yaşanması gereken hayatın o içine
sokulduğunuz karanlıkta da yaşayan canlıla-
rın olduğunu bilmek yeter artar bile...

Bu yaşamın birincisi sizin girdiğinizi his-
settiğiniz o tünele sizinle birlikte sokulanla-
rın ve sizi oraya taşıyanlar olduğunu ve en
önemlisi o tünelde de canlıların varlığını bil-
meniz ve tünelde olsa içinde hala yaşamın
ana kaynağı olan oksijeni hissedip, nefes al-
dığınızla ölçebilir 'evet, ben yaşıyorsam yaşa-
yanlarda var' demeniz yetmez mi?

Yada çok istediğiniz, arzuladığınız o ha-

yata ve arzulara ulaşmak isterken önünüze
çıkan bin bir engeli aşmak için sizi yoran şu
hayatın her saniyesinin dolu dolu yaşanması
gerektiğine inanıyorum.

Ve hayal ettiğinizin, sizinle aynı duygular
içinde olduğunu düşündüğünüz birinin tam
da bitme noktası dediğiniz anda size bir
anda gelip, gülen güzel yüzü ile merhaba de-
yişini ve uzattığı eliyle sizi o karanlıktan çek-
meye, çıkarmaya çalıştığını düşünmeniz bile
şu an, şimdi, şu atmosferde özgürce yaşa-
mak istediğiniz hayat olduğunu anlamak, is-
temek, arzulamak gerekmez mi yaşanması
gerekenlerin içinde sıralandığı hayat denen
şu dünya da.

Evet, öyle ben bu nedenle aynı yerdeyim,
gülen yüzle, güzel insanlarlayım virüse
inat...

Yaşamı istemek arzulamak aşıdır...
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TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü 
Avcıkoru Tabiat Parkı Giriş Takı ve Giriş Kontrol Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/180891
1-İdarenin
a) Adresi : Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Avcıkoru Tabiat Parkı 1 Adet Giriş Takı ve 1 Adet Giriş Kontrol 

Binası Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Avcıkoru Tabiat Parkı Şile /İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 1. Bölge 

Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Ek Hizmet Binası Erguvan 
Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No: 265 Maslak/ Sarıyer/ İstanbul

b) Tarihi ve saati : 21.04.2020 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzen-
lenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin, (B) Üst Yapı (Bina ) İşleri, III. Grup Bina İşleri Benzer İş Ola-
rak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü-
dürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü İhale Birimi Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No: 265 Maslak/
Sarıyer/ İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVCIKORU TABİAT PARKI GİRİŞ TAKI VE 

GİRİŞ KONTROL BİNASI YAPIM İŞİ
İSTANBUL DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1158423)

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da
maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması
gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz
Mahallesi’ndeki pazarlarda bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra
yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

KURALLARI 
TAKMIYORLAR

Maske ve tulumla
alışverişe çıktı!
Dünyayı saran Koronavirüs tehdidine karşı herkes önlem almaya
çalışırken Avcılar’da oto boyacısı Mehmet Oral, işyerinde boya yaparken
kullandığı tulum ve maske ile gelince dikkatleri üzerinde topladı

Cihangir Mahal-
lesi’ndeki semt pa-
zarında kaydedilen

maskesiz dolaşanların, sebze
ve meyveleri seçenlerin gö-
rüntülerinin aksine Avcı-
lar’daki Denizköşkler
Mahallesi’nde kurulan semt
pazarında polis ve zabıtanın
etkili önlem aldığı görüldü.
Pazarın girişlerine Avcılar
Emniyet Müdürlüğü araçla-
rından pazarda maske kulla-
nımının zorunlu olduğuna ve
sosyal mesafe kuralına uyul-
ması gerektiğine dair sık sık
anons yapıldı. Pazara gelenle-
rin ateşi ölçülürken, maskesiz
olanlara ücretsiz maske dağı-
tıldı. Zabıta görevlileri de
Pazar içerisinde sık devriye
gezerek eldiven veya maske
kullanmayan esnafı uyardı.
Maske ile pazara girenlerin
bazılarının alışveriş bitince bu
maskeleri yere attığı görüldü.
Pazarda satılan ürünlerin
arasında ‘Nano maske’ adı

verilen yıkanıp kullanılabildiği
belirtilen maskeler de gö-
rüldü. Dut şurubu satan bir
satıcı bu maskelerin 3 tanesini
10 TL’den sattıklarını, bunla-
rın tüm virüslere karşı etkili
olduğunu savundu.

Oto boyacısının
çözümü

Avcılar'da oto boyacısı Meh-
met Oral, semt pazarına üze-
rinde beyaz tulum, başında
özel başlık ve ağzında iki nok-
tadan solunumu sağlayan
maskesi ile gelince tüm dik-
katleri üzerinde topladı. Her-
kesin kendisine göre önlem
almaya çalıştığını ifade eden
Oral, bu kullandığı maske ve
tulumun tüm virüslere karşı
kendisini savunacağına inan-
dığını ifade ederken, maske
takmadan pazara gelenlere
de tepki gösterdi. Mehmet
Oral, Pazar girişinde kısa sü-
rede alışverişini tamamlaya-
rak uzaklaştı. DHA

Özel araçlar geri çevrildiKoronavirüs
tedbirleri

kapsamında 31
şehrin araç giriş

çıkışına
kapatılmasının

ardından Silivri'den
İstanbul'a giriş ve

bçıkış yapmak
isteyen, izin belgesi

bulunmayan özel
araçlar geri çevrildi

Koronavirüs ted-
birleri kapsamında 31
şehir araç giriş çıkışına

Cuma gecesinden itibaren kapa-
tıldı. İçişleri Bakanlığının genelge-
sinde yer alan istisnai durumlar
dışında şehre girmek isteyen araç-
lara izin verilmiyor, şehirden çık-
mak isteyen sürücüler ise geri
çevriliyor. İstanbul'da D-110 Te-
kirdağ il sınırı Gümüşyaka Pa-

patya mevkiinde polis ve jan-
darma ekipleri tarafından denetim
yapılırken, izin belgesi bulunma-
yan araçlar geri çevrildi. 112 ekip-
leri tarafından ise durdurulan
araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. 
Otomobillerde yan yana oturan-
ları da sosyal mesafeyi korumaları
için uyaran polis, ön sağ tarafta
oturanların arka sağ tarafa geç-
mesini istedi. 



K aravanlarıyla dünya turuna çıkan İngi-
liz Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle
sokağa çıkmamaları gerektiği bilgisini

İstanbul ziyaretleri sırasında öğrendi. Çiftin İs-
tanbul Fatih'te karavanları ile kalacak mekan
aradıklarını sosyal medyadan öğrenen Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fisher aile-
sinin Fatih Belediyesi Yenikapı Spor Tesisleri'nin
otoparkına yerleştirilmesi talimatını verdi. Bu-
rada İngiliz çifte otopark, elektrik, su gibi ihti-
yaçları konusunda yardımcı olunuyor. Market
ihtiyaçlarını kendileri ve komşuların yardımla-
rıyla karşılayan çifte, tesisteki görevliler de çay
ikramında bulunuyor. Öte yandan çevre sakin-
leri, balkonlara çıkarak çifte hatırlarını soruyor,
el sallıyor ve yaptığı yemeklerden de ikram edi-
yor. Fisher ailesi ise burada kalmaktan dolayı
çok şanslı hissettiklerini ifade ediyor.

Yolculuk durduruldu

Ocak ayından beri karavanları “Trudy" ile seya-
hat ettiklerini anlatan Chris Fisher, “Aslında
tam zamanlı seyahat etmeye Mayıs 2018'de
başladık. Dünyadaki her ülkeyi gezmek için bir
challenge başlattık ve daha önce Avrupa ve
Orta Amerika'yı sırt çantasıyla gezdik. Bu yol-
culuksa bu yıl Ocak ayında başladı ve bütün
dünyayı arabayla gezmeye çalışıyoruz. Türki-
ye'ye vardıktan yaklaşık bir hafta sonra korona-
virüsün Türkiye'ye geldiğini gördük ve hükümet
sınırları kapattı. Şu anda Gürcistan'a yapacağı-
mız yolculuğu durdurduk ve kendimizi mini-
büste meşgul ediyoruz çünkü biz youtuber'ız ve
büyük bir sosyal medya ağımız var. Macera-
mızla ilgili birçok video çekiyoruz ve takipçileri-
mizle pozitif ve ilham verici mesajlar
paylaşıyoruz. Sadece kendimiz bilgisayarda
meşgul etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Herkes çok kibar

“Buraya, Fatih Belediyesi'ne ulaşabildiğimiz
için çok şanslıydık çünkü Belediye Başkanı
Ergün Turan bu zor süreçte bize burada kalma-
mız için izin verdi" diyen Fisher, "Kendisine te-
şekkür etmek isteriz. Self izolasyonda
olduğumuz için kendisiyle tanışamadık ama

çok minnettarız çünkü bizi kabul etti ve aslında
bütün topluluk harikaydı. İnsanlar balkonlar-
dan el sallıyorlar, bazı komşular bize yemek ge-
tiriyorlar. Lokum ve kahve ikram ediyorlar.
Herkes çok kibar. Üst kattaki kadın her aksam
ailesine yaptığı yemekten bize de getiriyor ama
kabul edemiyoruz çünkü bizim depomuz var ve
bizim için yeterli ama bizi aileleri gibi kabul et-
tikleri için gerçekten tüm halka minnettarız" ia-
fedlerini kullandı.  DHA
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Karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna, koronavirüs salgını nedeniyle
sınırlar kapanınca İstanbul'da ara vermek zorunda kalan İngiliz çift, 
17 gündür Yenikapı Spor Tesislerinin otoparkında gönüllü karantinadalar

Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

hergunlu@ttnet.net.tr

K orona virüs belası nedeniyle son derece sı-
kıntılı ve üzücü günler yaşıyoruz. Evlerimize
kapandık ve sağ salim bu günlerin geçmesini

bekliyoruz. Kimimiz işsiz kaldık, kimimiz zaten iş-
sizdik… Yani hem hayatımız hem de ekonomimiz
büyük bir tehdit altında…

İşyerleri birer birer kapanıyor. Bazıları da geçici
olarak iş durdurma yoluna gitti. Her iki durumda da
işçi çıkartma söz konusu… Kısa Çalışma Ödeneği
dışında, evlerimizde otururken para kazanamayaca-
ğız. Gelirimiz sıfıra inince bir süre sonra açlık ile
mücadele etmek zorunda kalacağız. Virüs belasın-
dan kurtulsak bile sonrasında uzun süre ekonomik
sıkıntı ile mücadele edeceğiz.

Devlet, kayıtlı 2 milyon vatandaşa birer milyon
yardım yapsa da, emekli ikramiyelerini önceden da-
ğıtsa da bu elbette yetmeyecek. Yüz binlerce kayıt-
sız vatandaşa ne olacak belli değil… Doğalgaz,
elektrik ve su faturaları ile banka kredi borçları üç
ay öteleniyor. Bunun anlamı, üç ay sonra, hem geç-
miş hem de dönemsel faturaları ve kredi taksitlerini
birlikte ödeyeceğiz demektir. Dönemin faturalarını
zamlı ödeyeceğimizi söylememe gerek yok sanırım!
Virüse yakalanma olasılığını da düşünecek olursak,
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenme-
mize de dikkat etmemiz gerekiyor.  

