
Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen
zaman arttıkça çiftler arasında çatışma-

lar da artıyor. Yrd. Doç. Dr. Klinik Psikolog
Sinem Cankardaş, evde izole bir şekilde geçiri-
len zamanın stresli bir süreç olduğunu belirte-
rek, “Bu sürecin öfke, konfüzyon ve travma
sonrası stres belirtileri gibi birçok psikolojik 
soruna neden olabildiği bilinmekte. Karantina
süresi uzadıkça, insanlar sıkıldıkça, virüs ile ilgili
korku arttıkça bu sürecin yarattığı stres de artı-
yor” diyerek eşlerin birbirleri arasında
iletişimi güçlendirmesi
gerektiğini vur-
guladı.
I SAYFA 2

EvlİlİKlEr dE 

TEhDiT 
ALTINDA
ç

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
corona virüsü tedbirleriyle 

ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç-
daroğlu, “Geniş, yaygın ve etkin bir
sokağa çıkma yasağı ve karantina 
ihtiyacı olduğu açıktır. Artık sorun

“evde kal” 
aşamasından
“evde tut” 
aşamasına 
geçmiştir. Bir 
an önce iktidarın
bu önlemleri
alması gerek-
mektedir” ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 8
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Kemal Kılıçdaroğlu

‘Evde kal’ bitti
artık ‘evde tut’

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 9

Coronavirüs 
savaşları üzerine

Münir aKTolgaSaYFa 5

Korona'ya 
başka bir bakış (2)

Mustafa BEKaRoĞlu

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca corona virüsünde yeni

verileri açıkladı. Koca'nın açıkla-
dığı verilere göre, Türkiye'deki
vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi,
can kaybı ise 108 oldu. Son olarak
7 bin 641 test
yapıldığını ifade
eden Bakan
Koca, bunlar
arasından bin
704 vaka 
çıktığını belirtti.
Böylelikle son
24 saatte 16 
kişi hayatını
kaybetti. 

ç

Can kaybı 92’den
108 kişiye yükseldi
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İstanbul Valiliği'nde İl İdare Kurulu,
AFAD'da da pandemi toplantısı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği
corona virüsü başlıklı toplantılara İBB Başkanı
İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan
ve diğer yetkililer de katıldı. Vali Yerlikaya, 
otobüsle şehir dışına izinsiz çıkışların, sahiller,
mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak,
balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin
durdurulduğunu açıkladı. I SAYFA 9
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BİR GÜNDE TAM 16 ÖLÜMKILIÇDAROĞLU’NDAN ÖNERİ

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İstanbul 

Valiliği'ndeki corona toplantısının 
ardından açıklamalar yaptı.
İmamoğlu, “İstanbul’un 16 milyon
insanı lütfen ama lütfen hafife 
almayın. Ben dün dünyanın farklı
yerlerinden Los Angeles’ten, New

York’tan, 
Londra’dan, 
Paris’ten, 
Milano’dan,
Cakarta’dan,
Seul’e, Tokyo’ya
varıncaya kadar
dünyanın her
yerinden feryat-
ları duydum”
dedi.  I SAYFA 8
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Ekrem İmamoğlu

Tehlikeyi lütfen
hafife almayın!

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Silivri BelTV canlı 
yayınına katılan Silivri İlçe

Müftülüğü Vaizi Ali Öztürk, 
“Yaşlılara Hizmet ve Kul Hakkı”
konusunda vatandaşları bilgilen-
dirdi. Öztürk, “Büyüklerine saygı

göstermeyen,
küçüklerine
merhamet et-
meyen bizden
değildir. Onlara
güzel ifadelerde
bulunun, azar-
lamayın, öf bile
demeyin” tavsi-
yesinde bu-
lundu. I SAYFA 4
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Ali Öztürk

Büyüklere asla 
öf bile demeyin!

CANLI YAYINDA UYARDI

Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük has-
tanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir

Hastanesi'nin bağlantı yollarının yapımı büyük tartışma
yarattı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet
Tevfik Göksu, “Koronavirüs ile mücadelede büyük
öneme sahip 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu
dahi yapmayan İBB Başkanı'nın, dün karşı çıkıp bugün
sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve su
ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip
kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir”
dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği
yazıyı paylaşan Göksu, ekonomik nedenlerin ge-
rekçe gösterilerek yolun yapılmadığını ifade etti. 
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KaMuoYunu KanDıRMaSı 
TaM BiR SaMiMiYETSiZliK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir
Şehir Hastanesi yolu şantiyesinin 2017 yılında

durdurulduğunu savundu. “Metro hattını durduran ken-
dileri. Biz geldiğimizde metro hattını yüzde 8 seviyesinde
bulduk. Çalışmaları biz başlattık” diyen İmamoğlu, Ama
öyle bir ihale yapmışlar ki Hazine onayı olduğu halde
borçlanamıyorsunuz. Projesi eksik, fizibilitesi yok, ona

rağmen yüzde 8’de bulduğumuz şantiyede etkin bir
şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şantiyeyi 3
sene önce siz durdurmuşsunuz” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, projenin 2017'de ihale edildiği ve 2018
yılında başlandığının hatırlatılması üzerine, “Hala
buna cevap yetiştirmelerini de tarihe geçmiş aciz 
siyasiler olarak görüyorum” diye konuştu. I SAYFA 5
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HaSTanE Yolu ŞanTiYESi 
2017 YılınDa  DuRDuRulDu

DiYANET’i KINIYORUM!

KAVGA DEGIL
YOLU YAPIN!

Koronavirüs
salgınının 

giderek daha
tehlikeli 

olduğu bir
dönemde 

Başakşehir Şehir
Hastanesi'nin 

yapılmayan yolu
siyasi tartışmanın
göbeğine oturdu.

AK Parti Grup 
Başkanvekili 
Tevfik Göksu,

İBB'nin ilgili yolu
yapmadığını 

belirtirken, 
Ekrem İmamoğlu, 

metro ve karayolu
inşaatının 

AK Partili yönetim
tarafından 

durdurulduğunu
iddia etti

AK Parti Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Metiner, Beştepe Cami’sinde kılınan Cuma namazını sert 
sözlerle eleştirdi. Metiner, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kınıyorum. Yapılan hangi akla hizmettir?” dedi

Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş Anka-

ra'da Beştepe Millet Camii'nde
özel bir cuma namazını kıldırdı.
Söz konusu cuma namazına 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan seçilen bir azınlık katılabildi.
Söz konusu özel cuma namazına
çok sert tepki gösteren AK Parti
eski Adıyaman milletvekili Meh-
met Metiner, “Yazıklar olsun diyo-
rum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı
kınıyorum. Kendileri sağlık gerek-

çesiyle Cuma ve vakit namazlarını
yasakladılar. Dinimizin emriydi,
doğru bir karardı. Hepimiz 
harfiyen uyduk, uyuyoruz. Peki, bu
karara başta Diyanet İşleri Başkanı
olmak üzere, Diyanet'in seçkinleri-
nin uymaması neyin nesidir?
Hangi akla hizmettir? VIP Cuma
hiçbir şekilde kabul edilemez. 
Millete yasak olan, Diyanet seçkin-
lerine yasak değilse bu asla kabul
edilebilir bir durum değildir” 
eleştirisinde bulundu. 

ç
VıP CuMa naMaZı KaBul EDilEMEZ

ISTANBUL
DISINA IZINSIZ

CIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOKCIKIS YOK
ç

Ali Yerlikaya

CIKIS YOK
Koronavirüs salgını nedeniyle 
otobüs seferlerine kısıtlama gelme-

sinin ardından otogara giden vatandaşlar
ise bilet fiyatlarını görünce neye uğradıkla-
rını şaşırdı. 90 liralık biletlerin 280 liraya
çıktığını gören vatandaşlar çılgına döndü.

Mardin'den 20 gün önce gelen Arif 
Akbulut “Mardin'den 90 liraya geldim.
Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar
fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. 
Ben bu 20 günde, daha yol paramı 
çıkarmadım” ifadelerini kullandı. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan görevden 

alınarak yerine Adil Karaismailoğlu
getirildi. İBB eski Genel Sekreter 
yardımcısı olan ve Ekrem İmamoğ-
lu'nun İstanbul'u kazanmasının 
ardından istifa eden Karaismailoğlu
ilk açıklamasında, “Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek
tensipleri ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı görevine atanmış bulun-
maktayım. Rabbim bu güvene layık
olmayı nasip etsin” dedi. I SAYFA 7
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Cahit Turhan gitti
Karaismailoğlu geldi

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

CHP’nin eski İstanbul millet-
vekili doktor Kadir Gökmen

Öğüt, koronavirüse yakalandı. Pazar
gününden beri hastanede tedavi gör-
düğünü ve durumunun iyi olduğunu
belirten Öğüt, “Tedavim devam edi-
yor, tecrit altındayım. Akrabalarımla
ve ailemle görüşmüyorum. Duru-
mum iyi. Nefes darlığı çekmiyorum.
Koronavirüsü
nereden kaptı-
ğımı bilmiyo-
rum. Pazar
günü iki cenaze
törenine katıl-
dım. Bu günkü
aklım olsaydı o
cenaze törenle-
rine gitmez-
dim” dedi. Kadir G. Öğüt
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Tedavim sürüyor
tecrit altındayım

ESKİ VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!BU NASIL BİR İNSAFSIZLIK!

EKonoMiK
KoŞullaR 
nEDEniYlE
MÜMKÜn DEĞil!
İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mehmet Murat
Kalkanlı'nın İstanbul Va-
liliği'ne gönderdiği ya-
zıda, “Kurumumuzun
içinde bulunduğu eko-
nomik koşullar ve 2020

bütçemiz
dikkate
alındı-
ğında söz
konusu
talebin
tarafı-
mızca
yerine
getiril-
mesi
müm-
kün
gö-

rülmemekte-
dir” ifadeleri yer alıyor.
Konu hakkında açıkla-
mada bulunan İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu
ve İBB Sözcüsü Murat
Ongun bu yazı hak-
kında herhangi bir 
açıklamada bulunmadı. 

ŞEYTANIN BiLE AKLINA GELMEZ!
Koronavirüs salgınını fırsat bilen do-
landırıcılar bu seferde koronavirüse
iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin
haplarını piyasaya sürdü. Dolandırıcı-
lar, özel bir hastanede çalışan uzman

doktor Eda Albayrak'ın fotoğrafını da
kullanarak piyasaya sürdükleri vita-
min ilaçlarını tavsiye ediliyormuş gibi
gösterdi. Dolandırıcılar, hazırladıkları
ilanları sosyal medya üzerinden de

yayınladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı olan Eda Albayrak, dolandırı-
cıların fotoğrafını kullandıklarını öğ-
renmesinin ardından savcılığa suç
duyurusunda bulundu.

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Salgının 
Sonunu 

getirebiliriz
HABERİN DEVAMI SAYFA 11

Beştepe Camii’nde kılınan
özel cuma namazı 
toplumun büyük bir
kesimi tarafın-
dan tepkiyle
karşı-
landı. 
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Fahrettin Koca
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Koronavirüs 
nedeniyle evde 
geçirilen zaman
arttıkça çiftler 
arasında
çatışmalar da
artıyor. Bu
süreçte Çin’de
ve Amerika’da
boşanma
oranlarının
arttığı 
belirtiliyor
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K oronavirüs salgını nedeniyle ai-
leler artık olabildiğince evde
zaman geçiriyor. İşe gitmek zo-

runda olmayanlar “Evde kal Türkiye!”
çağrılarına uyuyor. Peki gönüllü ev ka-
rantinası ve sosyal mesafe evlilikleri nasıl
etkiliyor? Bu konuda çok da iç açıcı ha-
berler gelmiyor. Koronavirüsün ilk görül-
düğü Çin’de ve Amerika’da Covid-19
virüsü sırasında evde uzun süre kalan
çiftler arasında boşanma oranlarının art-
tığı bildiriliyor.  Beykoz Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Klinik Psikolog Sinem Cankar-
daş, evde izole bir şekilde geçirilen zama-
nın stresli bir süreç olduğunu söylüyor.
“Bu sürecin öfke, konfüzyon ve travma
sonrası stres belirtileri gibi birçok psiko-
lojik soruna neden olabildiği bilinmekte”
diyen Cankardaş, “Karantina süresi uza-
dıkça, insanlar sıkıldıkça, virüs ile ilgili
korku arttıkça bu sürecin yarattığı stres
de artıyor. Özellikle finansal kaynakların
kaybı, evde yeterli gıda ve hijyen malze-
mesi olmaması ve yanlış bilgilendirmeler,
karantina sürecinin ruh sağlığı üzerindeki
olumsuz etkisini kuvvetlendiriyor” diyor. 

Eşinizle iletişiminizi güçlendirin

Halen Türkiye’de toplumun genelini
kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ol-
masa da insanların çoğu –imkanları da-
hilinde- evde kalarak kendi karantina
süreçlerini yaşıyorlar. Küçük bir alanda,
normalden daha stresli şartlarda uzun
süre bir arada kalmak, ilişkilerde hem
pozitif hem negatif dinamiklerin harekete
geçmesine neden oluyor. İletişimleri zayıf
çiftlerin bu süreçten daha fazla etkilene-
bileceğini belirten Klinik Psikolog Sinem
Cankardaş, “Normalde birbirini seven
çiftler, bu zorlu dönemde, birbirlerinin
alışkanlıklarını ve davranışlarını giderek
daha fazla rahatsız edici bulabilir; birbir-
lerine tahammülleri azalabilir. İletişim
becerileri zayıf, aşırı eleştirel, birbirini tak-
dir etme eğilimi zayıf çiftler için ise bu
süreç yıkıcı sonuçları beraberinde getire-
bilir” diye konuşuyor. 