Bankalar, altı ay ödemesiz kredi veriyor. Ödeme-
siz güzel de, ödenmeyen dönemlerin faizi işliyor ve
ilk taksite eklenecek. İlave olarak başka ek ödeme-
ler ve hayat sigortası da istenecek… Altı ay sonra
hemen iş bulacağımız garanti değil. İşimiz olmazsa
bu borçları nasıl ödeyeceğiz? En kötü borçlanma
şekli, borçların borçla kapatılması şeklidir. Bu du-
rumda borçlar katlanarak artar ve insanlar ağır bu-
nalımların pençesinde kıvranır. Belki de intihar
vakaları artar. Bizim, “Siz evde oturun bütün mas-
raflarınız bizden” diyecek bir sistemimiz de olmadı-
ğına göre… 

Görülen o ki; ortada devletin bin lirasından ve
emeklinin ikramiyesinden başka nakit desteği bulun-
mamaktadır. Belki toplanan bağışlarla bir miktar
daha ödeme yapılabilir ama hepsi bu kadar.  Diğer
bütün öngörüler vatandaşın ileriye yönelik borçlan-
ması üzerine kurgulanıyor. Bu durumda Korona
virüs bir tek bankaların işine yarayacak gibi 
görünüyor…

Vatandaş olarak yapılması gereken, ihtiyaçları-
mızı minimuma indirmek ve mümkün olduğu kadar
bu dönemi borçsuz atlatmaktır. Bankaların cazip
kredilendirme/borçlandırma tekliflerine balıklama
atlamaktan ziyade, kendi olanaklarımızla idare et-
meye çalışarak bu dönemi atlatmamız hem cebimizi
hem de ruh sağlığımızı koruyacaktır. Çünkü tabiri
caiz ise, tatlı tatlı yemenin bir de acı acı geğirmesi
olacaktır. Kredi kartı ekstrelerimiz “vadaaaaa!” de-
yince, bizim yüreğimiz üç buçuk atacaktır…

Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Olanın
olmayana verme borcu vardır. Zenginin malında
yoksulun payı vardır. Buradaki “zengin” kavramı
göreceli bir kavramdır. İki ekmeği olan, olmayana
göre zengindir ve bir ekmeğini vermek zorundadır.
Bulunduğunuz çevredeki çaresiz insanları bulup, on-
lara yardım etmek, bu zorlu dönemi atlatmalarını
kolaylaştıracaktır. Gün, birikmişleri saklama değil,
kendi ihtiyaçlarımızı da gözeterek infak etmek yani
paylaşmak günüdür. “Her zorluğun yanında mut-
laka bir kolaylık vardır.” Bu bir imtihandır ve bu
imtihanı ancak ve ancak, birbirimize dayanarak ve
paylaşarak atlatabiliriz.

İnsanların, bankaların eline düşmelerine izin ver-
meyelim. Birlik olalım, paylaşalım. 

Güzel günler gelecektir… Korkmayalım!

Borçlanmak çözüm değildir;
paylaşmak çözümdür…
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KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEKLER
Öte yandan Fisher çifti, seyahatleri sırasında çektikleri eğlenceli video 

ve fotoğrafları Youtube kanalları ve sosyal medya hesaplarında da 
paylaşıyor. Ayrıca, karavanlarının üzerinde de sosyal medya
hesaplarının kullanıcı adları bulunuyor. Çift, salgın tehlikesi 

geçtiğinde turlarına kaldıkları yerden devam edecek

Verdiği, aldığının
ancak yarısı kadar
CHP İstanbul Milletvekili Karabat, Cengiz Holding’in yaptığı 34 milyon liralık bağışı ve sili-
nen vergi borçlarını karşılaştırdı. Karabat, “Kur değerleri de hesaba katıldığında Cengiz’in

affedilen borcu, bugün tüm kampanyadan toplanılan paradan kat ve kat fazla" dedi
Cengİz Holding'in 'Biz bize yeteriz Türkiyem'
kampanyasına yaptığı 34 milyon bağış hakkında
açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili

Özgür Karabat, "Cengiz Holding, 2016’dan bu yana 100
milyon liranın üzerinde 15 ihaleyi aldı. Bu alanda
Cengiz Holding’i geçen tek firma 17 ihaleyle
Kalyon İnşaat. Aynı süre içinde bedeli
100 milyon liranın üzerindeki ihale be-
delleri toplamı 19 milyar 369 milyon
lira. Bu süre içinde kamudan aldıkları
15 ihalenin 9’unu 21/B pazarlık usulü
ile aldılar. Sadece 21/B usulü ile ve yine
sadece 2019’da aldıkları iki ihalenin
toplam sözleşme bedeli 1 milyar 229
milyon lira” ifadelerini kullandı.

Neden silindiği bilinmiyor

Cengiz Holding’in AK Parti
hükümetiyle izaha
muhtaç ilişkisinin
daha da geçmişe
dayandığını belirten
Karabat, “Biliyor-
sunuz, Maliye Ba-
kanlığı Gelir
İdaresi Başkan-
lığı bünyesindeki
Merkezi Uz-
laşma Komis-
yonu, Cengiz
İnşaat’ın 2005-
2009 yıllarına
ait 424.4 mil-
yon TL’lik
vergi cezasını

affetti. Bu vergi affı daha sonra dönemin Maliye Bakanı
Naci Ağbal tarafından da 2016’da kabul edildi. 2006-2009
arası ortalama dolar kuru 1,40 Türk Lirasıydı. Bu hesapla
Cengiz Holding’in affedilen 424,4 milyon liralık vergi borcu
303,1 milyon dolara karşılık geliyor. Bu tutarın bugünkü kur-
dan değeri 2 milyar 41 milyon lira.  Yani "Biz Bize Yeteriz"

kampanyasından toplanan para ise bu borcun ancak ya-
rısı. Ayrıca 2009’dan bu yana şirketin hangi vergi borçla-
rının silindiği ise ticari sır bahanesiyle kamuoyundan
gizleniyor" eleştirisinde bulundu. 

Servetlerine servet kattılar

Cengiz ailesinin AK Parti döneminde servetlerine ser-
vet kattığını savunan CHP İstanbul Milletvekili Kara-

bat, "Forbes Dergisi’nin en zengin 100 Türk
Listesi’ne 2010 yılında Cengiz Hol-

ding’ten sadece Ahmet Cengiz 350
milyon dolarlık servetiyle 99’uncu

sıradan girdi. Ancak 2020 yılının
en zengin 100 Türk listesinde

Cengiz Holding’ten 4 kişi bu-
lunuyor. Bu kişiler, Ahmet,

Mehmet, Ekrem ve Şeref
Cengiz. Her birinin

550’şer milyon dolar
olmak üzere top-

lam 2,2 milyar
dolarlık ser-
vetleri bulu-
nuyor"
şeklinde ko-

nuştu.

Koronavirüse
yakalanan ve 2 gün

önce taburcu olan 
68 yaşındaki Prof.

Dr. Hidayet Sarı, 
koronavirüse

yakalanan hastalara
umut olması için bir

video yayınladı. 
Prof. Dr. Sarı videoda,

“Bu hastalığın
düzelebileceğinin 

canlı göstergesi olarak
sizlere bu videoyu

çekiyorum. Değerli
meslektaşlarımın 

tedavileri çok başarılı
olmuştur” dedi

İstanBul Üniversitesi Cer-
rahpaşa- Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Fizik Tedavi ve Re-

habilitasyon Anabilim dalından yakın
zamanda emekli olan Prof. Dr. Hidayet
Sarı, 21 gün önce koronavirüse yaka-
landı. Yaklaşık 10 gün önce Biruni Has-
tanesi’nde tedavi görmeye başlayan 68
yaşındaki Prof. Dr. Sarı, 2 gün önce ta-
burcu oldu. Eşi Prof. Dr. Nil Sarı’nın da
koronavirüs teşhisiyle yoğum bakımda
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarı, eşiyle
birlikte tedavi gördükleri hastanenin
sağlık çalışanlarına teşekkür ederek,
diğer koronavirüs hastalarına umut ol-
ması için bir video paylaştı. 

Tedavi başarılı oldu

Tedavinin kesinlikle başarılı olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Değerli kardeş-
lerim ben Prof. Dr. Hidayet Sarı, 68 ya-
şında bir hekimim. Maalesef 21 gün
önce Covid-19 hastalığına yakalandım
ve 10-12 gün önce de Biruni Üniversite-
si’nde tetkik ve tedavi gördüm. Onun
neticesinde şu anda 2 gündür evde ta-
burcu vaziyette sağlıklı yaşamımı sür-

dürmeye çalışıyorum. Eşimin akciğe-
rinde daha evvelden ufak tefek prob-
lemler olduğu için yoğun bakım
ünitesine gitti ama ondan da aldığımız
haber uyandırılmış ve şuuru açık ol-
duğu şeklinde. İnşallah normal solu-
numa geçecek diye ümitle bekliyoruz.
Değerli meslektaşlarımı insanüstü gay-
retleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, te-
davileri çok başarılı olmuştur.
Hastanedeki bakım son derece kaliteli
olmuştur. Bu nedenle bu üniversiteyi
kuran Prof. Dr. Adnan Yüksel ve özel-
likle Mahir Hocamıza çok teşekkür edi-
yorum. Tedavileri kesinlikle başarılı
olmuştur" dedi.

Morallerini yüksek tutsunlar

Sağlık çalışanlarından kendilerine dik-
kat etmelerini ve morallerini yüksek tut-
malarını isteyen Prof. Dr. Sarı,
"Morallerini yüksek tutsunlar, tedavile-
rine devam etsinler. Orada düzelen has-
talardan aldıkları dualarla onlara güç
kuvvet gelmesini diliyorum. Lütfen ken-
dilerini iyi korusunlar. Sağlık sektörü-
müz ayakta kalırsa hastalarımız

düzelebilir. Özellikle bütün doktorları-
mız, hemşirelerimiz ve sağlık teknisyen-
lerimizin kendilerini korumalarını,
morallerini yüksek tutmalarını ve insan-
üstü gayretlerine devam etmelerini rica
ediyorum. Arada dinlenerek kendilerine
güç ve enerji toplamalarını rica ediyo-
rum. Orada gördüğüm gözlem, sağlık
çalışanlarımızın da çok büyük bir sıkıntı
ve stres içinde oldukları. Onların da si-
gara içtiklerini gördüm. Bunların kesin-
likle bırakılmasını rica ediyorum.

Yürüsünler, sıcak içecekler içsinler,
streslerini atsınlar, sohbet etsinler ve bir-
birlerinden uzak dursunlar, hastalığa
yakalanmasınlar. Hepsini ayrı ayrı teb-
rik ediyorum ve tedavinin başarılı oldu-
ğunu söylüyorum. Ben 67-68
yaşındayım, eşim de bu civarlarda. Bu
hastalığın düzelebileceğinin canlı gös-
tergesi olarak sizlere bu videoyu oğlum
Dr. Hasan Sarı ile beraber çekiyorum.
Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyo-
rum" dedi. DHA

Profesörden moral videosu

İSTANBUL’DA 
MAHSUR 
KALDILAR!

Beykoz
alarma geçti

Beykoz Belediyesi sokağa çıkmak
zorunda olan vatandaşların sağlığını
korumak ve virüsün yayılma ihtima-

line karşı ortak kullanım alanlarını hafta içi ve
hafta sonu olmak üzere yoğun bir programla
ilaçlıyor. İlçedeki tüm cami, okullar ilaçlanarak
kişisel karantina sonrası için kullanıma hazır
hale getirilirken vatandaşların sık uğradığı kamu
binaları, muhtarlıklar, hastaneler, aile sağlığı
merkezleri, duraklar, noterler,  marketler, pazar
yerleri, ATM'ler, halk otobüsleri, minibüsler, tak-
siler ve çöp konteynerleri özenle ilaçlanıyor. 
Salgın riskinin güvenli şekilde kontrol altın alın-
ması için sahadaki ilaçlama ekiplerinin sayısı ar-
tıran Beykoz Belediyesi gerekeli olan her türlü
dezenfektan malzemesi ve ekipmanı da  tamam-
lamış durumda. 

Meydan, Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor 

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsa-
mında ilçenin meydan, cadde ve sokakları da
dezenfektanlı ve sabunlu sularla yıkanıyor.  8
arazözle sahada aralıksız görev yapan ekipler il-
çeyi olası virüslerden arındırıyor. 

Pazar Yerleri Denetleniyor 

Beykoz genelinde kurulan tüm pazar yerleri za-
bıta ekipleri tarafından denetlenerek esnaf ve va-
tandaşlar uymaları gereken kurallar konusunda
bilgilendiriliyor. Ekipler özellikle bakanlığın açık-
ladığı hijyen ve alış veriş talimatlarına uyulması
konusunda sıkı bir denetim yaparken çocukların
ve 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin alışverişe getirilip
getirilmediği de kontrol ediliyor.

Özgür 
Karabat
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Y eryüzünde nerede olursa olsun,
bir iktidar; milletin ihtiyacı oldu-
ğunda vermemek için mazeret

bulmaya hatta bağış kampanyası baş-
latmışsa bir de hamaset yapmaya baş-
lamışsa, dünyayı korkutan virüsle ilgili
önlemlerde de geç kalmışsa ve hala
önlemleri almakta ayak diriyorsa bilin
ki, yolun sonuna gelmiştir.

Devlet bağış toplar mı?
Sözümü baştan söyleyelim.
Vergi zorla alınan bağış ise isteyerek 

verilen bir şey olduğunu da hatırlatmak
isterim.

Yeterli değilse kaynakları toplar…
Kaynak dibi bulmuşsa toplar…
Kendi kendine yetmiyorsa toplar…
Genel bir seferberlik ilan edilmişse ve

yoksa toplar…
Kaynakları düşman eline geçmişse mil-

letinden bağış toplar.
Varlık ve yokluk seçeneği ile karşı kar-

şıya kalmışsa toplar.
Bugüne kadar millete verdim, şimdi

milletin devlete verme zamanı der toplar.
O devlet milletinden hiç vergi 

almamışsa…
Hatta vergi almış ama milletin yaşam

kalitesi için o kaynaklar yetmemişse…
Ne derseniz deyin bir devlet milletinden

bağış toplar.
***

Ancak…
Gelelim zurnanın zırt dediği yere.
O devleti yönetenler, vatandaşından her

türlü vergi almışsa, vergileri doğru kullan-
mışsa milletinden neden bağış istesin ki?

Devleti yönetenler yüz yıllık birikimini
yani kaynağını doğru kullanmışsa neden
vatandaşından bağış istesin ki?

Kaynaklarını doğru kullanmışsa ve
biriktirmişse neden milletinden bağış
toplar ki?

Ve topladığı bağışlar devede kulaksa
neden kampanyalar açılır ki?

Yanıt açık. Asıl meseleyi tartıştırmamak
için…

Bağış meselesi üzerinden toplumda se-
ferberlik ve birlik sağlamak için…

Aslında bağış meselesi, hamasetin
perdesinin en üst perdeden açılacağının
habercisidir.

Milletten bağış isteyenlere soru şudur.
Kaynaklarımızı neden tükettiniz?
Milletin, 100 yıl boyunca ilk defa bir

bütün olarak destek istiyor.
Faturalarını, kiralarını öde.
Çalışamayanların maaşlarını öde…
Vergileri ötele…
Kredileri ötele…
Ve vatandaşının işleri yoluna girinceye

kadar asgari geçim giderlerini üstlen…
Devleti yönetenlerin ne yapması gereki-

yorsa, o’nu yap.
Şimdi sen devlet olarak ver.

***
Gelelim saadete…
Devlet vatandaşı için 100 milyar lira,

15 milyar dolar bir kaynak ayırmışsa ve

ardından da milletinden “biz bize yeteriz”
diyerek toplayacağı miktar bugüne kadar
1 milyar lira yani 154 milyon dolar ol-
muşsa. Toplayabileceği miktar 1 milyar
doları geç(e)meyecekse ne anlamı vardır
toplanan bağışın?

Aynı devlet toplanan bağıştan fazla bir
rakamı, yani 200 milyon doları Ukran-
ya’ya askeri yardım olarak vermişse…

Toplanan bağış miktarından daha fazla-
sını Afrika Kalkınma Bankası’na 5 milyar
lira ortaklık payı aktarılmasına hatta cum-
hurbaşkanına bu payı 26 milyar liraya
kadar çıkarma yetkisi vermişse…

Devlet, “İtibardan tasarruf olmaz” di-
yerek kaynaklarını kötü kullanmaya devam
ediyorsa, giderlerini hiç kısmıyorsa…

Milletin söyleyecek sözü olmayacak mı?
***

Tam da bugün asıl beka meselesiyle kar-
şılaşılmışsa; millet zordaysa, fabrikalar
birer birer kapanmaya ya da yarı zamanlı
çalışmaya başlamışsa, kimi esnaf işyerle-
rini kapatmışsa, kimi işyerleri zorunlu ola-
rak kapatılmışsa, insanlar işsiz kalmaya
başlamışsa, işçisinden, emeklisine, esnafın-
dan sanayicisine kadar zor bir süreçten ge-
çilirken, hayatın yüzde 70’i durmuşken,
millete vermesi gereken devlet neden va-
tandaşından bağış ister ki?

***
Millet demez mi, “ey devlet kurulduğun

günden bugüne kadar verdik.
“Askerinden, bürokratına, emniyet güç-

lerinden adalete yani devlet bürokrasinin
tamamına hizmetleri karşılığında ücretle-
rini ödedik.

“Hatta bizden daha iyi yaşayabilin diye,
itibarınızdan tasarruf olmasın diye tüm
imkanlarınız olmasına itiraz etmedik.

“Millet olarak yokluklar içinde olma-
mıza rağmen, en iyi konutlarda, en iyi tatil
yerlerinde, en iyi çalışma ortamlarında,
hizmet edesiniz diye verdik.

“Sorgulamadık bile… Sorgulayanlara
da devlette laf söylenmez diyerek 
aşağıladık.

“Devleti yöneten kimilerinin; suç olma-
sına rağmen, devletin kaynaklarından ken-
dilerine pay ayırmasını bile “bal tutan
parmağını yalar” diyerek, ahlaksızlığı,
çalmayı meşrulaştırdık.

Askere çağırdın geldik.
“Şehitler tepesi boş kalmasın” dedin,

boş bırakmamak için gencecik çocukları-
mızı verdik.

“Vergiler koydun yetmedi, ek vergiler
koydun “yetmez mi?” diye sormadan ver-
dik. Çünkü bizde olanlar dünyanın en ge-
lişmiş ülkelerinde bile yoktu. Havaalanları,
denizin altından geçitler, köprüler,
otobanlar…”

***
“Vergilerimizi, bizlere; hastane, yol,

köprü, havaalanı, denizin altından geçitler,
eğitimden sağlığa hayatımızla ilgili ne
varsa yapasınız diye vermiştik.

“Siz ne yaptınız, kaynak yok diyerek

yeni köprüleri, yolları, hastaneleri yap işlet
diyerek özele, yetmedi yap, işlet ve garanti
kar diyerek birkaç özel müteahhide 
verdiniz.

“Halbuki 83 milyon o 5 müteahhitten
büyük olmasına ve milletin anasına küfret-
melerine rağmen ödül verdiniz.

“Devlet olmazsa vatandaş olmaz” diye-
rek hamaset yaparak ne istedinizse verdik.

“Sizi kutsallaştırdık ve laf söyleyenleri
devlet düşmanı ilan ettik.”

Halbuki o devasa devlet vatandaşı için
organize olması gereken bir teşkilattı. Kut-
sal filan da değildi.

Kutsal olan hizmet ettiği vatandaşıydı
ve o vatandaşın patronu değil vatandaş
onun patronuydu. Biz ise asıl patronun
devlet olduğu vatandaşının da maraba ol-
duğu teşkilatla hep kötü günlerde 
yüzleştik.

***
Devletin aklı tek tek vatandaşın aklın-

dan daha büyük bir akla sahipti.
Vatandaşının düşünmediklerini, düşüne-

mediklerini düşünür, gelecekte yaşanabile-
cek kötü günler için birikim ve plan
yapardı.

Dünden daha iyi yaşayabilsinler diye va-
tandaşları, ülkeyi zenginleştirir kaynakları
har vurup savurmaz, kasayı tamtakır 
yapmazdı.

Anlayacağınız devletin devletliğini yapa-
cağı kötü günlerde, milletine 100 yıllık bi-
riktirdiklerinden verirdi.

Bunu da karşılıksız yapar gibi gözükse
de karşılıksız yapmaz. O kötü günler geçti-
ğinde vergilerle geri alırdı.

***
Küçücük görünmez olan bir virüs ger-

çekle bizi yüzleştirdi.
Devlet hazırlık yapmamıştı.
Hem de kendisine bir rapor sunulmasına

rağmen.
Bir virüsün salgın bir hastalık yapacağı,

59 binden fazla vatandaşımızın ölebilece-
ğine yönelik devlet uyarılmıştı.

Devletin başındaki Cumhurbaşkanı da o
raporu bir genelgeye çevirerek tüm birim-
lere göndermişti.

Tam bir yıl önce…
***

O virüs geldi.
Ve gördük ki, o devleti yönetenler uya-

rılmasına rağmen bir şey yapmamış ve
önlem almamıştı. Rapor ve genelge de
sumen altı yapılmış ciddiye alınmamıştı.

Milletin ona ihtiyaç duyduğu zamanda,
bir şey yapması gerekirken milletinden
bağış istiyordu.

Ve yine görülen o ki, süreçte eksiklikleri
görülmesin diye kurulduğu günden beri
yaptığı gibi toplumda ki fay hatlarını tetik-
leyecek. Kutuplaştırmayı artıracak. Devleti
yönetenleri eleştirenleri; hain, düşman ilan
ederek; “eksikleri, yapamadıkları tartışıl-
masın” diye yeniden üst perdeden hamaset
yapacak.

Devletini sevenler ve devletine düşman
olanlar diye ikiye ayırarak toplumu, kutu-
plaştırarak, kendi seçmen kitlesini konso-
lide edebilmek için tüm otoriter
iktidarların kullandığı dile dört elle
sarılacak.

Devletin birikmiş aklı devreye girecek.
Böl parçala yönet…

****
Sakına bu oyuna gelmeyin.
Toplumu kutuplaştıracak tartışmalardan

uzak durun.
Kullanılan dilinize dikkat edin.
Devleti yönetenlerin dilini kullanmayın.
Yönetenler kullandığı dili, kullananlara

ihtiyacı var.
Çünkü çatışma böyle başlıyor. Fay hat-

larını kırarak büyük depremler yaratılıyor.
Devletin yönetenler eksiklerini, yapama-

dıklarını, yapacak birşeyleri kalmadığını
kabullenmek yerine, yönetmeye devam
edebilmek ve ayakta kalabilmek için çatış-
mayı büyüterek kutuplaşmayı derinleştire-
rek ayakta kalabiliyor. Bilesiniz…

Ancak bu yapılmazsa oyunları boşa 
çıkıyor.

Bunu bu millet 100 yılda öylesine çok
yaptı ki!

Tekrar aynısını yapar. Millete yeter ki
güvenin.

Son söz: Ne yaparlarsa yapsınlar tüm
yıpranmış ve artık topluma verecek birşeyi
kalmamış, hamasete sarılmış tüm iktidar-
lara ne olmuşsa bugün devleti yönetenlere
de o olacak. Gidecekler… Millet kazana-
cak. Onlar için yolun sonu millet için yolun
başı göründü.  Merak etmeyin… Merak
ediyorsanız sadece 31 Mart ve 23 Haziran
sonuçlarına bakmanız bile yeterli…

Bu yazı https://aawsat.com sitesinden
alınmıştır. 