Keyif alacağınız işlere yoğunlaşın 

Peki bu süreçte mutlu bir evliliğin devamı
için stresle nasıl başa çıkılabilir? Sinem
Cankardaş’a göre, evde olmak, kimisi
için can sıkıntısı, kimisi için özgürlüğü-
nün elinden alınması kimisi için de her
zamankinden daha çok yorulmak ya da
daha çok yemek yemek demek... Bu sü-
reçte kendini mutlu eden, keyif alınan
şeylere yoğunlaşmak oldukça önemli. Dr.
Cankadaş bu süreçte kesinlikle yapılma-
ması gereken şeyin koltukta uzanıp tüm

gün haber dinlemek ve virüs ile ilgili bilgi-
leri hem ülkede hem de dünyada takip
etmek olduğunu özellikle vurguluyor.
Cankardaş, ruh sağlığının korunması için
çiftlere şu önerilerde bulunuyor: “Evde
uzun sürelerin birlikte geçirildiği bu
stresli süreçte, çiftlerin birbirine sevgile-
rini ve takdirlerini ifade etmeleri, empati
göstermek için fırsatlar yaratmaları ge-
rekli. Özellikle çatışma anlarında, virüs
salgını sürecinde yaşanan endişe, korku,
stres ve suçluluk duygularının beklenen
duygular olduğunu çiftler birbirlerine
ifade etmeliler. Çiftler bu duyguları his-
settikleri ve ifade ettikleri için birbirlerini
suçlama ya da eleştirme eğiliminde de ol-
mamalılar.”

ZEYNEP VURAL
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Aileler ve çiftler bu süreçte evin içinde
kendilerini kitap okumak, film izlemek,
evin içinde değişiklikler yapmak, dolap-
ları düzenlemek ya da yeni tarifler dene-
mek gibi şeylerle meşgul etmeliler. Çiftler
birlikte bazı aktiviteler yapabilecekleri
gibi bağımsız olarak da aktiviteler yap-
malılar. “Her insan hem birlikte hem de
yalnız zaman geçirmek, kendi vaktini bu
yönde yapılandırmak ister” diyen Can-
kardaş sözlerini şöyle sürdürüyor: “ev-
deki zamanı yapılandırmak ve kendimizi
organize etmek hem kendi ruh sağlığımız
hem de eşimizin ruh sağlığı için faydalı
olacaktır. Ancak aldığımız kararları uygu-
layamadığımızda (düzenli egzersiz
yapma gibi) bunun için başkasını suç-
lama ve bunu bir çatışmaya dönüştürme
eğilimi içinde olabiliriz. Bizi yeteri kadar
motive etmediği ya da engellediği yö-
nünde karşımızdakini suçlayabiliriz. Bu
tür durumlarda, kişisel bir ikilemi kişiler-
arası bir hale getirmemeye çalışmak;
kendi kararlarımızı alarak evdeki diğer bi-
reyleri bir şeyler yapmaya zorlamamak
gerekli. Her ne kadar bir aile olunsa da
ailedeki her bireyin birbirinden farklı ihti-
yaçları olan, stresle farklı şekilde baş
eden, farklı insanlar olduğunu anlamak
önemli. Böylece eşiniz ya da çocuğunuz
için değil, kendiniz için belirli bir karar
alırsınız ve onlarda size katılmak ister-
lerse katılırlar. Katılmak istemiyorlarsa,
bunun da iyi bir şey olduğunu bilmekte
fayda var. içinde bulunduğumuz belirsiz
süreçte etrafımızda sınırlara ihtiyacımız
var. Bizim için fark yaratabilecek, sınır ko-
yabilecek her şey şu süreçte ruh sağlığı-
mız için iyi gelecektir.”

Bağımsız 
aktiviteler de

yapın!

Büyüklerinize moral verin 
Koronavirüs nedeniyle özellikle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri kişiler daha da zorluk
çekiyor. Bir kısmı yasağa uymuyor, evde sıkıldıklarını belirterek dışarı çıkıyor. Bu dönemde ileri
yaştaki kişiler için özellikle yakın çevresine çok görev düştüğünü belirten uzmanlar, 65 yaş üstü
dışarı çıkması yasaklanan kişilerin psikolojilerinin yüksek tutulması gerektiğini vurguluyor

Koronavirüse karşı en hassas
grubu oluşturan 65 yaş üstü bi-
reylerin evlerinden çıkışlarına,

hem kendilerini korumak hem de hastalığın
toplum genelinde yayılımını engellemek
amacıyla Bakanlık tarafından sınırlama geti-
rildi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İsmail Barış, bu tedbirin birey ve
toplum sağlığının korunması açısından çok
doğru bir karar olduğunu söyledi. Doç. Dr.
İsmail Barış, ileri yaştaki bireylere verilecek
desteğin, evde daha kolay vakit geçirmelerini
sağlayacak uygulamalar içermesi gerektiğini
vurguladı. İleri yaş dönemindeki bireylerin
önemli bölümünün kronik bir hastalıkla ya-
şama yükü altında olduğunu ifade eden
Doç. Dr. İsmail Barış, “Pek çoğu için sokağa
çıkmak, insan yaşamının en önemli unsurla-
rından olan sosyalleşme ve iletişim kurma-
nın yegâne yolu. Bu nedenle, öncelikle ileri
yaştaki bireylere bu hastalığın yol açacağı
sorunlar hakkında yeterince bilgilendirme
yapılmalı ve evde kalmanın onların yararına
olduğuna inanmaları sağlanmalı” dedi.

Sosyalleşme ihtiyaçları da
karşılanmalı

İleri yaştaki bireylerin evde geçirdikleri

zamanda onların sosyalleşme ihtiyaçları-
nın da karşılanması bu imkânların da su-
nulmasının önemine dikkat çeken Doç.
Dr. İsmail Barış; “Bu konuda bazı uygu-
lamalara gidilebilir. Örneğin eski bir dos-
tuyla, askerlik arkadaşı veya eski
komşusuyla telefon veya görüntülü
arama yapması sağlanabilir. Zira yaşça
ileri olan kişiler için kendilerine yaşam ne-
şesi veren, dertlerini unutturan en önemli
faaliyet geçmiş güzel günlerini hatırla-
maktır. İkinci bir uygulama olarak da tel-
evizyon ve radyo kanallarında, yaşlıların
ilgisini çekecek, onları eski güzel günlere
götürecek programlar yapılabilir” dedi.

Online profesyonel 
destek verilebilir

Profesyonel olarak verilebilecek destek-
lere de dikkat çeken Doç. Dr. İsmail
Barış, “Bir destek de bu bireylerin sadece
kendilerine yönelik oluşturulacak tele-
fonda danışma hatları aracılığıyla sosyal
hizmet uzmanları ve psikologlarla ile gö-
rüşmelerinin sağlanması olacaktır. Böyle-
likle ileri yaştaki bireyler hem ihtiyaçlarını
dile getirebilecekler, hem de uzmanlar ta-
rafından dinlenerek psikolojik anlamda
rahatlama yaşayabileceklerdir” dedi.

Komşuluk artık balkonda 
son aylarda tüm dünyayı etkisi altına
alan COVID-19 salgınına yönelik sağ-
lık tedbirleri kapsamında kamu otori-

telerince yapılan uyarılarla birlikte halk zorunlu
olmadıkça evlerinden çıkmama kuralına uyuyor.
Türkiye’nin en kalabalık metropollerinden İstan-
bul’da sokaklar büyük oranda boş, trafik ise sa-
kinliğiyle tarihi günlerini yaşıyor. Böyle bir
zamanda ise komşuluk ve sosyalleşme özellikle

büyük ölçekli sitelerde balkonlardan yaşatılmaya
devam ediyor.

AND Pastel’de Balkon Konseri

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe
faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul’ün
konut projesi AND Pastel’de de komşuluğu ve
bu zor günlerdeki dayanışmayı devam ettirecek
güzel anlar yaşandı. AND’nin eski mahalle ve

komşuluk alışkanlıklarını bu-
günlere taşımak üzere ‘’Yeni
Nesil Mahalle’’ mottosuyla
Kartal’da inşa ettiği AND
Pastel, ‘’Evde Kal’’ çağrısına
uyan sakinleri için keyifli bir
balkon konserine ev sahipliği
yaptı. İstanbul Kartal’ın en
büyük ölçekli projelerinden
biri olan AND Pastel’in sa-
kinleri, evlerinde geçirdikleri
bu zorlu günlerde, komşuluk
ilişkilerini unutmadılar. Yan
yana olamasalar da birbirle-
rine destek olacakları bir et-
kinlik ile balkonlarda bir
araya geldiler ve DJ Can-
berk’in şarkılarına eşlik
ettiler.

Kendi maskesini
kendi üretti

TürKiye, kısa sürede tüm
dünyayı etkisi altına alan
ve binlerce cana mal olan

Koronavirüs salgınıyla mücadele
eden sağlık mensuplarına destek
olmak amacıyla tek yürek. Sağlık ça-
lışanlarına gönüllü olarak verilen
desteklerden biri de makine mühen-
disi Ahmet Alp Çakıcı’dan geldi. Öz-
yeğin Üniversitesi mezunu ve aynı
zamanda Openfab Makerlab Uz-
manı Çakıcı, kendi yaptığı 3 boyutlu
yazıcılar ile ürettiği siperli maskeleri,
ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına
platform aracılığıyla ulaştırmayı he-
defliyor. Girişimciliği ve maker kültü-
rünü desteklemek amacıyla Özyeğin
Üniversitesi bünyesinde kurulan
paylaşım merkezi Openfab ve
Ahmet Alp Çakıcı bu süreçte birlikte
çalışacak. Sosyal medyada bir araya
gelerek, “3 Boyutlu Destek” adıyla
kolektif üretim hareketi başlatan 3
boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mü-
hendisler, tasarımcılar ve yazılımcı-
lar, sağlık çalışanları için koruyucu
siperli yüz maskesi üretiyor.

olumsuz haberleri
okumayın

Koronavirüs salgınının
toplum sağlığına etkileri
kadar, toplum psikolojisi

üzerinde de yıpratıcı etkiler yarattığı
bu dönemde, İbn Haldun Üniversitesi
(İHÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Klinik Psikolog Dr. Nilgün
Avunduk Öcal, stres yönetimi konu-
sunda önemli tavsiyelerde bulundu.
Negatif haberlerin ve bilgi kirliliğinin
toplum psikolojisini ve bireylerin stre-
sini artırdığına
dikkat çeken Dr.
Öcal, bu dö-
nemde pozitif
haberlere ve et-
kinliklere yönel-
menin önemine
dikkat çekti.
Öcal, “Yanlış
haber ve bilginin
sebep olacağı
korku ve paniği
önlemek için gü-
venilir, ciddi haber ve bilgi kaynakla-
rını bulup onlara sadık kalarak bilgi
kirlenmesinin önüne geçebiliriz. Ayrıca
olayların hızla değişip geliştiği zaman-
larda her şeyi, her an takip etmek zo-
runda değiliz. Kendimizi her küçük
ayrıntıyı bilmemize gerek olmadığına
ikna edelim ve bu belirsizlik içinde
rahat olmaya çalışalım ve her daim
sakin kalalım.”

Nilgün A. Öcal

Doç. Dr.
İsmail
Barış

DJ Canberk,
evinin balkonundan

komşularına
konser verdi.

Koronavirüs 
nedeniyle evde 
geçirilen zaman
arttıkça çiftler 
arasında
çatışmalar da
artıyor. Bu
süreçte Çin’de
ve Amerika’da
boşanma
oranlarının
arttığı 
belirtiliyor

Koronavirus
evliliKleri
tehdit ediyor
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Çatı katında yangın çıktı
SANCAKTEPE'DE bir sitedeki 6 katlı bi-
nanın çatı katındaki dairede henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Yangında mahsur kalan bir kişi kurtarı-
larak hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 
19.00'da Meclis Mahallesi Manyas So-
kak'ta bulunan sitede, 6 katlı binanın 
çatı katındaki dairede çıktı. Yangın kısa 

sürede büyüyerek sitenin içerisini 
duman kapladı. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan-
gına müdahale ederken, dairede mah-
sur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık 
ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, 
 bu kişiyi ilk müdahalenin ardından am-

bulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi al-
tına alınan kişinin sağlık durumun iyi 
olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yan-
gını yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ar-
dından kontrol altına alarak, bir süre 
soğutma çalışması yaptı. Polis ve it-
faiye ekipleri yangının çıkış nedeni 
araştırıyor. 

OLAY, Emniyettepe mahalle-
sinde sabah saat 05.00 sırala-
rında yaşandı. İçerisinde 2 

kişinin bulunduğu 34 YVG 25 plakalı da-
macana yüklü panelvan, polis ekiplerinin 
denetleme yaptığı yerde 'dur' ihtarına uy-
mayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı 
araç Mareşal Fevzi Çakmak caddesine gel-
diği sırada sürücüsünün direksiyon hâki-
miyetini kaybetmesi sonucu demir 
korkulukları parçalayıp Alibeyköy su kana-

lına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine polis, it-
faiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye 
uçan minibüsteki sürücü Mehmet Barış 
Demirbaş ile Tuncay Yaman polis ve itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı. Demirbaş ve Yaman 

sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın-
dan önlem amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis 
ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çeke-
rek önlem aldı. Su kanalına uçan panelvan, 
İBB ekiplerince vinçle 1.5 saatlik çalışma 
sonucu kanaldan çıkarılarak otoparka çe-
kildi. Yol kenarındaki demir korkulukların 
yeniden yapılacağı öğrenildi. Polis kazayla 
ilgili soruşturma başlattı. DHA 

Polisi dinlemedi kanala uçtu!

TELEFON DOLANDIRICILARI 
YAKALANDI!
İstanbul'da rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini 
polis, savcı olarak tanıtarak haklarında terör örgütüyle 
ilgili soruşturma olduğunu söyleyip para ve ziynet eşya-
larını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı

İ stanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen te-
lefonla yapılan dolandırıcılık olayları ile 
şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. 

Polis, çete üyelerinin kurbanlarını telefonla 
aradıktan sonra "Terör örgütüyle bağlantınız 
var. Kredi kartlarınızı kopyalayıp kullanmış-
lar. Soruşturma bitene kadar para ve ziynet 
eşyalarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor. 
Daha sonra size iade edeceğiz." diyerek kan-
dırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin , kurban-
larının bankadan çektikleri paralar ile ziynet 
eşyalarını bir torba içinde sokakta teslim al-
dığı, ardından da ortadan kaybolduğu belir-
lendi. Polis soruşturması sonucunda 
şüphelilerin internet üzerinden bazı prog-
ramları kullanarak kendilerini "155", "156" 
gibi numaralardan arıyormuş gibi gösterdik-
leri bu sayede kurbanlarını kamu görevlisi ol-
duklarına ikna ettikleri belirlendi. 

Operasyon yapıldı 

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Do-
landırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Em-
niyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri 
tespit edilen çeteye yönelik operasyon ya-
pıldı. Yapılan baskınlarda şüpheliler Murat 
D.(35), Hamit A.(24), Halil G.(25), Ömer 
F.K.(25) ve Hasan Y.(27) gözaltına alındı. 

Çok sayıda eşya ele geçirildi 

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 
10 bin 160 Amerikan doları, 12 bin 750 lira, 
2 adet bilezik, 3 altın kolye, 3 adet gram altın, 
20 adet yarım altın,133 adet kulplu altın ve 
24 adet kulpsuz altın ile birlikte 1 adet yarım, 
179 adet ata lira, 6 kulplu ve 1 adet şekilsiz 
yuvarlak altın ile 9 adet burma bilezik ile bir-
likte 7 adet kulplu burma altın ele geçirdi. Ay-
rıca şüphelilerin kuyumculara sattıkları 3 bin 
133 gram altın ziynet eşyasına da el kondu. 

ASAYİŞ Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüp-
helilerin daha öncede defalarca hırsızlık ve dolandırıcılık 
gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındıkları tespit 
edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk 
edildi. Şüphelilerden Murat D.(35), Hamit A.(24), Halil 
G.(25), Ömer F.K.(25) tutuklanarak cezaevine gönderilir-
ken Hasan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

4'ü tutuklandı 

AVCILAR Devlet Hastane-
si'nde 16 Mart 2020 tari-
hinde meydana gelen 

olayda hastanenin acil servisinden 
hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabi-
lir röntgen cihazı ile güç kaynağını 
çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi 
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 
şüpheliyi hastaneden ayrılamadan 
gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 
yapılan aramada iki adet çalıntı kimlik 
çıktı. Öte yandan hırsızlık anı ise has-
tanenin güvenlik kameraları tarafın-
dan görüntülendi.  
Görüntülerde acil serviste dolaşan hır-
sızın, bir sandalyeye oturduğu kimse-
nin olmadığı bir sırada ise röntgen 
odasına girerek cihaz ve güç kaynağını 
çaldığı görülüyor. 
Yapılan sorgusunda şüphelinin 15 
Mart 2020 tarihinde Avcılar, Merkez 

mahallesinde bir kırtasiye dükkanın-
dan 750 lira çaldığı, ayrıca bir gün 
sonra Tolga D. adlı kişinin evine gire-

rek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Poliste 
işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıl-
dığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlığın sonu cezaevi
Avcılar'da devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını 

çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H.(36) polis tarafından yakalandı

Eyüpsultan'da içerisinde iki kişinin bulunduğu panelvan, polis denetlemesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Panelvan, sürücünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak su kanalına uçtu. Kazada kanala düşen araçtaki iki kişi polis ve itfaiye tarafından kanaldan çıkarıldı

EDİRNE'NİN Keşan ilçesinde 
20 Mart'ta yürüyüşe çıkaca-
ğını söyleyerek evinden ayrıl-

dıktan sonra bir daha 
kendisinden haber alınamayan İsmail 
Gökmen'in (73), ormanda cesedi bu-
lundu. Keşan'da yaşayan İsmail Gök-
men, geçen hafta cuma günü, yürüyüşe 
çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. 
Gökmen geri dönmeyince, ailesi kendi 
imkanlarıyla arama yaptı, bir sonuca 
ulaşamayınca da polise haber 
verdi. Polis, jandarma, AFAD ve Keşan 
Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği 
(KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son ola-
rak görüldüğü Yeni Mahalle mevkisin-
deki arazide arama yaptı. Ekipler, 
bugün öğle saatlerinde Sivri Tepe mev-
kisindeki ormanda İsmail Gökmen'in 
cansız bedenini buldu. Keşan Belediye 
Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay 
yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. 
Vücudunda kesici, delici veya darba 
bağlı yara izine rastlanmayan Gök-
men'in cansız bedeni, yapılan inceleme-
nin ardından otopsi için Keşan Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kayıp kişinin cesedi 
ormanda bulunabildi

BURSA'DA sürücüsünün 
kontrolünden çıkan belediye 
otobüsü, bariyerlere çarptı. 

Otobüs, alt yola düşmeden bariyer ile 
yol kenarındaki duvar üzerinde asılı 
kaldı. Otobüs Selçuk S., kazayı burnu 
bile kanamadan atlattı. 
Kaza, saat 07.00 sıralarında Osmangazi 
ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaş-
paşa Köprülü Kavşağı'nda meydana 
geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine 
giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sel-
çuk S. (36) yönetimindeki 16 BOV 60 
plakalı otobüs, yağış nedeniyle kaygan-
laşan yolda sürücüsünün kontrolünden 
çıkıp bariyerleri aştı. Otobüs, alt yolun 
kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde 
asılı kaldı. Vatandaşlar durumu polise 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk 
edildi. Kazada yara almayan sürücü 
Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kı-
rarak çıktı. Polis bölgede geniş güvenlik 
önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe 
kapanan yol otobüsün kaldırılmasıyla 
yeniden açıldı.  

Otobüs köprüde  
asılı kaldı 

EDİRNE'NİN Keşan ilçesinde 
polis tarafından yapılan dene-
timde, yüksek sesle müzik 

dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı 
belirlenen 2 sürücüye toplam 1332 lira 
para cezası uygulandı. Keşan İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Trafik Denetleme 
Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs sal-
gınına yönelik alınan önlemler kapsa-
mında denetimlerini artırdı. Yolcu 
taşıyan araçlar durdurularak, yolcular 
koronavirüse karşı uyarıldı. Vatandaş-
lardan evde kalmaları istendi. Polis, de-
netim sırasında yüksek sesle müzik 
dinleyen sürücüye 132 lira, aracına 
abart egzoz taktığı belirlenen sürücüye 
de 1200 lira idari para cezası kesti. Ses 
sistemi ve abart egzoz ise söküldü.

Yüksek sesli  
müziğe ceza

SULTANGAZİ'DE sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği minibüs, önce 

park halindeki araçlara, ardından da 
karşı yönden gelen otomobile çarptı. 
Kazada otomobilde bulunan anne ve 
iki çocuğu yaralandı. Feci kaza gü-
venlik kamerasına yansıdı. Kaza, geç-
tiğimiz hafta Cuma gece saatlerinde 
Sultangazi'de meydana geldi. Sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesiyle kontrolden çıkan minibüs, 
Cebeci Mahallesi 2575 sokakta park 
halindeki çok sayıda araca çarparak 
ilerlemeye devam etti. Minibüs ardın-
dan, içinde iki çocuk bulunan Hülya 
Örenç, yönetimindeki araçla kafa ka-
faya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sü-
rücü Hülya Örenç ve iki çocuğu 
yaralandı. Sesi duyan mahalle sakin-
leri dışarı çıktı. Yaralı anne ve çocuk-
ların yardımına koşan vatandaşların 
haber vermesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk 
müdahaleleri olay yerinde yapılan 
Hülyan Örenç ve çocukları ambu-
lanslarla hastaneye kaldırıldı. Hülya 
Örenç ve kazada yaralanan bir ço-
cuğu tedavilerinin ardından taburcu 
olurken, diğer çocuğun tedavisinin 
devam ettiği öğrenildi. Polisin kaza ile 
ilgili soruşturması devam ediyor.

Anne ve çocuklarının 
zor anları



Ç in’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ko-
ronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuru-
yor. Dünya genelinde 598 bin vaka

bildirilirken, kayıtlı ölüm sayısı ise 27 bin 761
oldu. Koronavirüsün yayılmasının hızının ke-
silmemesi nedeniyle ülkelerde karantina ön-
lemleri artarak devam ederken halklar da
zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgını
vakaları görülmesi sonrası vatandaşlar özellikle
alışverişlerde e- ticarete yöneldi. Dövme me-
raklıları içinde evde dövme yaptıranların sayısı
da virüs nedeniyle arttı. Dövme tutkunları 3
bin farklı dövme modeli ile kullanıcılara 1 daki-
kada evde geçici dövme yapma imkanı tanıdığı
belirtilen One Spray Tattoo'nun ürünlerinin de
online satın alımlarında artış yaşandığı ifade
edildi.

Ticaret satışlarımız arttı

Sprey dövme ürünü ilk olarak internet ve sos-
yal medya üzerinden tanıtımını yaptıklarını
ifade eden Yalçınkaya, “Özellikle koronavirüsü
sonrası bütün Türkiye eve kapanınca e ticaret
satışlarında artış yaşandı. Evde canı sıkılan
veya eğlenceli bir şeyler yapmak isteyen gençler
ürünümüze büyük ilgi gösterdi.
Spreydovme.com sitemiz üzerinden satışı ya-
pılan tüm ürünleri yüksek dezenfekte orta-
mında hazırlayıp kargoya veriyoruz. Otel ve
Alışveriş merkezlerinde işlerimiz düşerken e ti-
caret satışlarımız ikiye katlandı. Kısa zamanda

ünlü isimler ve gençler arasında ürünümüz fe-
nomen haline geldi. Çok sayıda dizi ve filmde
kullanılan dövmeler bizim üretimimiz. Kına ile
dövme yapan sanatçılar sprey dövme kullan-
maya başladı. Kalıcı dövme yapan her 10 nok-
tadan 5 inde ürünlerimiz var. Şu anda Türkiye
genelinde 30 bayi sayısına ulaştık. Hedefimiz
bu yaz Türkiye’nin tamamında bayilik ağı kur-
mak. Irak, Almanya, Amerika ve Azerbaycan’a
ilk ihracatlarımızı yaptık. Sitemiz üzerinden
dünyanın her ülkesine toptan ve perakende
ürün gönderimi yapıyoruz” dedi.

Büyük ilgi görüyoruz

Türkiye’de ilk defa geçici dövme boyasını sprey
haline getirerek patentini aldıklarını dile getiren
girişimci Mustafa Kemal Yalçınkaya, “Eskiden
kına gecelerinde ve tatil beldelerinde geçici
dövme yaptırmak isteyenler kına kullanıyordu.
Fakat kınanın kuruma süresi ve elbiseye otel
çarşaflarına bulaşması büyük sorun oluşturu-
yordu. Biz de özel bir formül geliştirerek sprey
dövme ürettik. Ürünümüz piyasaya çıktığı
andan itibaren gençler ve turizm sektörü tara-
fından büyük ilgi gördü. 2020 yılında 8 farklı
renk ve 3 bin model ile ürün gamımızı daha da
genişlettik. Bu yaz için Türkiye geneli bayilikler
vereceğiz. Bayilik tamamen ücretsiz. Ürünleri-
mizi satmak ve gelirimize ortak olmak isteyen
yatırımcılara satış noktası veya bayilik hakkı ta-
nımlıyoruz. 2019 yılında yılın en iyi çıkış yapan
markası ödülü de aldık” diye konuştu. DHA
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D ünyayı durduran Coronavirüs'ün dur-
duramadığı iktidarın bir taraftan
kendisine karşı olanları dahil her-

kesi ikna edip, insanları eve kapattığı, muha-
lefetin her zamanki gibi kuyruğuna takıldığı
şu süreçte Kanal İstanbul ihalesi başta olmak
üzere HDP'li belediyelerden sonra CHP'li be-
lediye başkanlarına yönelik kulplar takılıp,
devam eden Kayyum atamaları ve alımlar
devam ederken, iktidar bunun gibi bir çok
işine gelen işleri de yürütmeye devam ediyor.

Bana göre zengin hastalığı olan ve yoksul-
ların da etkileneceği korkusuyla insanların
kapatıldığı medya kanalıyla baskı altına alın-
dığı şu günlerde hazırlığı süren Af yasası ile
tartışmaları da yakından takip etmekteyim.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ik-
tidarın resmi ortağı olan ve Bahçeli hakkında
twit atan bir kişinin dövülmesini yine twit ile
kutlayan MHP'nin onayından sonra önce baş-
kan Erdoğan'a sonra da Başkan'ın bir dedi-
ğini iki etmeyen meclise gidecek olan yeni
yasanın hangi içerikle çıkacağını beklerken
bu yeni paketin içine alınanlar ve alınmayan-
lar da kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmak-
tadır.