DEVLET BAĞIS TOPLAR MI?
alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

Ali TARAKCI
SESLİ DÜŞÜNCELER



A BD Başkanı Donald Trump, korona-
virüsle mücadele kapsamında yöne-
timinin aldığı tedbirlerle ilgili olarak 

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. 
Kendisinin ve yönetiminin tüm ülkede salgını 
önlemeye yönelik sayısız tedbir aldığını ve bu 
şekilde daha az kişinin zarar görmesini sağla-
dıklarını anlatan Trump, en kısa sürede bu 
krizi aşmak istediklerini vurguladı. Trump, ül-
keyi normal sürecine döndürmek istediğini 
kaydederek, "İnsanlar maçlara gitmek istiyor, 
dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını 
normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa 
sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak 
üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine 
değil." dedi. Trump, koronavirüsün salgını 
için "bugüne kadar en hızlı yayılan virüs sal-
gını" ifadesini kullanırken, sosyal mesafe ku-
ralının hayati derecede önemli olduğunu 
söyledi. Salgının etkisini gelecek iki hafta 
yoğun şekilde hissedeceklerini vurgulayan 
Trump, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek ola-
cak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu sü-
reçte (salgın) New York'u çok sert şekilde 
vuracak." uyarısında bulundu. Trump, aldık-
ları tedbirler sayesinde bu ölümleri azalttıkla-
rını savundu. 

1000 askeri doktor takviyesi 

Öte yandan Trump, salgından en fazla etkile-
nen bölge olan New York eyaleti için askeri 
doktor ve hemşire takviyesi yapacaklarını 
söyledi. Özellikle New York kenti ve çevre-
sinde yaşanan doktor sıkıntısına dikkati çeken 
Trump, "New York'a koronavirüsle mücadele 
kapsamında 1000 kadar askeri doktor gönde-

riyoruz. Onların çok faydası olacak gerçek-
ten." ifadesini kullandı. Yurt dışındaki Ameri-
kalıları ülkeye getirmek için çalışmalarına 
devam ettiklerini de dile getiren Trump, şu 
ana kadar 75 ülkeden 40 bin Amerikan vatan-
daşını geri getirdiklerini aktardı. 
"Hidroksiklorokin" kullanılmasını önerdi 
Amerikan kamuoyunda daha önce tartışma-
lara neden olan "koronavirüse karşı ilaç" ko-
nusunda bir kez daha yorum yapan Trump, 
"hidroksiklorokin"in virüse karşı işe yaradığını 
ve kullanılabileceğini öne sürdü. Trump, 
"Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar 
bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yete-
rince hatta fazlasıyla stoğumuz var." değer-
lendirmesini yaptı. DHA 

PAZARTESİ 6 NİSAN 2020 11DIŞ HABERLER

LİBYA'DAKİ tek meşru yöne-
tim olan Ulusal Mutabakat 
Hükumeti askeri birlikler söz-

cüsü Muhammed Kununu, hava kuvvet-
lerinin bu saldırılara 6 gün içinde 35 hava 
saldırısıyla karşılık verildiğini, başkent 
Trablus'un batı, güney ve doğusundaki 
Hafter milislerinin konuşlandığı hedefle-
rin vurulduğunu söyledi. Başkenti çevre-
leyen bölgelerdeki Hafter milislerine ait 
mevzilere lojistik desteğin de kesilmesi 
için operasyonlar düzenlendiğini belirten 
Kununu, Cefra, Beni Velid ve Terhune 
bölgelerindeki milislere ait silahlı meka-
nizmaların yanı sıra, yabancı paralı asker-
lerin de hedef alındığını ifade etti. 

700 hava saldırısı düzenlendi 

Kununu, son 6 ay içinde Trablus'a 700 
hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekti. 
Kununu, Trablus'u ele geçirmek üzere 
başlatılan saldırının yıldönümü dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada "Uluslararası 
toplumdan, savaş suçlusu Hafter'i ve te-
rörist milislerini destekleyen devletlerin 
hesaba çekilmesi yoluyla sorumluluğunu 
yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca, siyasi 
bir mücadelede meşru bir tarafmış gibi 
savaş suçlusuyla ilişkiyi kesmesini talep 
ediyoruz" ifadelerini kullandı. UMH İçiş-
leri Bakanı Fethi Başağa ise Trablus saldı-
rılarının yıldönümü dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Her 
zamankinden daha güçlüyüz ve Hafter'in 
milislerine, lejyonerlere, kölelik ve despo-
tizm projesini yeniden kurmaya çalışan-
lara demir yumrukla vurmaya devam 
edeceğiz." Başağa, silahlı kuvvetleri gös-
terdiği kararlılıktan dolayı selamlayarak 
şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Hafter güçleri  
sözünü tutmuyor

UKRAYNA Sağlık Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, vaka 
sayısının 156 artarak 1251'e 

çıktığı bildirildi. Açıklamada, 4 kişinin 
daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 
32'ye ulaştığı, 25 hastanın da iyileştiği 
ifade edildi. Moldova Sağlık, Çalışma ve 
Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dum-
bravyanu, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı-
nın 14'e ulaştığını bildirdi. Moldova 
Başbakanı İon Kiku da vakaların 215'nin 
sağlık personeli olduğunu kaydetti. 
Kovid-19 nedeniyle 15 Mayıs'a kadar 
olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 
Moldova'da 752 vakanın bulunduğu 
açıklanmıştı. Gürcistan hükümetinin 
Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde ya-
yımlanan açıklamada, 1 kişinin daha ha-
yatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı 
ölü sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. Öte 
yandan 13 kişiye daha koronavirüs tanısı 
konuldu ve vaka sayısı 170 oldu. Gürcis-
tan'da bugüne kadar 36 kişi iyileşmişti. 

Özbekistan'da 35 yeni vaka  
Özbekistan'da da 35 yeni vaka tespit 
edildi ve toplam vaka sayısı 298 oldu. Ka-
zakistan Sağlık Bakanlığından yapılan 
açıklamada, vaka sayısının 21 artarak 
551'e yükseldiği belirtildi. Ülkede salgın 
nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 
kişi iyileşmişti. Kırgızistan Sağlık Bakanlı-
ğından yapılan açıklamada, 3 kişide daha 
virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 147 
olduğu bildirildi. Tedavisi devam eden 
hastalardan 5'i yoğun bakımda. Daha 
önce bir kişinin yaşamını yitirdiği Kırgı-
zistan'da 1450 kişi gözetim altında tutu-
luyor. Ermenistan Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 
kişide daha koronavirüs tespit edildi ve 
vaka sayısı 822 oldu. Vakalardan 7'si ya-
şamını yitirmiş, 57'si iyileşmişti. 

198 bin kişi gözetim altında 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakla-
rını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) 
da ülkede 198 binden fazla kişinin sal-
gın şüphesiyle gözetim altında tutuldu-
ğunu bildirdi.

Avrasya ülkeleri  
endişe içinde

ÜRDÜN'ÜN güneyindeki Akabe ken-
tinde 4,6 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. Ürdün Rasathanesi 

ve Deprem Merkezinden yapılan yazılı açıkla-
maya göre, yerel saatle 08.05'te Akabe kentinin 
yaklaşık 60 kilometre güneyinde 4,6 büyüklü-
ğünde deprem kaydedildi. Açıklamada ifadele-
rine yer verilen Merkez Müdürü Mahmud 
el-Karyuti, depremin yerin 6 kilometre derinli-
ğinde meydana geldiğini belirtti. Ürdün ma-
kamları, depremde can ya da mal kaybı olup 
olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ürdün’de 4,6’lık deprem

Önlemlere uymayanlar aptal!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi için ülkesinde 
uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları "aptallar" olarak niteledi

Libya'da darbeci asker Halife  
Hafter'e bağlı milislerin, 21 Mart'ta 

ilan edilen ateşkesi 180 kez  
bozdukları bildirildi

BAŞBAKAN Jacinda Ardern, Yeni Zelanda 
Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield ile düzenle-
diği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. 
Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur 
duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişile-
rin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı. Ar-
dern, kurallara uymayanlara tepki göstererek 
"(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar 
tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi. Bun-

lardan birisinin de Christchurch kentindeki bir 
süpermarkette insanların üzerine kasten öksü-
ren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu ta-
nıma dahil ediyorum." diye konuştu. 

Virüsten bir kişi hayatını kaybetti 

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir ki-
şinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulun-
duğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı. 
Aldıkları önlemler sayesinde benzer konum-

daki ülkelere göre daha iyi durumda oldukla-
rını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranı-
mız diğer ülkelerin çok altında.  
Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü 
uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve 
sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. 
Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza 
oldu." ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda’da  
25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında  
sokağa çıkma uygulanıyor.

İRAN devlet televizyonuna göre, 
Cumhurbaşkanı Ruhani, baş-
kent Tahran'da düzenlenen ve 

kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüs 
ile Ulusal Mücadele Kurulu 
Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Ruhani, 
"Rejim muhalifleri, halkı, sağlıkla ekonomi 
arasında tercihe zorluyor. Halbuki sağlık 
tedbirleriyle ekonomik faaliyetler eş za-
manlı gerçekleştirilebilir." dedi. Gerekli 
tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari 
işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine 
başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İn-
sanların topluca bulunmasını gerektirme-
yen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, 
Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 
Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." 
diye konuştu. Ruhani, 11 Nisan Cumar-
tesi gününden itibaren devlet dairelerinin 
üçte iki personelle halka hizmet vermeye 
başlayacağını, söz konusu tarihten itiba-
ren resmi kurumların 07.00 ila 14.00 saat-

lerinde açık olacağını söyledi. Kutsal me-
kanların ziyaret yasağının 19 Nisan'a 
kadar devam edeceğini belirten Ruhani, 
ilk ve orta dereceli okullar ile üniversite-
lerde 18 Nisan'a kadar verilen aranın uza-
tılabileceğini kaydetti. 

İran'da alınan tedbirler 

İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişle-
rinde halkın seyahatlerini kısıtlamak ama-
cıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 
Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek 
halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı 
getirilmişti. Ülke genelindeki ilk ve orta 
dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime 
ara verilirken, spor ve sanat organizas-
yonları da iptal edilmişti. Halkın temel ih-
tiyaçlarının karşılandığı market, manav ve 
eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 
8 Nisan'a kadar kapatılmıştı. Çin'den 
dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk ola-
rak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, 
ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. 

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kay-
naklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 
58 bin 226'ya ulaştı. 

Vaka sayısı 58 bin 226'ya ulaştı 

İran devlet televizyonunun haberine göre, 
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihan-
pur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 151 
kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. 
Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e 
çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 
da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı 
bilgisini verdi. Cihanpur, hastalardan 4 
bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu 
belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavileri-
nin tamamlanmasının ardından taburcu 
edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Söz-
cüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne 
kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldı-
ğını kaydetti. , İran'da Kovid-19'un ilk kez 
19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği 
duyurulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin 
yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen 
ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi

iRAN TARiH VERDi 

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Moldova, Özbekistan ve Gürcis-

tan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
vakaları artıyor 

MAALESEF BIRCOK 
OLUM GERCEKLESECEK
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde  
hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi

!!!!!!!!!KORKUTAN 
AÇIKLAMA

DİĞER yandan salgının seyriyle il-
gili açıklamalar yapan "Koronavi-
rüsle Mücadele Görev Gücü" 
üyesi Dr. Deborah Brix, New 
York'ta salgının 6-7 gün sonra en 
yüksek noktasına ulaşmasını bek-
lediklerini ifade etti. Dr. Brix ay-
rıca, ABD'nin salgın konusunda 
İspanya ve İtalya'nın 12 gün geri-
sinde olduğunudile getirdi. Brix, 
yaklaşık 2 hafta sonra ABD'nin 
bugün İtalya ve İspanya'nın bu-
lunduğu noktaya gelmesini bekle-

diklerini kaydederek, "Kendimizi 
buna göre hazırlamaya çalışıyo-
ruz. Zamanla yarışıyoruz." yoru-
munu yaptı. Geçen hafta Beyaz 
Saray'daki açıklamasında Trump, 
ABD'de 100 ila 240 bin arasında 
kişinin hayatını kaybedebileceğini 
ifade etmişti. Johns Hopkins Üni-
versitesinin paylaştığı son verilere 
göre ABD'de koronavirüs vaka 
sayısı 300 binin üzerine çıkarken, 
virüs kaynaklı ölü sayısı ise 8 bin 
300 seviyesine ulaştı. 

1 hafta içinde zirve yapacak  

İSPANYA Başbakanı 
Pedro Sanchez, koro-
navirüs salgının ülke-

sinde ve Avrupa’da hızla 
ilerlemesinden dolayı Avrupa’ya 
çağrı niteliğinde bir makale ka-
leme aldı. Sanchez, Avrupa’nın 
geleceğinin tehlike olduğunu 
vurguladı. 

 Başbakan Pedro Sanchez, İtalya 
gibi kendi ülkesinde de tehlikeli 
boyutta devam eden koronavi-
rüs salgını sebebiyle Avrupa Bir-
liği’ne çağrı niteliğinde makale 
yazdı. Avrupa’daki basın organ-
larına gönderilen makalede, Av-
rupa’nın geleceğinin tehlike 
altında olduğunu ifade etti.

Avrupa tehlikede

Jacinda Ardern

Donald Trump

Hasan Ruhani



BULMACA

Yapay yolla

(Oyuncu)

Ara
bulucu Su Çokluk

bozuk
Pazar

Ocak
Ulusal

Makau'nun

"Kral ..."

oyunu)

olsun

söz

Ok Çok

yazar

Göz

"... ...

yazar

(Oyuncu)

Gaza

yaralanan

Orun

olan

Buyruk

Ek

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

S Ö M Ü R Ü A N D A Ç N
N A F A A G Ö D E N
M Ç M A D D V R Y U
E E Ö R K B L D M A Y F
R T P E E E E V A Y
K L T L S T R K N M
Ü A A S Ü U K A T L K
R C V A L T R E A I M
Y A L A Z Ü U A R N T A
H A U M K K A R S A K
P Ç B G A Z L D E A O
Y A Z T S U F L E T E

 AKILSIZ
 ANDAÇ
 ARALI
 BERAAT
 BUZLU
 ÇÖPLÜ
 DÖVMEK
 ETKEN
 EYYAM
 GAZLI
 GİDER
 GÖDEN

 HAVALELİ
 ILICA
 ITAAT

 KARSAK
 KIVAM
 KURAN
 MADDİ

 MERKÜR
 METİS
 NAFIA
 PALAS

 RADDE
 RAVNT

 SAĞRI
 SÖMÜRÜ

 SUFLE
 SÜLÜK
 TARET
 TAVLI

 TEMREN
 TUTUKLU

 ÜLTRA
 YALAZ
 YAZIT

 YIKMAK

K
A
R
N
E

Ü
S
T
E
L

3 HARFLİ
 CAM
 DÜT
 EPE
 PEŞ

4 HARFLİ
 BELA
 İKİZ
 İSİM
 KAÇI
 KİRA
 KROM
 MAİL
 MAZI
 META

 NORM
 OKSİ
 OTAK
 RAST
 RAZI
 SIKI

 VAKİ

5 HARFLİ
 AŞAMA

 AZILI
 İPUCU
 KARNE
 KAYIP
 KERTİ
 LEYDİ

 ÜSTEL

6 HARFLİ
 AHİREN
 AHİRET
 APAREY
 İCAZET

 MİNBER
 NEVRUZ

 YIKICI

10 HARFLİ
 İLİKLENMEK
 İNANSIZLIK

 MATRİARKAL
 UZAY GEMİSİ

Soldan Sağa:
1. İlköğretim Kurumları Standartları. - Kavimle ilgili, 
budunsal, kavmî. 2. Taşıt dizisi. - Avuç içi. 3. Bakışım-
sız. 4. İlgi. 5. Tanıtımcık. - Ölen insanın vücudu, ceset. 
6. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları 
belirten bir söz. - Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı. 
7. Damla. - Operatör. 8. Hatıra. - Öç almak isteyen, kin 
tutan. 9. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anla-
tan bir söz. - Metfen, makber.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yapma. - “... Kızı İrma” (İlk kez 1956 yılında, Paris’in 
325 kişilik Gramont Tiyatrosunda ve ülkemizde de sah-
nelenen müzikal). 2. Kesimevi, mezbaha, kanara. 3. Dol-
ma kalem. - Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi. 4. 
Profesyonel karşıtı. 5. Amaç, gaye, maksat. - Zekâsı olan, 
zeyrek. 6. Herhangi bir sayıda olan, adet. 7. Ateş. - Sesli 
duyuru. 8. Başkaları için hep iyilik düşünen, iyi yürekli. 
9. Zayıf ve kuru (kimse). - Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş.
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Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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taslayan M
A Y N gelen ses

dizisi C Adetler

ahlak A D A T Kollu üst
giysisi otu

Lutesyum
(Simge)

Santrançta
özel hamle L U Anahtar

Hayal,
hülya U

Megesterol
asetat

Gaza

yaralanan
M A E D E B Cinsel C E R K A

M G E Piston
Köylü M E C E Yurdumuzda

üretilen bir O Gözü
doymaz,

haris

Almaç A Ç
Ham

ürünlerinden
biri

Orun

en üstün

Lakin A L A N E T K A K A L A
M A Z O T benlik

Elçi,
murahhas T N E daha hacimli

biri

Renyum
(Simge)

H A C
Bir

Rusçada M D E D Bir defa S T R Gülmece A
D A N Ast M akmak

Yürüyerek
giden H limon

olan E K Radyum
(Simge)

mermer

Cennet A tutma T Bere,
çürük

Titan
(Simge) E Z K

M.Ün'ün

bir filmi

Üzeri emayla

Üye E M A Y E L E A naziklik R K K A T Erkek

Lümen
(Simge) E R Eliza

testi

K A Ç A K Sütü az D A M Z E R nehir A A R E Kerim'in
105.suresi

(Simge)
F L

Rahatlama

belirtir

bölümü
O H

Bir müzik
türü

etkin C A Z Duyum,
hasse D U Y U G R E S Buyruk E M R Engel M A N

K N A Y Sodyum
(Simge) N A Gerçek R E E L Rütbesi

general ile A M R A L Ek
çizgisi Y V
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Belgesel yapımcısı Hasan Söylemez, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 
bir kelebeğin hikayesini çekmeyi düşünüyorum." dedi

BIR KELEBEGIN  
HIKAYESI YOLDA

Afrika’dan  
belgeselle  
dönecek

B isikletle Türkiye yolculuğuna 
2010'da başlayarak 8 ayda 10 bin ki-
lometre yol giden ve bu deneyimle-

rini "Hayata Yolculuk" kitabında anlatan 
Hasan Söylemez, 3 yıl önce çıktığı Afrika 
yolculuğunu da hala sürdürüyor. Söylemez, 
Afrika’da bugüne kadar kat ettiği 12 bin km 
yol ile Batı Afrika'da 17 ülke dolaşırken, 
orada gördüklerini de "Journey To Dreams 
(Hayallere Yolculuk)" belgesel serisine yan-
sıtmayı sürdürüyor. Medya sektöründe 16 
yıllık gazetecilik deneyimi bulunan yapımcı 
ve yönetmen, bir kelebeğin yolculuğunu an-
latacağı yeni projesiyle Afrika'nın yanı sıra 
Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında çekim-
ler yapmayı planlıyor. Son olarak Nijer'in 
Agadez şehrinden yola çıkarak Libya ve Av-
rupa'ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan 
Afrikalı insanların hikayesini anlattığı "Te-
nere" isimli belgeseliyle dikkatleri çeken Söy-
lemez, Manchester Film Festivali'nde almış 
olduğu ödülü, yeni tip koronavirüs günde-
minde festival atmosferini, "Tenere" belgeseli-
nin bundan sonraki yolculuğu ve yeni 
projelerini anlattı. 

En iyi görüntü ödülünü aldı 

Tenere'nin Türkiye gösteriminden sonra 
festival süreci nasıl devam etti? 
"Türkiye'de 2 Kasım'da Zorlu PSM'de özel 
bir gösterim yaptık. Ardından uluslararası 
film festivallerine başvurdum. Benim için 
değerli olan, önemli film festivallerine gide-
bilmekti, o yüzden çok az sayıda film festi-
valine başvurdum. Beklediğim güzel haber 
ilk önce Amerika'dan geldi. 'Tenere', dünya-
nın en büyük siyahi film festivali 'The Pan 
African Film Festivali'ne kabul edildi. Orada 
dünya prömiyerini yaptık. 'The Pan African 
Film Festivali'ne davet edildikten sonra 
Amerikan Yönetmenler Birliği'ne de davet 
edildim. Orada benimle tanışmak ve filmin 
hikayesini dinlemek istediler. Aynı zamanda 
orada sektörle ilgili çok kısa bir konuşma 
yaptım. ABD'li yönetmenlerle tanışmak ve 
Hollywood'u yöneten isimlerle bir arada 
olmak gerçekten çok heyecan vericiydi 
benim için. Çünkü hepsi ismini duyduğu-

muz yönetmenler ve yapımcılardı. Ardından 
Avrupa'da 'Manchester Film Festivali'nde de 
Avrupa prömiyeri yaptık. Orada da en iyi 
belgesel film, en iyi yönetmen ve en iyi gö-
rüntü dallarında aday gösterildim. Ödül tö-
reninin olduğu geceye kadar kimin ödül 
alacağını hiç kimse bilmiyordu. Salonda 
anons edilinceye kadar herkes birbirine bakı-
yordu. Benim filmim de gerçekten çok beğe-
nildi ve izleyicilerden de çok güzel geri 
bildirimlerini alıyordum. Orada 'Best Cine-
matography Tenere' diye anons yapılınca sa-
londakiler benden daha çok sevindiler. Çok 
heyecanlıydı ve çok değerliydi benim için o 
anlar. Bunun yanı sıra zaten bir Türk olarak 
Afrika'da yapmış olduğum bu çalışmaların 
dünyanın diğer kıtalarında, diğer ülkelerde 
böyle değer görmesi de ülkem adına önemli 
olduğunu düşünüyorum." 

Herkes çok şaşırdı  

Festivallerde sinemaseverler ve  
eleştirmenlerden nasıl bir dönüş aldınız? 
"Herkes bu filmi tek başıma nasıl çektiğime 
şaşırıyordu. Çünkü normalde bir belgesel 
yapımında onlarca, yüzlerce kişi çalışıyor. 
Filmlerin yapım süreçleri çok büyük hazırlık 
gerektirir. Onun için de yine büyük bir ekip 
gereklidir. Bu yüzden geri dönüşlerin çoğu 
genelde filmi tek başıma nasıl bu kadar iyi 
çekebilmiş olduğumla ilgili oldu. Bir de o zor 
coğrafyaya hayatımı ve ekipmanlarımı sigor-
talatmadan gitmeye nasıl cesaret ettiğime 
şaşırdılar. Ayrıca böyle bir hikayenin daha 
önce çekilmemiş olması oradaki insanları 
daha çok cezbetti. Göçmen hikayeleriyle çok 
sayıda belgesel izliyoruz, çok sayıda film ya-
pıldı. Ancak biz denizde ölen göçmenleri bi-
liyoruz, onların denize ulaşana kadar neler 
yaşadığını, çölde ölen insanların denizde 
ölenlerden daha fazla olduğunu ilk defa 'Te-
nere' filminde öğrendi insanlar. Bu yüzden 
şaşırmışlardı. Sinematografisine çok fazla il-
tifat vardı, zaten sinematografi ödülü aldık. 
Bu benim için de iyi bir deneyimdi. Benim 
ilk uzun metraj belgesel filmim. Daha önce 
birçok belgesel çektim. Afrika'da 'Journey to 
Dreams' diye belgesel serisi çekmeye devam 

ediyorum. Onlar biraz televizyon belgeseli 
tarzında belgeseller." 