Ve şu an yaşanan virüs paniği esnasında
bile iki kelimeyi sanalda paylaşımlara da ta-
kılan 'terör' adı altında kendileri gibi düşün-
meyenleri içeride tutmaya devam etmek
istedikleri şu günlerde, benim virüs saçmalı-
ğına inanmadığım gibi Af konusunun sadece

cinsel istismar ve uyuşturucu affı kabul edile-
mez, bir çok meslektaş gazetecilerin yanı sıra
siyasi düşüncelerinden dolayı hala hapishane-
lerde olan, Adliyeleri de boşaltan Coronavirüs
tehlikesi ile karşı karşıya olan insanların da
evlerinde olması için Af konusunda halen aynı
düşüncedeyim..

Yani, MHP Grup Başkanvekili Erkan Ak-
çay'ın Bahçeli'ye katılmadığını belirten twitini
beğenmeyenlerin Yeniçağ Gazetesi eski yazarı
İsrafil Kumbasar’ı dövmelerine sevinip, bu re-
zilliği yine bir twitle kanlı fotoğrafını paylaşa-

rak, “Bu yakışıklı (!)kim? Şerefsizlik testi
pozitif çıkmış diyorlar” demesi gibi değil, çı-
karılması gereken affın da paramparça değil,
tam bir Genel Af olması gerekir diye 
düşünenlerdenim.

Yani önemli ve bir o kadar da gizemli bir
süreci yaşayan dünya ve ülkemizde aranıp,
bulunmayan Corona virüsü aşısı gibi toplum-
sal barışın, özgürlüğün, şifası, ilacı olacağına
inandığım genel bir AF diliyorum.

Ve bunu yapacak olan da, 'Evden çıkmayın'
deyip ama 'fakir, işsiz güçsüz olan insanların
nasıl geçineceklerini, ne yiyip içerek evde ka-
lacaklar?' diyerek bunu da düşünmesi gereken
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Aylardır tartışılan ama hala bir türlü çıka-
rılmayan bu yasanın toplumsal bir barışı ya-
ratacak olan genel bir af olması gerekirken
bir an önce çıkarılması, uzadıkça diğer bir

çok önemli konu gibi içinin boşaltılmasına
izin verilmemesi gereken ve yaşanan virüs
furyası ardından değişeceğini belirttiği bu
dünyada da 'Yeni Bir Türkiye' var demesi ge-
reken Başkan Erdoğan'ın silaha, cihaza, ha-
pishaneye, ve adına 'terör' denen alana giden
paranın, enerjinin önüne geçip, bu ülkeye yeni
bir nefes vermesi gerektiğini düşünmekte ve
parça, pinçik değil Genel Bir Af diyor, hatta
Erdoğan'ın dahil herkesin duyması için en
yüksek sesle bağırıyor, haykırıyorum.

Bunu yaparken de ülkemde barışın, kar-
deşliğin yeniden yeşermesi ve bu ülkede yaşa-
yan tüm toplumların, düşüncelerin, insanların
el ele vererek, virüs belası dahil bir çok tehli-
keye birlikte siper olması ve yaşanabilecek
yeni belaların önüne geçeceğine inanıyorum.

Çünkü Affın düşünce ve terörü olmaz, 
barışı olur.

Düşünce terör suçu olamaz!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Koronavirüs salgını sonrası, evlerinde dövme yaptıranların sayısında
da artış yaşanıyor. 3 bin farklı dövme modeli ile kullanıcılara 
1 dakikada evde geçici dövme yapma imkanı tanıdığı belirtilen One
Spray Tattoo'nun Genel Müdürü Mustafa Kemal Yalçınkaya 
koronavirüs salgınında satışlarında artış yaşadıklarını söyledi

Yeni üretim spreylerin önceki seriye
göre daha büyük olduğu bilgisini
veren Yalçınkaya şunları söyledi: “1
spreyle ortalama 15-20 adet dövme
yapılabiliyor. Her desenimiz orta-
lama 3 defa tekrar kullanılabiliyor.
Dövmelerimiz ortalama 1 hafta ka-
lıcı, sudan havuzdan, denizden etki-
lenmiyor. Dövmeden sıkılırsanız
kolonyalı mendil ya da alkol bazlı te-
mizleyicilerle istediğiniz zaman silebi-

liyorsunuz. Bu da kullanıcılara büyük
avantaj sağlıyor. Kalıcı dövme yaptır-
mak istemeyen veya dövme sildirme
derdiyle uğraşmak istemeyenler yaz
aylarında sprey dövmelerimizi tercih
ediyor. Sprey dövmelerin yanı sıra
anahtar teslimi airbrush standları da
hazırlıyoruz. Alışveriş merkezleri veya
işlek caddeler için komprosörlü
dövme makinalarının da satışını ve
kurulumunu yapıyoruz."

EVDE DÖVME
ZAMANI

5 BİN TL YATIRIMLA 
İŞ KURMAK MÜMKÜN

Onlara öf bile demeyin!

Silivri Belediyesi, koronavi-
rüs (COVID-19) salgını nede-
niyle evlerinde kalan

vatandaşlara canlı yayınlar ile destek ol-
maya devam ediyor. Silivri Belediyesi’nin
sosyal medya sayfalarından yapılan canlı
yayınların dün akşamki konuğu Silivri
İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Öztürk oldu. Si-
livri BelTV ekranlarında Silivrililerin evle-
rine misafir olan Öztürk, “Yaşlılara
Hizmet ve Kul Hakkı” konulu bir sohbet
gerçekleştirdi. Yaşlılara saygının önemi,
kul hakkı, koronavirüse salgınından çıka-
rılacak manevi mesajlar ve tevekkül ko-
nularına değinerek tavsiyelerde bulundu.
Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle de ya-
pılan canlı yayın programı izleyicilerden
büyük beğeni aldı.

Şefkat kanatlarınızı açın

Vaiz Ali Öztürk, anne babalara nasıl dav-
ranılacağı konusunda bilgiler vererek;
“Onlara güzel ifadelerde bulunun, azar-
lamayın, öf bile demeyin, onlara karşı
sevgi, şefkat kanatlarınızı açın. Şöyle söy-
lenin; ‘Nasıl biz küçükken onlar bize bak-
tılar, büyüttüler, her şeyden sakındılar.
Yarabbi şimdi de sen onlara merhamet
et.’ diye dua edin" dedi. Hadislerden ör-
nekler veren Öztürk, “Büyüklerine saygı
göstermeyen, küçüklerine merhamet et-
meyen bizden değildir. Büyüklere ikram
etmek, Allah’a olan saygımızdandır” diye

konuştu. Yaşlılara da tavsiyelerde bulu-
nan Öztürk, evde kalmaları istenirken
onların korunması amaçlandığını ifade
etti. Kul hakkı konusunda günlük yaşam-
dan örnekler veren Öztürk; “İnsanların
birbirine karşı olan hak, hukuku ve
Allah’a karşı olan hak hukuku vardır.
Bugün akşam namazı kılınmadıysa bu
Allah’ın üzerimizde hakkı, ama bir çalı-
şanımıza hakkettiğini ödemezsek o insa-
nın bizim üzerimizde hakkı vardır. Bir
arkadaşımızı üzecek ifadeler kullandıy-
sak, onun üzerimizde hakkı olur. Basit

örnekler verirsek, trafikte olduğundan
fazla hız yapmak, oturduğumuz binada
yüksek sesle konuşmak kul hakkıdır. Ko-
ronavirüs salgını hakkında insanlarımı-
zın moralini, maneviyatını bozan, telaşa
neden olan tüm paylaşımlar da kul hak-
kına girer. Özellikle bilinmesini isterim.”
ifadelerini kullandı.

Doktorlar vazgeçilmezimizdir

Çalışma, gayret ve tevekkül etme ile zor-
lukların üstesinden gelineceğini belirten
Ali Öztürk, “İnsanlık âlemi zor bir süreç-
ten geçiyor. Koronavirüsü dediğimiz bu
salgın hastalık karşısında herkes tedbirini
elbette alıyor. Özellikle vatandaşlarımızın
sağlığı için gece gündüz demeden, ya-
şantılarından fedakârlık yapan doktorla-
rımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür
ediyorum. İnsanların şifası konusunda
her türlü seferberliği yaşayan sağlık çalı-
şanları, biliyoruz ki onlar, biz insanlara
Allah’ın şafi sıfatını, Allah’ın şifa veren sı-
fatının tecelli olmasını sağlayan değerle-
rimizdir. Onlar bizim
vazgeçilmezlerimizdir. Onlar bir yandan
çalışırken, bizler bir yandan tevekkül ede-
ceğiz, tedbir alacağız.” diye konuştu. Vaiz
Öztürk, konuşmasını izleyicilere teşekkür
ederek tamamladı. Silivri Belediyesi’nin
kültürü, sanatı, sporu, müziği ve sosyal
hizmetleri canlı yayınlara taşıma projesi
yeni programlar ile devam edecek.

Silivri BelTV canlı yayınına katılan Silivri İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Öztürk, “Yaşlılara Hizmet ve Kul Hakkı”
konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Öztürk, "Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine merhamet 
etmeyen bizden değildir. Onlara güzel ifadelerde bulunun, azarlamayın, öf bile demeyin" dedi

Ali 
Öztürk

Evde kalanlara 
sıcak yemek!
Avcılar’da ihtiyaç sahiplerine sıcak
yemek ulaştıran Aşevi, koronavirüs 
( Kovid- 19) nedeniyle sıcak yemek
kapasitesini 5 katına çıkardı

AvcılAr Belediyesi koronavirüsün insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden
vatandaşları koruyabilmek için önleyici ve

koruyucu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Avcı-
lar Belediyesi, bu kapsamda yürütülen dezenfeksiyon,
ilaçlama, halkı bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra
evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için
de harekete geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş
üstü vatandaşların sokağa çıkmamasına yönelik ya-
yınlanan genelgenin ardından Avcılar Belediyesi, aşevi
hizmetinin kapasitesini arttırma kararı aldı.  Aşevi yet-
kililerince yapılan açıklamada, salgın Türkiye’de etki-
sini göstermeden önce ulaştırılan hizmetin, bugün
itibari ile 5 katının servis edildiği belirtildi. Haftanın
her günü 2 öğün 3 çeşit yemek hizmeti veren Avcılar
Belediyesi Aşevi, gelen talepler doğrultusunda hizmet
kapasitesini arttırmaya devam edecek.

Hemşehrilerimizin yanındayız

Koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlerin yanı
sıra dengeli ve doğru beslenmenin önemli olduğuna
işaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli, “Hehmşehrileirmizn her zaman yanındayız. Bu
zor günleri hep beraber omuz omuza mücadele ede-
rek atlatacağız. Avcılarlı hemşehrilerimiz asla kendile-
rini yalnız hissetmesinler. Aşevi hizmetimiz, evlerinde
yemek yapamayan ya da dışarı çıkamayan yaşlı ve ih-
tiyaç sahibi hemşerilerimizin kapılarına kadar geliyor.
Buna ek olarak Avcılar’daki bakkal ve marketlerle eve
servis yapılması konusunda anlaşma sağladık. Tüm
ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılamalarını sağ-
lıyoruz. Salgın tehlikesini atlatana kadar bir süre daha
evinizde kalın, sokağa çıkmayın ve sağlığınıza dikkat
edin. Bu günleri atlattığımızda, biz yine her zaman ol-
duğu gibi bir arada olacağız.” şeklinde konuştu.

İlaçlamaya
devam!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve
tüm dünyada baş gösteren Koronavirüs’e
karşı mücadele çalışmalarını kararlılıkla

sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, virüs salgınına
karşı tedbir amaçlı dezenfektasyon çalışmalarına ara
vermiyor. Kamu kurum ve kuruluşları, banka şubeleri,
noterler, eczaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, toplu
taşıma araçları gibi halkın yoğun kullandığı mekan-
larda periyodik olarak sürdürülen dezenfekte çalış-
ması ilçedeki üniversitelerde de yapılıyor.
Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, üniversitelerin rek-
törlük binaları, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, kü-
tüphaneler, kafeler ve yurtlar başta olmak üzere
personel ile öğrencilerin kullanım alanlarında korona-
virüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilaçlama ve dezen-
fekte çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışması,
virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar periyodik ola-
rak sürdürülecek.

Sahtekarlara

baSkın
Tüm dünyayı etkisi altına alan
ve binlerce kişinin ölümüne
neden olan yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) nedeniyle Türkiye’de kolonya
ile dezenfektan ürünlerin fiyatları yüzde
yüz arttı. Bunu fırsat bilen sahte üreticiler
de kaçak yollarla kolonya ve temizlik mal-
zemeleri üretimine başladı. Bu yönde ça-
lışmalarını sıkılaştıran Bağcılar Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü, kendilerine gelen “De-
zenfektan ürünlerin taklitlerini üretip piya-
saya sürüyorlar” şeklindeki bir ihbar
üzerine harekete geçti. Öncelikle konuyla
ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü de
bilgilendirildi. Yapılan hazırlıkların ardın-
dan Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis-
leri, Yenigün Mahallesi 601. Sokak’ta be-
lirtilen adrese baskın düzenledi. Ortaklaşa
gerçekleşen operasyonda merdiven altı
imalathaneye dönüştürülen depoda şişe
ve bidonlara doldurularak satışa hazır
hale geçtirilmiş; 35 koli Ak-Tem antibakte-
riyel el temizleme sıvısı, 15 koli limon ko-
lonyası ile 5 adet tonix profesyonel el
temizleme sıvısı ele geçirildi.