Yasaklar nedeniyle şanslıydım 

Koronavirüs festivali nasıl etkiledi,  
önlemler alınmış mıydı? 
"Şubat ayında Amerika'daydım, 'The Pan 
African'da ilk gösterimi 17 Şubat'ta yaptık. 
O zaman ABD'de böyle bir durum söz ko-
nusu değildi, bütün etkinlikler devam edi-
yordu. Film festivalinin iptal olması 
kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu, 
böyle bir ihtimal yoktu zaten. O yüzden ora-
dayken kafamız rahattı. Sonra ben Türki-
ye'ye geldim, Mart'ın 14-15'inde benim 
gösterimim olacaktı İngiltere'de. Artık koro-
navirüs vakası dünyanın genelinde yayıl-
maya başlamıştı ve birçok yerden vaka 
haberi geliyordu. Sürekli şu telaş vardı 
bizde, 'Acaba İngiltere bu festivali iptal ede-
cek mi etmeyecek mi?' Festival programcıları 
ve direktörüyle yazıştık. Onlar da, 'Burada 
etkinlikleri iptal edecek bir durum söz ko-
nusu değil o yüzden etkinliği iptal etmeyece-
ğiz, zaten dışarda da hayat normal akışında 
devam ediyor.' dediler. Ben de kalktım gittim, 
evet insanlar sokaklardaydı, her yer açık, so-
kağa çıkma yasağı falan yok, normal hayat 
devam ediyordu. Sokaklarda sadece asyalı-
ların maske taktığını gördüm, onun dışında 
hiç kimsenin umrunda bile değildi. Festival 
de bayağı yoğundu, bir önceki yıllara göre 
izleyici sayısı azdı ancak korona vakasına 
rağmen yine bir talep vardı. Biz festivali ve 
ödül törenini yaptık, ertesi gün ben Türki-
ye'ye geldim. Birkaç gün sonra İngiltere'de 
de sokağa çıkma yasakları başladı. Yani çok 
şanslıydım." 
 
Evde 14 gün kuralına uydunuz değil mi? 
"Bugün benim 17'inci günüm, ilk defa dün 
dışarı çıktım, Kadıköy'e kadar yürüdüm, 
sonra gidip marketten alışverişimi yapıp eve 
geldim. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun 
süre hiç dışarı çıkmadan evde vakit geçirdi-
ğim bir dönem oldu. 2015 yılında 'Hayata 
Yolculuk' diye bir kitap yazmıştım. En son o 
kitabın yazım sürecinde uzun bir dönem eve 
kapanmıştım ama hiç olmazsa arada bir 
çıkıp dışarda bir yürüyüş yapıyor, nefes ala-
biliyordum. Fakat bu 15 günlük süreçte hiç 
dışarı çıkmadım." 

Kendimi dinleyebiliyorum 

Yolda olmayı çok seven birisi olarak evde 
kalma süreci sizi çok zorlamış olmalı... 
"Evet bir taraftan zordu, hiç dışarı çıkma-
mak psikolojik olarak zordu. Ancak şöyle bir 
şey de var, biraz da kendimi dinleyebilece-
ğim bir zaman, vakit oluşturmuş oldum ken-
dime. Çünkü sürekli bir hareket halindeyim, 
bir yerden bir yere gidiyorum gerek bisik-
letle, gerek uçakla olsun. Bütün işlerden zi-
yade tamamen kendimle baş başa kalıp 
biraz dinlenebileceğim tek dönem bu dö-
nemdi. Bunu iyi değerlendirmeye çalışıyo-
rum. Çok sayıda belgesel ve film izliyorum, 
arada yazıyorum, notlarımı gözden geçiriyo-

rum. Bazen arkadaşlarla internet üzerinden 
bazı konular üzerinde tartışıyoruz. Bu benim 
açımdan kendimi dinleyebileceğim ve aynı 
zamanda üretim için kendimi hazırlayabile-
ceğim bir dönem o yüzden ben çok fazla şi-
kayetçi değilim." 

Afrika için özel film 

Peki, Afrikayı özledin mi ya da en çok  
neyi özledin? 
"Afrika'yı özlemedim dersem yalan söylemiş 
olurum. Evet çok özlüyorum Afrika'yı. Eğer 
koronavirüs mevzusu bu kadar yayılmamış 
olsaydı şu anda Afrika'da olacaktım. 
Çad'dan yolculuğuma devam edecektim. Bu 
yolculukta üçüncü yılımı bitirdim. Ben yol-
culuğa çıkmadan önce Afrika'nın 54 ülkesini 
3 yılda bitirebileceğimi düşünüyordum 
ancak 3 yılda sadece batı Afrika'yı bitirebil-
dim. Daha gideceğim 37 Afrika ülkesi var ve 
bu da 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl ne kadar sürer bilmi-
yorum. Çünkü hem tek başıma yolculuk 
yapmak hem bu yolculuk esnasında belgesel 
çekmek, bu belgeselin kurgusuyla ilgilenmek, 
ondan sonra bunun hazırlık aşaması, pro-
düksiyon süreci falan... Bunlar gerçekten çok 
yorucu ve inanılmaz motivasyon gerektiren 
şeyler. Afrika'da neyi özlüyorum? Yolları, tek 
başıma bisikletle yolda olduğum zamanları, 
yolda karşılaştığım insanlarla dillerini hiç 
bilmeden anlaşmaya çalışmayı, onlarla ileti-
şim kurma çabamı özlüyorum. Yorulduğum 
zaman yol kenarında oturup mangomu ye-

diğim günleri özlüyorum. Bunlar gerçekten 
beni çok mutlu eden küçük detaylardı." 
 
Bu "yalnız yolculuk" hikayesi artık  
güncellenecek mi? Ekibinizi genişletmeyi  
düşünüyor musun? 
"Journey To Dreams belgesel serisinde tek 
başıma yolculuk yapmaya devam edeceğim. 
Ancak uzun metraj 'Tenere' gibi belgesel 
filmlerde gerekirse yanıma birkaç kişiyi yani 
en azından bir kişiyi almayı düşünüyorum. 
Çünkü bazı çekimlerde tek başıma olmam 
yeterli gelmiyor, ikinci kameraya ihtiyaç du-
yuyorum. Zaten Tenere'yi tek başıma yapar-
ken de şimdi oturup izlediğimde, 'Keşke 
şuradan da bir görüntü alabilseydim.' dedi-
ğim yerler oldu. O yüzden ikinci filmimde 
yanıma başka bir görüntü yönetmeni düşü-
nüyorum." 
Peki, ikinci film demişken yeni 
projeler var mı? 
"Var evet. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir 
kelebeğin hikayesini çekmeyi düşünüyorum. 
Yine uzun metraj belgesel ve ama kelebeğin 
hikayesi sadece Orta Afrika'da geçmiyor. 
Evet, Orta Afrika'dan çıkan bir kelebekle 
başlıyor ama bu belgeselin çekimleri hem 
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hem Güney 
Afrika Cumhuriyeti'nde hem Asya'da hem 
Avrupa'da hem de Amerika'da devam ede-
cek. Bir kelebeğin yolculuğunu anlatacağım. 
Bir de kısa sürmeyecek bu çalışma en az  
2 senemi alacak bir süreç olacak."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Türk izleyicisi Tenere'yi 10 Nisan'da başlayacak İstanbul Film Festivali'nde 
izleme imkanı bulacaktı. Ancak bu dünya gündeminden dolayı onlar da 

mecburen ertelemek durumunda kaldılar. Festival ne zaman yapılır bilmi-
yorum ama Eylül'e kadar bir şey görünmüyor. Onun dışında Netflix'le as-

lında görüşmelere başladık. Eğer görüşmeleri olumlu bir şekilde 
sonuçlandırabilirsek oradan da izlenebilir. Ama tarihle ilgili bir 

şey söyleyemiyorum maalesef. Festivallerden önce orada 
yayınlayabilir miyiz henüz hiçbir şey net değil.  

Bakalım süreç neyi gösterecek." 
HABER MERKEZİ

Tenere için  
Netflix’le  

görüşüyoruz

““Journey To Dreams 
belgesel serisinde 

tek başıma yolculuk 
yapmaya devam 
edeceğim. Ancak 

uzun metraj 'Tenere' 
gibi belgesel  

filmlerde gerekirse 
yanıma birkaç kişiyi 
yani en azından bir 

kişiyi almayı  
düşünüyorum”

“"Herkes bu filmi  
tek başıma nasıl 

çektiğime  
şaşırıyordu.  

Çünkü normalde 
bir belgesel  
yapımında  

onlarca, yüzlerce 
kişi çalışıyor”
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Hedef sezonu 
tamamlamak

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle günlerini izole bir şe-
kilde geçiren Rus tenisçi Maria 
Sharapova, telefon numarasını 
paylaşarak takipçilerinin kendi-

sine mesaj gönderebileceğini be-
lirtti. Instagram hesabından gö-
rüntülü paylaşım yapan 
Sharapova, "Sizlerle iletişim kur-
manın yollarını arıyorum çünkü 

geçen hafta 150 kişiyle görüntülü 
konuşma yaptım ve çok eğlendim. 
Daha fazla insanla iletişim kurmak 
istiyorum." şeklinde konuştu. Her-
kesin kendisini izole ettiğini hatır-

latan eski tenisçi, "Bir fikrim var. 
Sizlerle telefon numaramı payla-
şacağım. Doğrudan telefonuma 
mesaj atın ve benim cevabımı 
bekleyin." ifadelerini kullandı.

Sharapova telefon numarasını paylaştı

YAYINCI kuruluşa telefonla bağlanan 
Özdemir, "Mayıs ayının başında de-
ğerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar 
uygun olursa, en erken ihtimalle Ha-
ziran ayının ilk haftasında liglere baş-
layacağımızı ümit ediyorum. Haziran 
ayının başında ligimiz başlarsa, en 
geç temmuzun ortasında bu sezonu 
bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. 
Şanslı bir ülkeyiz. Almanya, İngilte-
re'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim 
sadece 8 maçımız bir de kupamız var. 
Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde 
maçı var. Baktık yine şartlar kötü, 
temmuzun başında başlasak dahi 
ağustosun ortalarında ligimizi ta-
mamlayabiliriz. Tabii ki bu tamam-
lama şartları için o günkü şartlara 
bakacağız. Belki seyircili, belki seyirci-
siz oynatacağız. Hedefimiz, ligi ve 
Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlan-
dırmak." ifadelerini kullandı. Maç 
takvimi konusunda hedeflenen plan-
lamayı açıklayan Özdemir, "Ligleri en 
erken haziran ayı başında, şartlar 
uygun olursa başlatacağız. Şartlar 
uygun olmazsa, temmuzun ilk ya da 
ikinci haftasında başlatabiliriz. Ligleri 
en geç ağustos ayında bitirmiş olaca-
ğız. Yalnız ligleri değil, Ziraat Türkiye 
Kupası'nı da. En geç ağustos ayının 
ortasında bitirme senaryolarımız var." 
şeklinde görüş belirtti. 
Durum değerlendirmesi yapacağız 
Salgının Türk futbolu üzerindeki etki-
lerini değerlendiren Özdemir şunları 
kaydetti: "Çarşamba günü federas-
yondaydım. Durum değerlendirmesi 
yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla 
görüştüm. Zor günler geçiriyoruz 
ama bizim için en önemli konu insan 
sağlığı, sporcuların sağlığı. Sporla uğ-
raşan kişileri ve herkesi ilgilendiren 
önemli bir dönemden geçiyoruz. Eğer 
seyircili oynayacaksak, maçlara gele-
cek taraftarların da sağlık durumla-
rını düşünmemiz lazım. Ülkemizde 
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Fede-
rasyon olarak, bunlarla birlikte çalış-
mak zorundayız. Nisan ayının 
ortasından itibaren, bu virüsün tepe 
noktasını geride bırakabileceğimize 
inanıyoruz. Bu disipline uyarsak, in-
şallah 20 Nisan'dan sonra azalma yo-
luna gideceğini düşünüyorum. Böyle 
olacağını tahmin ediyorum. Buralar-
dan iyi netice alırsak, mayıs ayının 
başında oturacağız ve bir durum de-
ğerlendirmesi yapacağız." 