Yalçınkaya,
evde

yapılan
dövmelere

ilişkin
önemli
bilgiler
verdi.



“ her şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dö-
neme giriyoruz."
(T.C. Cumhurbaşkanı)

Yazımıza böyle başlamak istedik. Zira;
Cumhurbaşkanımız'ın bize ve dünyaya verdiği
çok değerli mesaj; yaptığımız 'minik' araştır-
mayla da ortaya çıkan 'insan davranışlarının
tamamen değiştiğinin' teyit ve ispatı oldu.

Bilimsel olmasa da, belli kriterleri esas ala-
rak yaptığımız araştırmanın bağlamından
kopmaması ve daha anlaşılır olması için, yazı-
nın 1. bölümüyle birlikte okunmasını, bir defa
okuyanların ikinci bir kez okumasını tavsiye
ederiz. Şimdi konumuza geçelim:

Araştırmamızın ilk grubu (yüzde 49.7)
oranla;

"Namaza başladığını" söyleyenler...
Bu gruptakiler özetle;
"Hocam, zengin-fakir, amir-memur, patron-

işçi, ünlü-ünsüz ayırımı yok... Bu virüs, herkese
eşit ve adaletle davranıyor. Torpil yok, farklı
işlem yok, bugün git, sonra gelirsin yok. İlaç
yok, aşı yok.

Dahası; bilim adamları, iç açıcı bir vaadde
bulunamıyor...

Götürecek bizi bu virüs!
Tek sığınılacak liman var; O'da Allah" 

diyorlardı.
Aklını kiraya vermiş bazı maneviyat yok-

sunları, Diyanet'in, camilerdeki Sala ve Dua
uygulamalarını "ölümü hatırlatıp psikolojilerini
bozduğundan" şikayetle eleştiriyor ve buna son
verilmesini istiyorlar. Bunlar yabancı değil,
bunları tanıyoruz.

Beyinleri iyice daralmış bu zavallılar; cu-
malarda, ramazanlarda, bayramlarda, top-
lumsal diğer önemli zamanlarda asırlardan
beri süren Sala – dua geleneğinin ölüme ve öl-
meye değil; aksine iyiliğe, sevince, huzura,
mutluluğa, birliğe-diriliğe- sağlığa vurgu yaptı-
ğının daha bilincinde değiller.

Bu nasipsizler İslam'ın "Kalbleri öldüren
değil; Dirilten Din" olduğunu nerden bilsinler?
Unutmadan; "İçimizdeki beyinsizler yüzünden
bizi de Helak etme Ya Rabbi!" duasını 
yapmalıyız.

Bugünlerde "Fiili, kavli" olmak üzere duanın
iki boyutunun beraberce yapıldığını, tam bir
seferberlik içinde hareket edildiğini, bu beyin-
siz, basiretsiz, nasipsizlere söylemenin anlamı
yok !

Ey beyinsiz- vicdansızlar; içinde bulunduğu-
muz bugünlerde tıbbi ve maddi  "esbab'a" teves-
sül ederek namaza başlamaktan, Allah'a
sığınmaktan, O'nun huzurunda eğilmekten
başka reçeteniz var da, biz mi duymadık?

Bu bölümü aşağıdaki ayetle bitirelim :
"O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi

imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan-
dır." (Mülk : 2)

İkinci grubu oluşturanlar (yüzde 25.7) ile
"hijyeni önceleyenler" idi.

Farkında olmasalar da Dua'nın 'fiili' boyutu-
nun bir bölümünü de öne alarak;"maddi temiz-
lik yapmakla yetindiklerini, yapacak başka bir
şeyin olmadığını" ekleyip biraz da kaderci, tes-
limiyetçi yanlış inanışlarını yansıtıyorlardı.

Halbuki bunlar, K. Kerim'in "Biz Kur'an'da
öyle ayetler indirmekteyiz ki, Mü'minler için
şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise ancak sapık-
lıklarını artırır." (İsra:82) ve Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sas)'in; "Allah hastalığı da
ilacı da yaratmıştır."

(Ebu Davud,Tıbb11, (3874) hadis'inden ve
benzerlerinden bilgi sahibi değiller.

Biz inanırız ki, Ruh ve beden için kur'an şifa
kaynağıdır.

İnsanoğlu, hangi dinin mensubu olduğu
önemli olmaksızın DUA'nın bu fiili boyutuyla
(ilaç ve aşıyı bulma çalışmasıyla) görevlidir.

Araştırmamızın 3. sırasında (yüzde 15.4)
ile "Virüsü umursamayanlar" vardı.

Böyle bir sonucun çıkması şaşırtıcı olduğu
kadar da üzücü geldi bize. Zira, virüsün şakası
yoktu, adamı yoktu vs. Bunlar, modern Kühey-
lanları yahut sokak jargonuyla badigartları
anımsatıyor bize... Nefisleri ve ön akıllarıyla
hareket edip, virüsü asıl taşıma/bulaştırma po-
tansiyeli olanlar, çoğunluğu gençler, sorumlu-
luk bilinci henüz tam gelişmemiş, aynı
zamanda bilgi ve kültür düzeyleri zayıf, 
eğitime muhtaç kesim.

Virüsten sonra, gerçekleşmesine neredeyse

kesin gözüyle bakılan "Yeni
Dünya Düzeni"nde bu grup, ülke olarak en
önemli sorunlarımızdan biri olacak.

Son grup (yüzde 9.2) oranla "Kaderci 
davrananlar"

Ağaçtan düşen bir kuru yaprağın rüzgar
önünde bir o tarafa, bir bu tarafa savrulması
gibi; "Allah'ın insanlara bir zulüm gönderdiğini
(haşa), buna teslim olup tecelli edecek sonu
(kaderi) sabırla beklemek gerektiğini öngören,
başka yapacak birşey olmadığını, sonuca
boyun eğmek gerektiğini" düşünen aslında 
inanan fakat inanışları oldukça sakat olan
zümre...

Halbuki Allah; kullarına asla zulmetmezdi.
Çünkü, Yunus: 44'te; "Şüphesiz Allah, insan-
lara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar
kendilerine zulmederler." buyrulur. Bu anla-
yışla da hayli sorunumuz var.

Anlaşılıyor ki, geçmişteki saf, temiz dini
inanışlarımızı kendi ellerimizle bozduk, boz-
durduk. Devlet yapısını da doğal olarak aynı
paralde yürüttük. Kah uydu olduk, kah piyon.
Ama her halükarda düşmana hizmet ettik.
Manevi ve Milli değerleri örseledik, yozlaştır-
dık, kalbimizden uzaklaştırdık. Boşalan ruhla-
rımıza ve kalblerimize, Batı'nın vahşi
medeniyetini, yaşam tarzını iliklerimize işleye-
cek boyutta yerleştirdik. Bu durum öyle hale
geldi ki, Batı'nın değerlerini iç tartışmaları-
mızda kendilerinden daha fazla savunur ve ya-
şatır olduk. Kurum, kuruluş ve yasalarımız
onlarınkilerle aynileşti. Kültürel olarak Ba-
tı'dan uzaklaşır, koparsak; yok olacağımızı
sandık. Bizi "Biz" yapan değerli herşeyimizden
uzaklaştırdıkça; bizde onlardan uzaklaştık.
Sonuç; yolunu kaybetmiş, Divan'a sırtını dön-
müş, isyan içinde bir toplum olduk. Böylece
kendisini tanımayacak hale gelen toplum
azabı, zulmü üzerine celbetti. Dileğimiz, 
temennimiz Hakk yanında karşılık buldu,
kabul gördü...

Şimdi ağlamak, sızlamak yerine kendi ken-
dimize düçar olduğumuz, ektiğimizi biçtiğimiz
virüs musibeti'nden kurtulmanın yolunu bul-
mak ve TÖVBE etmektir.

Mukaddes bildiğimiz değerleri, dünyanın
herbir tarafından ordular kurarak tar u mar
eden 'SİYONİST-EVENJELİST- EMPERYA-
LİST'lerin de başına gönderilen;

İSLAM DÜNYASI'nın da, bu FİR'AVN
KAVMİ'ne karşı, bir VAHDET ORDUSU
kurup İNTİFADA'ya  kalkışmadığı, hep bir-
likte direniş vermediği için hak ettği bu musi-
beti bir an evvel kaldırmak için mücadele
etmektir.

Mübarek olduğunu kesin delilleriyle bildiği-
miz KA'BE ve bir kaç mescid dışında, Dün-
ya'daki hiçbir cami ve mescidin, YALNIZCA
ALLAH'ın RIZASI İÇİN İNŞA EDİLDİĞİNE
(istisnalar hariç) bugüne kadar fazlaca inan-
madım. İçlerini süsleyen cemaatlerde bu fik-
rimden münezzeh değil. Kimse bizi eleştirmeye
kalkışmamalı.Çok özel-tüzel kişiliklerin yü-
zünü kızartırız. Çok nevi na- meşru şekil ve
ilişkilerle çimento ve tuğlalardan oluşan bu ya-
pıları, Kabe'ye Şube kılmaya cüret etmekle
Yüce Mevla'nın gazabını çektik. Bunu yapan
bizlerin, sözde şubelerimizin kapanması şöyle
dursun, asıl ceza; KABE'ye yeniden layık olun-
caya kadar orayı da yüzümüze kapatmış ol-
maktır.Kabe'yi kendi ellerimizle biz kapattık.
'Biz'!

Beğenelim beğenmeyelim Devlet edenleri-
mizin, olağanüstü salgın ve sari hastalık karşı-
sında Millet Adına 'Vaziyet Almaları' her türlü
takdirin üstündedir. İç meselelerin hatta oluş-
makta olan Yeni Dünya Düzeni'nde alacağımız
yer ve tedbirlerin eleştirileceği, muhalefet edi-
leceği zaman değildir.

Çok aşina olduğumuz Dua ile bitirelim:
ALLAH'IM,
İbrahim as ateşten,
Yunus as balıktan,
Musa as denizden,
Nuh as tufandan
koruduğun gibi; bizleri de zamanın salgın

hastalıklarından, bütün musibetlerden koru
YA RABBİ!

(AMİN) Selam, sevgi, sağlık ile...

Korona'ya 
Başka bir bakış (2)

PAZAR 29 MART 2020

İSTANBUL 5

T ürkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en
büyük hastanesi olarak inşa edilen
İstanbul Başakşehir Şehir Hastane-

si'nin bağlantı yollarının yapımı büyük tar-
tışma yarattı. BB Meclisi AK Parti Grup
Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Koro-
navirüs ile mücadelede
büyük öneme sahip 2 bin
682 yataklı Şehir Hasta-
nesinin yolunu dahi yap-
mayan İBB Başkanının
dün karşı çıkıp bugün sa-
hiplendiği Yenikapı, Mal-
tepe Meydanı ve su
ürünleri halini sanki has-
tane yapmış gibi lanse edip
kamuoyunu kandırması tam
bir samimiyetsizliktir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Mehmet Murat
Kalkanlı'nın İstanbul Valili-
ği'ne gönderdiği yazıyı payla-
şan Göksu, yazıda
"Kurumumuzun içinde bulun-
duğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz
dikkate alındığında söz konusu talebin tara-
fımızca yerine getirilmesi mümkün görül-
memektedir" denildiğini açıkladı. 

Yazıda, 'yapamayız' diyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Kalkanlı'nın, 11 Aralık 2019
tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği ya-
zıda, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; 17
Ekim 2019 tarihinde Başakşehir ilçesi, 1356
ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaat
çalışmaları devam eden İstanbul İkitelli En-
tegre Sağlık Kampüsü Yapım İle Ürün ve
Hizmetleri Temin Edilmesi İşi" inşaat çalış-
malarının son aşamasına gelindiği, 2020
Haziran ayı itibarıyle hizmete açılmasının
planlandığı belirtilmektedir. Bahse konu
hastanenin 2682 yataklı şehir hastanesi
kampüsü olması sebebiyle hasta yoğunluğu

ve insan sirkülasyonunun fazla olacağı ön-
görüldüğünden çok ciddi trafik tıkanıklıkla-
rının olacağı, mevcutta erişim için kullanılan
yolların günümüz koşullarında bile yetersiz
kaldığı ve hastane hizmete açıldığı zaman

hiçbir şekilde yeterli olmaya-
cağının düşünüldüğü belirtil-
mektedir. Bu nedenle inşaat
çalışmalarının son aşama-
sına gelindiğinin göz
önünde bulundurularak
hastane bağlantı yolları ile
ilgili çalışmaların, hastane-
nin faaliyetine geçeceği za-
mana paralel bir şekilde
yürütülerek yapılması ve
çalışmalar hakkında taraf-
larına bilgi verilmesi is-
tenmektedir.
Kurumumuzun içinde
bulunduğu ekonomik
koşullar ve 2020 bütçe-
miz dikkate alındığında

söz konusu talebin tarafımızca ye-
rine getirilmesi mümkün görülmemektedir.
Bilgilerinize arz ederim" dediği görüldü. 