Ağustos ortasına biter 

Liglerin tamamlanması ile ilgili 10 
farklı çalışmaları olduğunu aktaran 
Özdemir, "Haziran başı veya temmuz 
ayı başında başlasak dahi, ki bunla il-
gili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç 
ağustos ayının ortalarında Süper Lig'i 
tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı 
bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avru-
pa'da devam edebilirse, ona göre 
programımızda yer ayırırız. Kurban 
Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. 
Bu seneki özelliği, cuma - cumartesi - 
pazar - pazartesiye rastlıyor. O haf-
taya da ayrıca maç koymamak üzere 
planımızı yaptık." şeklinde konuştu. 
Maçların tek bir şehirde oynanması 
fikrinin gündeme gelmediğini de söz-
lerine ekleyen Başkan Özdemir, fut-
bolcu sözleşmeleri ile ilgili olarak, 
"FIFA çalışıyor bu konuda, henüz ka-
rara varmış değiller. Bildiğimiz kada-
rıyla, mayıs sonunda sözleşme bitse 
dahi, sezonun bitimiyle ancak söz-
leşme tamamlanıyor. Genelde ligler 
mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, 
olağanüstü bir durumdayız. Onun 
için hem UEFA hem FIFA hem biz 
masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir 
karara varacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse 
Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunmamasının camialarını üzdüğünü söyledi

İSPANYA resmi haber ajansı 
EFE'ye konuşan Juanfran, "Türki-
ye'deki vakalar (Kovid-19) İstan-
bul'da yoğunlaşmış durumda ve 
her şey yeterince kontrol altında. 
Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok 
çünkü Türkiye'de sağlık sistemi 
çok iyi. Çok fazla hastane ve 
yatak var. Olağanüstü hal yok. İn-
sanlar kendi iyiliği için kuralları 
uyguluyor." ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın Kovid-19'dan en fazla 
etkilenenlere yardım için başlattığı 
Milli Dayanışma Kampanyası'na 
siyaset, futbolcu ve iş insanların-
dan büyük destek olduğunu akta-

ran Juanfran, "(Cumhurbaşkanı 
Erdoğan) Halktan bir çaba gös-
termelerini istedi. Ancak en güzeli, 
kendisinin örnek olup, yol göster-
mesiydi. Üstelik, yaşlıların evden 
çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşı-
lamaları için emekli maaşlarını da 
artırdı." şeklinde konuştu. 

Hiçbir korku yok 

İspanyol futbolcu ayrıca, Türki-
ye'yi geldiğinden itibaren çok sev-
diğini, gördüğü iyi şeyler 
karşısında şaşırdığını belirterek, 
"Burada her şey kontrol altında. 
Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hır-
sızlık korkusu yok. Çok memnu-

num." değerlendirmesinde bu-
lundu. Alanyaspor'da antrenman-
ların kısıtlı ama rahat bir şekilde 
yapıldığını aktaran Juanfran, "Te-
sisler her gün düzenli olarak de-
zenfekte ediliyor. 4 kişilik küçük 
gruplar halinde antrenman yapı-
yoruz. Benim için aslında daha 
iyi. Çünkü dizimdeki sakatlığı at-
lattıktan sonra kendimi toparla-
mama yarıyor." diye konuştu. 
Juanfran ayrıca, Türkiye'de futbol 
oynamaktan büyük zevk aldığını, 
çok yüksek seviyede bir futbol ol-
masa da La Liga'da forma giyebi-
lecek futbolcuların bulunduğunu 
sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 
Nihat Özdemir, hedeflerinin bu sezonu  

oynayarak tamamlamak olduğunu söyledi

O layın yıl dönümü nedeniyle FB 
TV'de düzenlenen özel yayına ka-
tılan Emre, yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) salgını ve 5 yıl önceki saldırıyla 
ilgili açıklamada bulundu. Dünyanın çok 
zor bir süreç yaşadığını aktaran tecrübeli 
futbolcu, "Bizler de bu süreci bize verilen 
antrenman programlarıyla evimizde geçir-
meye çalışıyoruz. İnşallah hem dünya hem 
de ülkemiz bu süreci yener ve herkes hu-
zurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. 
Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız." diye 
konuştu. Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015'in 
Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara gün-
lerden biri olduğunu dile getirerek, "Ben de 
o gün otobüsün içindeydim. Ne yazık ki çok 
zor bir gündü ve olayın faillerinin halen bu-
lunmaması hem futbolcular olarak bizleri 
hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem 
devletimize hem de polis teşkilatımıza çok 
güveniyorum. İnşallah en yakın süre içeri-
sinde bu olayın failleri bulunacaktır." ifade-
lerini kullandı. "İnanıyorum ki bu süre 
zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay 
daha da net aydınlatılacaktır." diyen 39 ya-
şındaki orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle 
tamamladı: "İnşallah bir daha Türk futbolu 
ve Fenerbahçe'miz, böyle günler yaşamaz. 

Çünkü o gün takımın içinde bulunan tüm 
futbolcular, şampiyonluğa mal olacak kadar 
sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülke-
mizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu 
düşüncededir ve böyle anları yaşamak iste-
mez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türki-
ye'de ve dünyada yaşanmaz. Bizim için 
söylenebilecek en son söz, inşallah bu ola-
yın failleri bir an önce bulunur." 

Hala bekliyoruz 

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Bur-
han Karaçam, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli 
futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da 
yapılan silahlı saldırının faillerinin ortaya çı-
karılmasını beklediklerini söyledi. FBTV'de 
katıldığı programda açıklamada bulunan 
Karaçam, saldırının faillerinin bulunmasını 
inançla beklediklerini dile getirerek, "Olayın 
acı tarafı bir yana esas üzücü tarafı, bu 
kadar süre içinde faillerinin bulunamamış 
olması." dedi. "Fenerbahçe, kasıtlı bir girişi-
min, hareketin, kampanyanın çok çirkin, 
çok acı ve Türk sporuna yakışmayan bir ör-
neğiyle karşı karşıya kaldı." diyen Karaçam, 
"Allah'ın izniyle ufak tefek zararlarla o gece 
atlatıldı. Bu olayın üzerine gidilmemesi ve 
faillerinin bugüne kadar bulunamaması ve 

gizlilik içinde bu konuların gerçekleşmiş ol-
ması sadece Fenerbahçe taraftarını, Fener-
bahçe'yi sevenleri değil, aynı zamanda tüm 
Türkiye'de bu gibi olayların karşısında olan 
geniş bir kitleyi de etkilemiş durumda. Biz 

hala büyük bir umutla, inançla faillerin bu-
lunmasını bekliyoruz ve bir daha ne Fener-
bahçe için ne de başka kulüpler için bu tür 
olayların tekrarlanmamasını temenni ediyo-
ruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye sağlıkta bir numara

FENERBAHCE SORDU: 
FAILLER NEREDE?

BURHAN Karaçam, sarı-lacivertli kulü-
bün gerçekleştirdiği "Fener Ol" kampan-
yasını Türkiye ve dünya açısından çok 
zorlu bir süreçte büyük bir gayretle baş-
lattıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: 
"Fenerbahçe'nin mali durumu çok daha 
ağırlaşmış bir noktada bu kampanyayı 
başlattık. Çok zor bir dönemde çok riskli 
bir projeydi. Tüm Fenerbahçelilerin des-
teğini almayı hedeflediğimiz bir projeydi. 
Çok geniş bir organizasyonla bu konuya 
girdik. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 
zorlu mali şartlar bugün halen artarak 
devam etmektedir ama Fenerbahçe taraf-
tarının desteğine olan güven ve inançtan 
bu risk üstlenildi. Sonuçları itibarıyla da 
sadece Türkiye için değil, dünya için de 
çok önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu. 

Elbette ki Acun Ilıcalı'nın üstlenmiş ol-
duğu WinWin kampanyasının da çok 
önemli bir rolü var ama Türkiye'nin en 
varlıklı kesiminden en dar gelirli kesimine 
kadar Fenerbahçe renklerine gönül ver-
miş herkes bu kampanyaya bir şekilde 
katıldı. Bu konuda emek veren herkese 
teşekkür ediyorum."

Fener Ol Kampanyası 

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye'de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi

Juanfran; “Türkiye'de 
sağlık sistemi çok iyi. 
Çok fazla hastane ve 

yatak var.”
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DARÜŞŞAFAKA Spor Ku-
lübü, A takımı, altyapı 
gruplarını ve Daçka Basket 

Akademi çalışmalarımızı #EVDE-
KAL diyerek iptal etti. Darüşşafaka 
Spor Kulübü'nden yapılan açıkla-
mada, "Uzayan evde izolasyon süreci 
nedeniyle, A Takımı, Altyapı Grupları 
ve Daçka Basket Akademi sporcuları-
mızı, sporcu ailelerini kapsayan video 
konferans çalışmalarını #DaçkaE-
vÖdevinde diyerek başlattık" denildi 
ve şu bilgiler verildi: "Altyapı sorum-
lumuz Semih Uslu ve Daçka Basket 
Akademi Sorumlumuz Murat Özyer 
koordinasyonunda, tüm altyapı 
grupları sporcularımız, Daçka Basket 
Akademi sporcularımız ve sporcu ai-
leleri ile video konferans yöntemi ile 
toplantılar yaparak, Covit-19 Virüs 
salgını hakkında bilgilendirme,ko-
runma için uygulanması gereken ku-
ralları içeren bilgi metinlerini 
paylaştık. Uzmanların #EvdeKal 
uyarıları ve sosyal izolasyon süreci-
nin de devam etmesi ile birlikte, kon-
disyonerlerimiz, diyetisyenimiz ve 
Psikoterapist/Psikolojik Performans 
Danışmanımızın çalışmaları sonu-
cunda oluşturduğumuz programları 
#DaçkaEvÖdevinde mottosu ile ha-
yata geçirdik. Sporcularımızla video 
bağlantı ile fiziksel egzersiz program-
ları, beslenme programları ve Psiko-
terapistimizin hazırladığı kaygı, stres 
gibi sorunlar için çözüm önerileri içe-
ren programlarımızı uygulamaya 
başladık. Mevcut sürecin bir süre 
daha uzayacağın göze alarak uzman 
ekiplerimiz ve sporcularımızın geri 
bildirimleri ile uzaktan çalışma prog-
ramlarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. 
Video konferans sistemi ile haftada 3 
gün fiziksel egzersizler yapıyor, diye-
tisyenlerimizin yaş gruplarına göre 
hazırladığı beslenme programlarını 
paylaşıyoruz. Sporcu aileleri ile Psi-
koterapistimizin katılacağı video kon-
feranslar planlıyoruz, bu süreci daha 
sağlıklı atlatmak için, çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Darüşşafaka 
Spor Kulübü,yaşanan bu sürecin 
sonra erip sağlıkla buluşacağımız 
günler gelene dek, 
#DaçkaEvÖdevinde diyoruz." 

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle 20 yaş ve 
altı gençler de sokağa çıkamayacak. Uygu-
lanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kay-
serispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcudan 
biri olan Nurettin Korkmaz da yaşadığı evin 
bir odasını antrenman merkezine dönüş-
türdü. Sokağa çıkma yasağının ardından 
günlük idmanlarını evinde yapmaya başla-
yan sarı kırmızılıların genç kanat oyuncusu, 
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel  
açıklamalarda bulundu. 