Murat Ongun itiraz etti

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Göksu’ya
Twitter hesabından yanıt vererek hastaneye
metro inşaatının 2017, karayolu inşaatının
da 2018’de AK Partili yönetim tarafından
durdurulduğunu kaydetti. Ongun, "Ulaş-
tırma Bakanlığı da bugüne kadar yol ve
metro için herhangi bir girişimde bulunma-
mıştır" açıklamasını yaptı. Ongun, Mehmet
Murat Kalkanlı'nın resmi yazısı hakkında
herhangi bir yorum yapmadı. Dönemin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit
Turhan, Haziran 2020’de açılması planla-
nan hastaneye yol inşaatını İmamoğlu’nun
durdurduğunu öne sürmüştü. İBB, şehir
hastanesine de bağlanacak Başakşehir-Ka-
yaşehir metro hattı projesi için 1.5 milyar
lira kaynak gerektiğini bildirmişti.

Koronavirüs salgınının giderek daha tehlikeli olduğu bir dönemde Başakşehir Şehir Hastanesi’nin
yolu siyasi tartışmanın göbeğine oturdu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı’nın imzasını taşıyan bir kararı yayınlayarak, 
İBB'nin ilgili yolu yapmadığını söyledi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise hastaneye metro inşaatının
2017, karayolu inşaatının da 2018’de AK Partili yönetim tarafından durdurulduğunu açıkladı

KAVGA DEGIL
YOLU YAPIN!

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

TARTIŞmAlARIN ardından İBB'den yapı-
lan açıklamada ise "Başakşehir Şehir
Hastanesi’ne ulaşım için 2017’de metro
çalışmaları, 2018’de de karayolu inşaatı
durduruldu. 25 Aralık 2019’da ise İstanbul
Valiliğinde yapılan toplantıda Başakşehir
Hastanesi çevre yollarının birinci öncelik
olduğu belirtildi. ve gerekli bütçe istenmiş
olmasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı herhangi bir girişimde bulun-
madı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB), Başakşehir Şehir Hastanesi’ne
metro ve karayolu inşaatlarını durdurduğu
yönünde kamuoyuna yanlış bilgiler veril-
mektedir. Ulaşım yoları ile ilgili yapılan
çalışmaların durdurulması, yeni dönemde
yapıldığı izlenimi yaratılmak istenmekte-
dir" denildi. Açıklamanın devamında, "Ba-
şakşehir Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı
tarafından “Yap İşlet Devret” modeliyle
yapılmakta olup, hastane çevresindeki
yolların projesi de aynı kapsamda Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlandı. İBB söz
konusu yol inşaatlarına, 2015 yılında İs-
tanbul genelinde herhangi bir proje belirt-
meden çıktığı “torba karayolu inşaatları
ihalesi” kapsamında başladı. Hastane
çevresindeki karayollarına bugüne kadar
580 milyon Tl harcandı" ifadelerine yer
verildi. 

Herhangi finans sağlanmadı

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Kara-
yolu inşaatı, 2018 Temmuz ayında İBB ta-
rafından durduruldu. İnşaatı yapmakta
olan müteahhit firma, aynı torba ihalenin
devamı olarak, Dolmabahçe – Ortaköy
Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilerek
bu tünelin inşaatına başladı. Bunun sonra-
sında Temmuz 2018’den bugüne, Başak-
şehir Şehir Hastanesi karayollarına ilişkin
herhangi bir imalat yapılmadı. Geçmiş dö-
nemde hastane projesinde değişiklik ya-
pılması ile birlikte, karayolu ulaştırma ağı,
giriş kapıları ve peyzaj projeleri revize
edildi. Yapılan bu değişiklikler berabe-
rinde, inşaatlarda ilave revizyon gereksi-
nimi de ortaya çıkardı. Hastaneye
erişim için çok önemli bir ulaşım sis-
temi olan Başakşehir – Kayaşehir
metro Hattı’nın inşaatına herhangi bir
kredi anlaşması yapılmadan tama-
men özkaynak ile finanse edilecek
şekilde, mart 2017’de başlandı.
Aynı yılın Aralık ayında ise döne-
min İBB Başkanı mevlüt Uysal’ın
131 sayılı yazısı ile hattaki tüm
çalışmalar durduruldu. 2018
mart ayında ise “Başkanlık
Oluru” ile çalışmalar yeniden
başlatılmasına karşın projeye
herhangi bir finans sağlana-
madı. Yüklenici firmaya
ödeme yapılmadığı için
metro inşaatı Ekim 2018
itibariyle eski İBB yöne-
timi döneminde tekrar
durduruldu. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı,
gerek karayolu ge-
rekse de metro in-
şaatı konusunda
herhangi bir giri-
şimde bulunmadı"
bilgisi paylaşıldı.

İNŞAATI 2017’DE 
İBB DURDURDU!

Denetimler sürüyor
İBB, dünyayı sarsan koronavirüse karşı ulaşımda alınan önlemleri titizlikle denetliyor.
Yapılan denetimlerde, İstanbul’daki işletmelerin alınan önlemlere uyduğu saptandı

İstanbul Bü-
yükşehir Beledi-
yesi (İBB)

Zabıtası, yetkili olduğu her
alanda olduğu gibi,
ulaşımda da koro-
navirüs ile mücadele
kapsamında alınan
önlemlerin uygulan-
masının takipçisi ol-
mayı sürdürüyor.
İstanbulluların sağlığı
için belirlenen kurallar
konusunda bilinçlen-
dirme çalışmalarını da ti-
tizlikle yürütüyor. Bu
kapsamda personel taşıyan
servisler, otobüsler, mini-
büsler, kentler arası otogar-
lardaki terminaller, gezinti
tekneleri, deniz turu organi-

zasyonları yapan şirketler, turizm ve
spor amaçlı faaliyet gösteren işletmeler
denetlendi. Yapılan denetimlerde, işlet-
melerin kurallara uyduğu saptandı.

Terminaller gezildi

İBB Zabıtasının yaptığı denetimlerde,
karada ve denizde yolcu taşıyan araçla-

rın, belirlenen kapasitelerinin ya-
rısı kadar müşteri aldığı,
dezenfektasyon prosedürüne uy-
dukları; denizde turizm ve spor
amaçlı çalışan işletmelerin ise ku-
rallara uygun bir şekilde faaliyet-
lerinin sonlandırılmış ve
iskelelerinin kapatılmış olduğu
görüldü. Kentler arası yolcu taşı-
ması yapan 15 Temmuz Şehitler
ve Alibeyköy otogarlarında da
herhangi bir olumsuzluğa rast-
lanmadı. Ekipler, terminalleri
birer birer gezerek, koronavirüs
ile mücadele konusunda alınması
gereken önlemler konusunda iş-
letmeleri bilgilendirdi.

İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi

şirketi KİPTAŞ, küresel
boyuttaki salgın nede-
niyle, sosyal konut ve
kentsel dönüşüm proje-
lerinde ödeme güçlüğü
yaşayabilecek hak sa-
hipleri için ‘taksit erte-
leme’ kararı vermişti.
KİPTAŞ bu karara 
ilave bir düzenleme
yaparak ara ödemeleri
de taksitlendirdi.
Buna göre; Silivri 3.
Etap Sosyal Konut
Projesi nisan ve mayıs
ayları taksit ödemeleri, Çatalca
Sosyal Konut Projesi nisan ve
mayıs ayları taksit ödemeleri, Zey-
tinburnu Kentsel Dönüşüm Proje-
sinde (Locamahal) dönüşüme tabi
tutulan hak sahipleri için nisan ve
mayıs ayları borçlandırma taksitleri,
iki ay ötelendi. Taksitler, haziran
ayından başlayarak, her ay tek tak-
sit olacak şekilde devam edecek. Si-

livri 3. Etap Sosyal Konut projesin-
deki mayıs ayı ara ödemesi ise tem-
muz, ağustos, eylül ve ekim
aylarında olmak üzere dört eşit tak-
sitle ödenecek. KİPTAŞ Genel Mü-
dürü Ali Kurt, alınan kararı sosyal
medya hesabından şöyle duyurdu:
“Ödeme güçlüğü yaşayabilecek 
vatandaşlarımız için bir adım daha
atıyoruz. Taksitleri ikişer ay öteliyor,
ara ödemeyi ise taksitlendiriyoruz.”

KİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylıkKİPTAŞ’tan yeni kolaylık

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Başakşehir
Şehir Hastanesi’nin henüz bitmemiş yolu nedeniyle, İBB Başkanı İmamoğlu’nu eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter

Yardımcısı Mehmet Murat

Kalkanlı'nın İstanbul 

Valiliği'ne gönderdiği yazı
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POYRAZ, yaptığı açıklamada, 
geçmişte olduğu gibi bugün de 
zor koşullar altında ülke çiftçisi-

nin yanında yer aldıklarına dikkati çekti. 
Tarım Kredi olarak Kovid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında tarımsal üretimin 
kesintiye uğramaması için bir dizi tedbir 
aldıklarını aktaran Poyraz, ortaklarının ve 
çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşı-
lamaya dönük mal ve hizmetleri zama-

nında, güvenilir, kaliteli, uygun şartlarda 
sağlamak amacıyla çalışmaları sürdür-
meye devam ettiklerini belirtti. Poyraz, 
Tarım Kredi'nin ekim ve yetiştirme döne-
minde çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, moto-
rin, tarım makinaları gibi her türlü 
tarımsal girdi ihtiyacını uygun kredi im-
kanlarıyla karşıladığının altını çizerek, üre-
ticilere teknik destek sağlandığını 
vurguladı. Pazarlama sorunlarına da 

çözüm getirildiğine değinen Poyraz, kredi 
faaliyetleri çerçevesinde ortaklara tarımsal 
girdi ihtiyaçları için ayni, nakdi ve yatırım 
kredisi verildiğini söyledi. Poyraz, uygun 
koşullarda finansmana erişimin sağlan-
ması amacıyla piyasadaki değişimlerin ya-
kından takip edildiğini aktardı. Kovid-19 
salgınının piyasalara olumsuz etkilerini 
azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar 
Kalkanı paketi kapsamında gerekli çalış-
maları başlattıklarını vurgulayan Poyraz, 
şöyle devam etti: "Tarım Kredi ortaklarının 
mevcut durumdan olumsuz etkilenmeleri-
nin önüne geçmek için gerekli tedbirleri 
aldık. Bu kapsamda, 30 Nisan'a kadar yurt 
genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takip-
leri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri 
yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra 
edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecik-
melere esneklik tanındı. Gecikmeye giren 
krediler, takip hesaplarına aktarılmadan 
önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. 
Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk 
Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu 
düşülmesi sağlanacak. Vadesi nisan ve 
mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz 
tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek." 

Çiftçi üretmeye devam etmeli 

Poyraz, merkez ve bölge birlikleriyle tüm 
kooperatiflerde dezenfeksiyon çalışmaları 
yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: 
"Tarım Kredi, hizmet veren tüm persone-

liyle üreten çiftçilerimizin yanında yer al-
maya devam ediyor. 65 yaş ve üstü çiftçile-
rimiz ihtiyaçlarını, ortağı oldukları 
kooperatifleri telefonla arayarak bildirebi-
lir. Tarımsal üretim, ülkece zor günler ge-
çirdiğimiz bu sürecin aşılmasında büyük 
önem taşıyor. Çiftçilerimiz üretmeye mut-
laka devam etmeli. Tarım Kredi, Kovid-
19'a karşı çiftçilerimizin yanında, bu zor 
dönem üreterek, birlikte aşılacaktır." 
 

Y eni tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında eğitime verilen 
aranın ardından derslerine online or-

tamda devam eden üniversite sınavına hazır-
lanan öğrenciler, 20-21 Haziran'da yapılması 
planlanan YKS'nin ertelenmesinin gündeme 
gelmesiyle bir süre belirsizlik ve kaygı yaşadı. 
Önceki gün YÖK Başkanı Yekta 
Saraç'ın YKS'nin 25-26 Temmuz'a ertelendi-
ğini açıklamasının ardından, öğrenciler rahat 
bir nefes aldı. Tarihin netleşmesiyle öğrenci-
lerin kafasındaki belirsizlik ortadan kalkar-
ken, uzmanlar, üniversite adaylarına 
motivasyonlarını yeniden sağlayarak çalış-
maya devam etmeleri önerisinde bulunuyor. 
Ayrıca uzmanlar, sınavın ertelenmesiyle ka-
zanılan yaklaşık 1,5 aylık süreyi öğrencilerin 
daha fazla çalışması, telafi dersleri ve tekrar-
ların yapılması açısından "fırsat" olarak gör-
düklerini belirtiyor. 

Vaktin evde geçmesi önemli 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami 
Aydın, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve 
dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini, 
bu anlamda öngörülememiş birtakım so-
nuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. Milli 
Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve eğitim ca-

miasının bu süreçte olumlu reaksiyonlar 
gösterdiklerine ve kriz çözmek için önemli 
adımlar attıklarına dikkati çeken Aydın, bu 
sınavın öngörülen sürede teknik olarak ya-
pılma imkanı olmadığından ertelenmesiyle 
sağlıklı bir karar alındığını dile getirdi. Öğ-
rencilerin kaygısını artıran en önemli sebep 
olan belirsizliğin sınavın ertelenmesiyle orta-
dan kalktığını ifade eden Aydın, sokağa çık-
manın pek mümkün olmadığı bugünlerde 
öğrencilerin vakitlerini evde geçirmelerinin 
daha çok ders çalışmaları için büyük bir 
avantaj olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aydın, 
"Aileler çocuklarının içinden geçtiği hassas 
durumu dikkate alarak, çok bilinçli davran-
malılar. Anne-babalara, çocuklarına model 
oluşturacak ve yönlendirecek şekilde bir ileti-
şim kurmalarını tavsiye ediyoruz. Öğretmen-
lerimiz de bunu bir tatil gibi değil de evden 
çalışma gibi düşünebilirler. Sınav aşamasın-
daki öğrencilerimiz öğretmenleriyle iletişim 
kurarak, bu süreci öğretmenlerinden fayda-
lanarak geçirebilirler. Öğretmenler küçük 
programlar yapıp web uygulamalarını kulla-
narak, öğrencilerinin sorularını cevaplayabi-
lirler. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve 
rehber öğretmenlere büyük bir iş düşüyor. 
Öğrenciler bu süreçte birtakım sorunlar ya-
şayabilir. Hem eve kapanmanın verdiği ra-

hatsızlıklar olabilir hem sınavın getirdiği so-
runlar. Burada okullardaki danışmanlarımız 
da öğrencilerle bire bir ilgilenmek duru-
munda." diye konuştu. 

Öğrenciler stratejik davranmalı  

Öğrencilerin sınava kadarki zamanı verimli 
değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden 
Aydın, gençlere şu önerilerde bulundu: "Öğ-
rencilerimize ilk aşamada programlı, düzenli 
bir şekilde çalışmayı öneriyoruz. Öğrenciler 
bu online eğitim sürecinde çok stratejik dav-
ranmalı. Öncelikle bu programları aksatma-
dan, düzenli şekilde takip etmeli. Bunun yanı 
sıra ellerindeki materyalleri, interneti ve web 
kaynaklarını da bilgi kaynağı olarak değer-
lendirebilir, eksiklerini telafi edebilirler. Dola-
yısıyla mümkün olduğunca çalışma 
becerilerini geliştirmek ve etkin çalışma tek-
niklerini kullanmak durumundalar. Bilgile-
rini artırdıkça kaygının temel kaynağı olan 
belirsizlik duygusunu da zaman içerisinde 
giderecekler." Aydın, öğrencilerin birtakım 
boş zaman etkinliklerine de yönelebilecekle-
rini, eğer varsa hobileriyle ilgilenebilecekle-
rini, makul süreler içerisinde bilgisayarda ya 
da farklı ortamlarda oyun oynayabilecekle-
rini, dizi ve film izleyebileceklerini aktararak, 
"En önemlisi de bolca kitap okumalarını 

öneriyoruz. Çok kitap okuyan öğrencilerin 
üniversite sınavında bir tık üstte olduklarını 
biliyoruz." dedi. 

Bir buçuk ay zaman kazandılar 

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği 
(TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Taşel de sınavın ertelenmesinin son derece 
doğru ve yerinde bir karar olduğunu dile ge-
tirdi. Öğrencilerin bu dönemde her ne kadar 
uzaktan eğitime devam edecekse de eksikle-
rinin kalacağını belirten Taşel, "Sınavın erte-
lenmesiyle yaz döneminde eksikliklerin 
telafisi mümkün olacaktır. Yani öğrenciler 
1,5 aya yakın bir zaman kazanmış oldu. Bu 
anlamda eğitim kurumları da dönemin so-
nunda yoğunlaştırılmış programlar uygula-
yarak öğrencileri için konuların tekrarını 
yapmış olacaklar." diye konuştu. Taşel, 
MEB'in YKS'de üniversite adaylarını 9, 10 
ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 
12'nci sınıf öğretim programlarının sadece 
birinci döneminden sorumlu olacaklarını 
anımsatarak, "Zaten TYT 9, 10, 11'nci sınıf 
sorularından oluşuyor. Bu yüzden TYT'nin 
içeriği pek değişmeyecek. Ancak AYT'de yani 
ikinci basamak sınavında özellikle 12'nci sı-
nıfın ikinci döneminin sorulmaması doğru 
bir karardır." değerlendirmesini yaptı. 
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Eğitim uzmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 25-26 Temmuz'a ertelenmesini, üniversiteye hazırlanan 
öğrencilerin daha fazla çalışması, telafi dersleri ve tekrarların yapılması açısından "fırsat" olarak değerlendiriyor 

ÖĞRENCİLERİN tedbirler nede-
niyle bu süreci evde geçireceklerini 
belirten Taşel, 8 ve 12'nci sınıf öğ-
rencilerinin bu zamanı, sınava ha-
zırlık, çalışma ve egzersiz yapmak 
için bir fırsat olarak görmeleri ge-
rektiğine dikkati çekti. İbrahim 
Taşel, uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilere şu tavsiyelerde bu-
lundu: "Öğrenciler uzaktan eğitime 
mutlaka katılmalılar. Uzaktan eği-
tim, aynı zamanda tetikleyici, teş-
vik edici bir unsurdur. Dersi 

dinleyince arkasından da ders ça-
lışma ihtiyacı doğar. Öğrenciler bu 
dönemde konu tekrarları yaparak, 
sınava daha iyi hazırlamış olacak-
lar. Sınava hazırlanan 12. sınıf öğ-
rencileri ve mezun öğrenciler, 
sadece 12'nci sınıf değil 9, 10 ve 
11'nci sınıfa yönelik konuları da 
gerek EBA'dan gerek özel öğretim 
kurumlarının yapmış olduğu ya-
yınlardan dinlemelidirler. Önemli 
olan öğrencilerin öğrendiği konu-
ları iyi öğrenmiş ve pekiştirmiş ol-
masıdır." Öğrencilere morallerini 
yüksek tutmalarını öneren Taşel, 
"Bu evdeki zamanı hem kitap oku-
yarak hem sosyal aktivitede bulu-
narak hem de bugüne kadar 
öğrenmiş oldukları dersleri tekrar 
ederek çok iyi değerlendirmeleri 
lazım. Bu dönem bir tatil ve 
uyuma dönemi değil, evde çalışma 
dönemi." dedi. Taşel, MEB ve 
ÖSYM'nin aldığı bütün kararların 
öğrencilerin kaygısını büyük öl-
çüde azalttığını düşündüğünü söz-
lerine ekledi. HABER MERKEZİ 

Uzaktan eğitimi önemseyin

Tarım Kredi’den faizsiz erteleme
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin önüne 
geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek." dedi

BRENT petrolün varili uluslararası 
piyasalarda koronavirüs (Kovid-
19) vakalarındaki artışla birlikte 25 

doların altını test etti. Çin'de ortaya çıkan ve 
dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nede-
niyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol 
tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel 
ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını 
da olumsuz etkiliyor.  
Bu sabah, küresel petrol fiyatları, G20 liderle-
rinin ekonomilere 5 trilyon dolarlık teşvik ve 
yardım paketi aşılama sözü vermesiyle az da 
olsa yükselişe geçmişti. Amerikan dolarının 
güç kaybetmesi de küresel petrol fiyatlarını 
destekledi. Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik 
rakamlarıyla Kovid-19 salgını ve Suudi Ara-
bistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına 

aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki göster-
diğini belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 
25,17 ile 25,98 dolar aralığının direnç, 24,37 
ile 23,57 dolar aralığının ise destek bölgesi 
olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez 
Bankasının (TCMB) Kredi 
Kartı İşlemlerinde Uygulana-

cak Azami Faiz Oranları Hakkında Teb-
liğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 
Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli 
olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde uygulanacak aylık 
azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan 
yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygula-
nacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 
1,12'den yüzde 1'e indirildi. Türk lirası 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygula-
nacak aylık azami gecikme faiz oranı 
yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü. 
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlem-
lerinde uygulanacak aylık azami gecikme 
faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a 
indirildi. Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise 
"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak 
aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları 
değişiklik yapılması halinde açıklanır.” 
şeklinde değiştirildi. 1 Nisan 2020'de yü-
rürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanı yürütüyor. TCMB duyurusunda 
ayrıca kredi kartı azami faiz oranlarının, 
bundan böyle, üçer aylık dönemler için 
ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların 
değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı 
ifade edilerek, "Kısa vadeli kredi gereksi-
nimi olan kredi kartı sahiplerinin bu ge-
reksinimlerini fiyatlama ve vade gibi 
unsurları dikkate alarak kredi kartları ye-
rine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları 
menfaatlerine olacaktır." denildi.

Kredi faiz oranları 
düşürüldü 

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın Kovid-
19 salgını ile mücadele kapsa-
mında aldığı önlemlerden 

kapsamında, şehirler arası otobüs seferle-
rinin bugün saat 17.00 itibarıyla sınırlan-
dırmış olmasının ardından bazı otobüs 
firmalarının bilet fiyatlarında yaptığı artışı 
değerlendiren Sözleşme Hukuku Uzmanı 
Doç. Dr. Umut Yeniocak “Bizim hukuku-
muza göre yaptırımı olan ve hukuka ay-
kırı bir davranıştır. İnsanların zor 
durumda kalmalarından yararlanılarak 
aşırı fiyat artışı uygulanması durumunda 
Kanun bunu aşırı yararlanma (gabin) 
olarak kabul etmekte ve müşteriye, fazla-
dan verdiği paranın iade edilmesini talep 
etme imkânı vermektedir” dedi. 
Yeniocak, bu tür aşırı fiyat uygulamala-
rına maruz kalan kişilerin, hem ilgili fir-
mayı Ticaret Bakanlığı’na şikâyet 
edebileceklerini hem de fazladan verdik-
leri paranın iadesi için tüketici hakem he-
yetlerine ya da mahkemelere başvuru 
yapabileceklerini vurguladı. 
Hakem heyetlerine ya da mahkemelere 
yapılacak başvurunun hemen yapılması 
gerekmediğinin de altını çizen Yeniocak 
“Kanun, bu başvuru için bir yıllık bir süre 
öngörmektedir. Başvuranlar mutlaka 
sonuç alacakladır” dedi.

Fiyat artışı kanuna 
aykırıdır

Petrol piyasası değer kaybetti
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Y ukarıdaki başlığı slogan olarak yurdum insanına
bir kez daha buradan anımsatmak istiyorum.
Şimdi evde kalırsam öyle olur böyle olur vs vs di-

yeceksiniz. O zaman temizliğinize aşırı özen göstere-
ceksiniz. Yeterli mi? Yetmez ama bu mücadeleye bir
nebze olsun katkı sağlar. Vaka ve ölüm sayısı çığ gibi
büyüyor. Bunun büyümesinde ana madde biz yurdum
insanlarıyız. "AIDS salgını" başladığında "Türke bir şey
olmaz. Bize işlemez" diyebilen toplumun bu hale düş-
memesi sürpriz olurdu. Olmadı.Şimdi bu işin içinden
nasıl çıkarız diye kara kara düşünüyor. Hergün vaka
sayısını ölüm sayısını pür dikkat bekliyor izliyoruz.
Ama o sayılarda hep bizden birileri olduğunu da ancak
ateş ocağa düştüğünde anlıyoruz.

Zor günler başladı

Bence önemli bir fırsatı kaçırdık. Artık İtalya gibi
olup oradan ülkemizi geri döndürmeğe bakacağız gibi
geliyor. Aksini düşünmek te istemiyorum. Bugün gö-
nüllü karantinamda 18.gün tamamlanıyor. Evde kal-
maya devam edeceğim. Biliyorum iç dünyası insanı
zorluyor ama sağlığım için de bunu yapmak çevremde-
kilere önermek ve olanaklı ise yaptırmak zorunda oldu-
ğumu biliyorum. O halde "Evde Kal Türkiye", "Evde
sağlık var" diyorum.

Belirlenen vaka ve ölüm sayımız her gün hızla artı-
yor. Bence önlem almakta yani sosyal izolasyon sağla-
mada geri kaldığımız için bu felaketi de önlemekte
söndürmekte bayağı zorlanacağız. Bence bu yaz ayları
da kaybedilmiş bulunmaktadır. Elbet istemiyor hiç
kimse böyle bir şeyi ama görüne köyün de kılavuza ge-
reksinmesi yok.

Ders almalı, cesur olmalı

Türkiye’nin bu salgın hastalığın yarattığı sonuçlar-
dan ders alıp almayacağını zaman gösterecek. Eğitimi
ve sağlığı hem piyasaya, hem de akıl ve bilimdışı odak-
lara devretmenin korkunç sonuçlarıyla yüzleştikçe, ulus
devlete, sosyal devlete, kamuculuğa, toplumcu, halkçı
politikalara, planlamaya, üretim ekonomisine yönelip
yönelmeyeceğimizi, önümüzdeki günlerde daha çok tar-
tışacak halkımız.

Her eşitllik adalet değildir

Haberlerde, yorumlarda, sosyal medya paylaşımla-
rında koronavirüsün zengin - fakir ayrımı yapmadığı,
tüm insanları eşitlediği belirtiliyor. Doğru. Gelişmiş ül-
kelerin liderleri de, film yıldızları da, yüksek ücretler
karşılığında forma giyen ünlü futbolcular da, İngiltere
ve Monako prensleri de hastalığa yakalandılar. Bu yö-
nüyle eşitlik söz konusu. Peki, ya adalet? Her eşitlik,
mutlaka, kaçınılmaz olarak, ille de adalet doğuruyor
mu? Hayır.

Hastalığa yakalananlarda varsıl - yoksul ayrımı ol-
masa da, işin içine tedavi girdiğinde eşitlik söz konusu
mu? Hayır. Hastalığa yakalanan herkes, gelişmiş sağlık
hizmetlerine erişmede eşit mi? Hayır. Herkesin kendini
karantinaya alacak, karantina koşullarında hayatını
sürdürecek maddi gücü var mı? Hayır. Değil 15 gün,
20 gün, tek bir gün bile işe gitmese, evine ekmek, ço-
cuklarına süt götüremeyecek milyarlarca insan oldu-
ğunu düşünmeden, “herkes kendini karantinaya alsın”,
“herkes kendi OHAL’ini uygulasın” demek gerçekçi
mi? Hayır. Salgın hastalık nedeniyle, son birkaç hafta
içinde işini kaybeden emekçilerin, kısa süre içinde iş
bulma ihtimali yüksek mi? Hayır. Emekçilerin, evlere
sipariş götüren kuryelerin, marketlerde çalışanların, te-
mizlik işçilerinin, güvenlik görevlilerinin, toplu taşıma
araçlarının şoförlerinin, inşaat işçilerinin, madencilerin
işe gitmeme lüksü var mı? Hayır.