Bir odamı çalışma yeri yaptım 

Koronavirüsün spor camiasını da etkilediğini 
belirten Nurettin Korkmaz, "Koronavirüs so-
nucu bizler de en yakından etkilenen isim-
lerden olduk. Virüsün yayılması ve liglerin 
ertelenmesi sonucu fiziksel anlamda kendi-
mizi sürekli hazır halde tutmak adına an-
trenmanlarımıza devam ediyoruz. 'Evde kalın' 
çağrılarına uyarak ben de evimin bir odasını 
antrenman merkezi yaptım. Günlük antren-
manlarımı burada yapıyor, kondisyon sağlı-
yorum. Takım arkadaşlarımla ve aynı formayı 
giymekten onur duyduğum ağabeylerimle 

birlikte omuz omuza yeniden taraftarlarımı-
zın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. 
Bu süreci atlattıktan sonra, ligde kalacağı-
mıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Futbol oynamayı çok özledim 

Sarı kırmızılıların genç yeteneği, sakatlık 
geçirdiği dönemde kulüp başkanı Berna Göz-
başı ve futbol camiasının manevi desteğini 
her zaman yanında hissettiğini de kaydetti. 
Nurettin Korkmaz, "Yaklaşık 4 ay önce büyük 

bir sakatlık geçirdim. Bu süre zarfında gerek 
kulübüm, gerekse de Berna başkanın ve tüm 
futbol camiasının destekleri ile güzel bir yol 
kat ettik. Onların inanılmaz destekleri ile es-
kisinden daha iyi bir futbol ortaya koymak 
adına elimden geleni yapacağım. Futbol oy-
namayı çok özledim. En güçlü şekilde yeşil 
sahalara dönmeyi istiyorum. Herkesi evle-
rinde kalmaya, çağrılara kulak vermeye 
davet ediyorum. Önce sağlık"  şeklinde  
konuştu. DHA 

Antrenman evde de yapılır

Basketbol  
evde güzel 

DÜNYA ve olimpiyat şam-
piyonu merhum milli gü-
reşçi İsmet Atlı, ölümünün 

6’ncı yıl dönümünde kabri başında 
okunan dualarla anıldı. İsmet Atlı 
için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Ma-
hallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri 
başında anma etkinliği düzenlendi. 
Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, 
“Ağabeyimi rahmetle ve minnetle 
anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çı-
kıyor. Madalyalarını bir müzede  
saklansın istiyoruz” dedi. 

Şampiyon  
unutulmadı

CHEMİK Police ile bu sezon 3 kupa 
kazanan Ferhat Akbaş, Polonya’nın 
en prestijli spor sitesi Sportwe 

Fakty’nin anketinde yılın en iyi başantrenörü 
seçildi. Polonya Süper Kupası, Polonya Ku-
pası ve lig şampiyonluklarını elde eden Akbaş, 
oyların yüzde 33’üyle ilk sırada yer aldı. 
Akbaş, takımıyla sezonu Polonya Süper Ku-
pası’nı kazanarak açarken, Polonya Kupa-
sı’nda da zafere ulaşan taraf olmuştu. 
Polonya’da normal sezonu 60 puanla ilk sı-
rada tamamlayan Akbaş’ın takmı, koronavi-
rüs salgını nedeniyle play-off’un iptal 
olmasıyla lig şampiyonu ilan edildi. Chemik, 
bu sonuçla sezonu Ferhat Akbaş yönetiminde 
3 kupa ile tamamladı. Sportwe Fakty’nin an-
ketinde Chemik Police’ten Wilma Salas yılın 
en iyi ilk 6'sında yer aldı. 

Oldukça gurur verici 

Oylamanın ardından düşüncelerini paylaşan 
Ferhat Akbaş, "Tarafsız oylarla ilk sırada yer 
almak benim için çok değerli. Her takımın ta-
raftarlarının katıldığı oylama sonucu birinci ol-
duğum için mutluyum. Takım halinde başarılar 
elde ettiğinizde bireysel ödüller de kazanıyorsu-
nuz ama bu ödülün temelinde takımımın başa-
rısı yatıyor. Ekibiniz ne kadar iyi olursa, siz de 
o kadar başarılı olursunuz” dedi.

Polonya’nın  
en iyisi Akbaş

BORDO mavili takımın genç yıl-
dızı Abdülkadir Ömür ile başla-
yan destek, sosyal medyada 

diğer futbolcuların katılımıyla giderek bü-

yüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, 
Abdülkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüse-
yin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Ak-
bulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim 
Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Er-
doğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı 
bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlı-
lıklarını gösterdi. Takım kaptanı Jose Sosa 
da sosyal medya hesabından yabancı fut-
bolcular adına, "Bize her zaman büyük bir 
sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulu-
nuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın ya-

bancı oyuncularıyla kampanyaya destek 
vereceklerini açıklamıştı. 

Küçüklerden büyük yardım 

Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular da 
bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Takımın en 
genç ve en az kazanan isimlerinden 20 ya-
şındaki Serkan Asan ve genç orta saha 
Kerem Baykuş da maaşlarının yüzde 50'sini 
kampanyaya bağışladı. Takımın 18 yaşın-
daki genç forveti Salih Kavrazlı da maaşı-
nın yüzde 50'si ile kampanyaya destek oldu.  

Alkışlar Trabzonspor’a gitti

DORUKHAN KULUBE 
HIZMET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa 
çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayserispor’un genç yeteneği Nurettin Korkmaz da 
(17) antrenmanlarını evinde sürdürmeye başladı. Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan 

Korkmaz, "Futbol oynamayı çok özledim. En güçlü şekilde sahalara dönmek istiyorum" dedi

Beşiktaş Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu 
Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı ekibin milli futbolcusu Dorukhan 
Toköz hakkında kulübün resmi sitesinden açıklamada bulundu

BEŞİKTAŞLI futbolcu Dorukhan Toköz, me-
najerinin dün yaptığı açıklamaların ardın-
dan sosyal medya hesabı üzerinden siyah 
beyazlı taraftarlar ve futbol kamuoyuna ses-
lendi. Milli futbolcu, menajerinin "Beşik-
taş'tan yazılı bir teklif almadık" 
açıklamasının ardından yaşanan polemik-

lere son noktayı koydu ve "Beşiktaş’a imza 
attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de 
dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler 
geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para 
talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. 
Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan 
bir haberi, karakterime ters olduğu için yal-

anlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anla-
şıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim 
kulübümde mutluyum. Sizden ricam algı-
lara inanmayın. Sahalara ve formama geri 
döndüğüm günlerde her şey konuşulur, hal-
ledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" 
ifadelerini kullandı. DHA

Para pul talebim olamaz

T orunoğulları, “Futbolcumuzun me-
najeri olduğunu iddia eden Necdet 
Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olma-

yan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen 
asılsızdır. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz 
Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç 
bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna ka-
muoyunun önünde zor durumda bırakmış-
tır” dedi. Siyah beyazlı kulübün resmi 
sitesinden yer alan açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: "Futbolcumuz Dorukhan Toköz 
hakkında son günlerde kamuoyunu meşgul 
eden haber ve açıklamalar nedeniyle açık-
lama yapma gereği doğmuştur. Futbolcu-
muz ile sözleşmemizin bitmesine neredeyse 
1.5 yıl varken, özellikle ülke olarak böyle zor 
dönemlerden geçerken yapılan haberleri ve 
verilen demeçleri manidar bulduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Bu süreçte bizim tek 
düşüncemiz ağır bir sakatlık yaşayan futbol-
cumuzun bu dönemi sağlıklı bir şekilde at-
latması ve hazır bir şekilde tekrar formamızı 
ve milli formayı terletmesidir. Futbolcumu-
zun menajeri olduğunu iddia eden Necdet 
Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şe-
kilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. 
Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile gö-
rüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıkla-
malar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor 
durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişi-
sel reklamı uğruna kamuoyunun önünde 
zor durumda bırakmıştır. Futbol ekonomisi 
dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, 
Kulübümüzün de ekonomik durumu herke-
sin malumuyken; kamuoyuna açıklama ya-
parak bir baskı düzeni yaratıp asırlık çınar 
Kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak 
ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir 
menajerin yapacağı iştir. Kendileri bu du-
rumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu 
şekilde kurmuş olsa da bizim böyle bir ça-
lışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade 
etmek istiyorum. Dorukhan'ın Kulübümüze 
ve Milli Takıma uzun yıllar hizmet 
vereceğine inanıyorum."

Trabzonsporlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
sloganıyla başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na”büyük destek verdi



 
 

B eyoğlu Belediyesi, tüm 
dünyada hızla yayılan yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınına karşı almış olduğu tedbir-
ler kapsamında çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. İlçenin dört bir 
yanında yapılan çalışmalar belediye 
bünyesinde kurulan ‘Beyoğlu Ko-
ronavirüs Kriz Masası ve Koordi-
nasyon Merkezi’nden anbean takip 
ediliyor. Böylelikle belediye birim-
leri arasındaki koordinasyon sağla-
narak çalışmaların sistemli bir 
şekilde devam ettirilmesi sağlanı-
yor. Ayrıca vatandaşlardan gelen 
talepler de hızlı bir şekilde analiz 
edilerek ilgili birime yönlendiriliyor 
ve yerine getiriliyor. 

Gelen talepleri karşılayacağız 

Beyoğlu Koronavirüs Kriz Masası 
ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret 

ederek çalışmaları yerinde incele-
yen Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ko-
ronavirüs salgını dolayısıyla valilik-
lere, kaymakamlıklara ve 
belediyelere verdiği talimat doğrul-
tusunda belediyemizde oluşturdu-
ğumuz ‘Koronavirüs Kriz Masası 
ve Koordinasyon Merkezi’mizde-
yiz. Beyoğlu Belediyesi olarak Be-
yoğlu’muzda 65 yaş üstü ve 
yardıma muhtaç ailelerin yanla-
rında olduğumuzu ilk günden iti-
baren beyan etmiştik. Şuanda da 
Koordinasyon Merkezimizde özel-
likle 65 yaş üstü vatandaşlarımız-
dan gelen talepleri imkanımız 
dahilinde Beyoğlu Kaymakamlığı-
mızla beraber karşılamaya çalışıyo-
ruz” dedi. 

Dayanışma içinde atlatmalıyız 

Başkan Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi 

olarak ayrıca Sosyal Market’imizle 
vatandaşlarımızın özellikle kuru 
gıda başta olmak üzere kolonya ve 
maske gibi diğer ihtiyaçlarını da 
karşılamak amacıyla yoğun bir ça-
lışma içerisindeyiz. Arkadaşlarımız 
sabahın ilk saatlerinden itibaren 
gelen talepleri not alıp gerekli tes-
pitler yapıldıktan sonra başta en-
gelli ve 65 yaş üzeri 
vatandaşlarımız olmak üzere ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın evle-
rine sıcak yemek servisi yapıyorlar. 
Vatandaşlarımızın yüreği ferah 
olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
devletimiz bütün imkanları seferber 
etmiş durumda. Biz de belediye 
olarak tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. Bu süreci birlik ve beraberlik 
içerisinde yüksek bir dayanışmayla 
atlatacağız. Hepinize sağlıklı, hu-
zurlu günler diliyorum ve bir kez 
daha evlerinizde kalmaya davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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BEYOĞLU Belediyesi ilçe genelinde ger-
çekleştirdiği ağaç budama işleminden 
elde edilen ağaç dallarının ihtiyaç sa-
hiplerine yakacak olarak dağıtılması 
için çalışma başlattı. Beyoğlu Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalışma ile 
hem budama işleminden elde 
edilen odunlar israf edilmeyerek 

ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç  
sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış 
oluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen bu-
dama işleminden elde edilen ağaç dalları 
yakacak olacak şekilde kesilerek paketleni-
yor. Ekipler daha sonra paketlenen yakacak-
ları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ                                                         www.gazetedamga.com.tr 

SEFERBERLIK ILAN ETTIK! 
Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kurulan ‘Beyoğlu Koro-
navirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde yüksek bir dayanışmayla atlatacağız” dedi

BUDANAN AĞAÇLAR YAKACAK OLUYOR

BEYOĞLU 
TEYAKKUZDA

Haydar Ali Yıldız