Krizi fırsata çeviren sektörler de olacak

Salgın hastalığın sarstığı sektörler ve şirketler ol-
duğu gibi, önünü daha da açtığı sektörler ve şirketler de
olacak. Örneğin; bilişim sektörü, teknoloji şirketleri,
ilaç endüstrisi, internet üzerinden satış yapan firma-
lar... Mesela halihazırda 798 bin kişinin çalıştığı Ama-
zon, 100 bin yeni çalışan alacak. Belli, daha da
büyüyecek. Son yıllarda dünyanın en zenginleri liste-
sinde hep üst sıralarda olan, birkaç yıldır otomotiv, de-
mirçelik, petrol, silah devlerinin sahiplerini geçen
bilişim ve teknoloji şirketlerinin sahipleri, servetlerini
katlayacaklar.

Bu açıdan bakıldığında, küresel ölçekte zengin -
fakir farkı, servet - sefalet uçurumu değişmeyecek.
Dünyanın en zengin 8 kişisinin toplam serveti 400 mil-
yar dolardan fazlayken ve de dünyanın en fakir 3.6 mil-
yar insanının toplam servetine eşitken, koronavirüs
salgını, bugünden yarına gelir dağılımı adaleti sağla-
mayacak. Kişisel servetleri 100 milyar doları geçen
süper zenginler, paralarını yoksullarla, emekçilerle, ezi-
lenlerle, mazlumlarla paylaşmayacaklar. Bir lokma -
bir hırka felsefesini benimseyip mütevazı bir hayata
başlamayacaklar.

Sözün özü; geleceğe hazırlanırken; emekten, eşitlik-
ten, adaletten, haktan, ezilenden yana bir dünya için
çalışırken; vicdani, ahlaki, insani değerlerin altını çizer-
ken; buna ulaşmanın yoğun bir çaba gerektirdiği unu-
tulmamalı. Salgın geçtikten sonra, hiçbir şeyin eskisi
gibi olmaması için, yoğun bir akıl, bilim ve emek sefer-
berliği başlatmalı.

U laştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan’ın görevden
alınması birçok soru işaretini

de beraberinde getirdi. Görevden  alı-
nan Cahit Turhan, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile Kanal İstanbul ve Hay-
darpaşa-Sirkeci gar ihaleleri yüzünden
yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme
gelmiş bir isim.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafın-
dan hayata geçirilecek olan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“çılgın projesi” Kanal İstanbul'un yerel
seçimlerin ardından merkezi hükümet
tarafından gündeme getirilmesi üzerine
Turhan ve İmamoğlu arasında birçok
tartışma yaşandı.

Yeğen açıklaması tartışıldı

En akılda kalan tartışma ise
“yeğen polemiği” ol-
muştu. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ın
Kanal İstanbul
projesine, bo-
ğazdaki
yoğun trafik
nedeniyle
ihtiyaç du-
yulduğunu
anlatırken
verdiği
“Üskü-
dar'dan Be-
şiktaş'a geçen
yeğenim söy-
ledi. Geçen yıl 15
dakikada geçiyor-
duk, bu sene yarım
saati buluyor karşıdan
karşıya geçmek. Çok
yoğun deniz trafiği var”
örneği uzun süre tartı-
şılmıştı.

Maskeli ihale
tepki çekti

Son olarak da bakan-
lık, tartışmalı Kanal İs-
tanbul projesi
kapsamında yapılacak
işler için ihale sürecini başlattı
ve projenin etki alanında kalan Ba-
şakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavut-
köy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin
taşınması için ihale tarihini 26 Mart 2020
olarak belirledi. Tarih, mart ayının başında
kamuoyuna duyuruldu. Ancak daha sonra
tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını
Türkiye'ye de sıçradı ve bir dizi kısıtlayıcı
önlem alındı. Okullar kapandı, sınavlar, du-
ruşmalar ertelendi ancak Kanal İstanbul
güzergahındaki iki tarihi köprüyü taşıma işi
için açılan ihale iptal edilmedi. 26 Mart
günü maskeli ve eldivenli  ihale komisyonu

üyeleri
tarafın-
dan ihale
yapıldı.

Tahmini
bedeli 566

bin TL olan
ve 4 teklifin su-

nulduğu ihalenin
sonucunun açıklan-

ması beklenirken bakan
Turhan görevden alındı. 26

Mart günü gerçekleştirilen ve ka-
muyonun tepkisini çeken ihale-
den bir gün sonra 27 Mart 2020
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla
Resmi Gazete’de Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın

görevden alındığının duyurulması
dikkat çekti.

Haydarpaşa tartışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı
TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci
Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini  kirala-
mak için açtığı ihale sürecinde yaşananlar
da Turhan ve İmamoğlu'nu defalarca karşı
karşıya getirmişti. İhaleye teklif sunan
İBB'nin hukuksuz şekilde elenerek ihalenin
eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vak-
fı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdür-
lüğünü yapmış 33 yaşındaki Hüseyin Avni
Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited
Şirketi'ne verilmesi tepki çekmiş, ihalenin ip-
tali için hukuki mücadele başlatılmıştı.

Evde kal sağlıklı kal Türkiye

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

TUrHaN NedeN
GOreVdeN alıNdı?

İMaMOĞlU 

İle sık sık
sOrUN 
Yaşadı

YENi BAKAN 
KARAiSMAiLOĞLU

Turhan'ın yerine getirilen yeni bakan Adil Karaismai-
loğlu da dikkat çekici bir isim. İkinci kez kazandığı İstanbul
seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun

mazbatasını alarak resmen göreve başladığı 28 Haziran günü
İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte istifa eden 7
genel sekreter yardımcısından biri de Adil Karaismailoğlu
idi. İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Kara-

ismailoğlu, kısa süre sonra 20 Eylül 2019'da Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı

Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı. Karaismai-
loğlu 27 Mart itibariyle de Ulaştırma

ve Altyapı Bakanı oldu.

Canlı sınıf uygulaması

Selçuk, yeni açı-
lan Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) Kont-

rol Merkezi ve EBA TV stüd-
yosunu ziyaret etti, EBA canlı
sınıf desteği ve uzaktan eğitim
süreciyle ilgili açıklamalarda
bulundu. Bakan Selçuk, 16
Mart'ta ara tatili de öne ala-
rak okullardaki eğitime ara
verildiğini, bir hafta gibi kısa
sürede 3 yeni televizyon ka-
nalı kurularak örgün eğitimin
uzaktan eğitime entegre edil-
diğini belirtti. Bunun hem öğrenci hem öğ-
retmen hem de bütünüyle sistemin alışkın
olmadığı yeni bir süreç olduğunu ifade
eden Selçuk, dünyanın da bu durumla yeni
karşılaştığına işaret etti.

İçerikler hızlı hazırlandı

Okulların kapanması kararı alınır alınmaz
uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladık-
larını dile getiren Selçuk, "Avantajımız
neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme
ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akade-

mik Destek ürününü sisteme
çok önceden dahil etmiş ol-
mamız. Peki, dezavantajımız
neydi? Destekleyici ders içe-
riklerini hızlıca hazırlamak
zorunda kaldık. Bir haftalık
test sürecinde eksilerimizi, ar-
tılarımızı ve süreci yeniden
değerlendirme fırsatımız bul-
duk" diye konuştu. Okulların
kapalı kalma süresinin 30 Ni-
san'a kadar uzadığını ve
uzaktan eğitimin daha çok
önem kazandığını anımsatan

Selçuk, Türkiye'nin online eğitim plat-
formu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve
velilere kesintisiz hizmet vermek için çalış-
maların sürdürüldüğünün altını çizdi.

Anlık olarak takip ediliyor

EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım
yapıldığını anlatan Selçuk, "Uzaktan eği-
timle birlikte milyonlarca öğrencimizin
aynı anda kullanım talebiyle oluşan yo-
ğunluktan dolayı yaşanan problemleri
hızla çözüme kavuşturmak için EBA

Kontrol Merkezini kurduk. Kontrol
Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün
24 saat kesintisiz şekilde teknik
ekiplerimiz tarafından takip edili-
yor ve genel ölçekteki sorunlara
anlık olarak müdahale ediliyor. Ek-
ranlarda anlık kullanıcı sayıları, o
anda sistemde olan öğrenci, öğret-
men ve veli sayısı, dakika dakika
kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında
giriş için bekleyen kullanıcı sayısı,
EBA Akademik Destek'i kullanan
öğrenci sayısı, uygulamaların per-
formans göstergeleri gibi EBA ista-
tistikleri anlık olarak takip ediliyor"
değerlendirmesini yaptı. 

3 bileşen kullanılacak

Veri merkezlerinin internet trafiği,
yoğun kullanıcı talebi, siber saldırı-
lar veya başka sebeplerle oluşabile-
cek sorunlara anında müdahale
edildiğini belirten Selçuk, sorun ya-
şanmamasının sağlandığını kay-
detti. Daha fazla öğrencinin
EBA'dan aynı anda faydalanabil-
mesi için sistemin altyapısında bir
taraftan iyileştirmeler yapıldığına
dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim
yaklaşımıyla EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" dedi

Öksürükle başladı
CHP’nin eski İstanbul
milletvekili doktor
Kadir Gökmen Öğüt,

koronavirüse yakalandı. Pazar gü-
nünden beri hastanede tedavi gör-
düğünü ve durumunun iyi
olduğunu belirten Öğüt, "Pazar gü-
nünden önce iki gün süren hafif bir
öksürük ve burun akıntısı vardı.
Grip olduğumu düşündüm. Pazar
günü ateşim çıktı. Biraz da öksürük
olunca doktor arkadaşımla görüş-

tüm. Kendisi koronavirüsten şüp-
helendiği için hastaneye gitmem
gerektiğini söyledi. Arkadaşım ‘Ateş
düşürücü al, geçer’ deseydi ya da
ben sormasaydım koronavirüs ol-
duğumu anlamayacaktım" dedi.
Hürriyet'e konuşan Öğüt, "Pazar
günü hastaneye gittim. Hemen test
yapıldı. İlk test negatif çıktı. Test ne-
gatif çıkmasına rağmen hastanede
gözetim altında tutuldum. Test de
pozitif çıktı” dedi.

Kadir 
Gökmen Öğüt

Ziya Selçuk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın corona virüsü
salgını nedeniyle kamuda birçok kısıtlama kararı

alınmasına rağmen gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken
Kanal İstanbul güzergahındaki 2 tarihi köprünün
taşınması ihalesinin yapılmasından bir gün sonra

görevden alınması dikkat çekti. Turhan, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile de sık sık polemik yaşamıştı



C umhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
“Evde Tut” başlıklı bir yazılı açık-

lamada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun yap-
tığı yazılı açıklamada, "COVİD-19 salgını
nedeniyle, kamuoyunun genel bir sokağa
çıkma yasağı ve karantina beklentisi var-
dır. Ancak bu talepler karşısında Sayın
Erdoğan ile birlikte Sayın Sağlık Bakanı
ve Sayın İçişleri Bakanı da sıklıkla “Her-
kes kendi OHAL'ini ilan etsin” diyor.
COVİD-19 salgınını kontrol altına almak
için OHAL ilan etmek gerekmemektedir.
Sorun, İl İdare Kanunu ve Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu'nun iktidara verdiği yet-
kilerin zamanında ve yeterince
kullanılamaması sorunudur. İçişleri Ba-
kanlığı 22 Mart 2020 tarihli genelgesiyle,
valiler eliyle 65 yaşın üzerindeki vatan-
daşlarla, kronik hastalıkları olanların so-
kağa çıkmalarını ülke genelinde
yasaklamıştır. Ama sokağa çıkmaları ya-
saklanmayanların, akşam eve dönecekle-
rini düşünmemiştir. İktidar maalesef bu
güne kadar salgın ile ilgili önlem almakta
önemli zafiyetler göstermiştir. Testlerin
yaygınlaştırılmasındaki gecikmeler, sınır-
ların kapatılmasındaki gecikmeler, ulaşım

kısıtlamalarındaki gecikmeler bunlara
örnek verilebilir" ifadelerine yer verildi. 

Önlemler yeterli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart
2020 tarihinde açıkladığı 7 maddelik yeni
önlemler dizisini hatırlatan Kılıçdaroğlu,
"Bu önlemler de tek başına yeterli değil-
dir. Bugün geldiğimiz noktada; geniş,
yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı
ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Bu

sorunu “Evde Kal Türkiye” gibi kampan-
yalarla; vatandaşlarımızın kendi irade ve
inisiyatiflerine bırakarak ve ayrıca vatan-
daşlara iş ve gelir güvencesi sağlamadan
kendi kaderlerine terk ederek çözmek
mümkün değildir. Bu nedenle 65 yaş üze-
rinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan-
lar için getirilen sokağa çıkma yasağının,
İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu'nun iktidara verdiği yetki çerçe-
vesinde, bir an önce herkes için genelleş-

tirilerek, genel bir karantinaya dönüştü-
rülmesi zorunludur. Bu süre içinde evde
kalanların geçimlerini sağlayacak ekono-
mik önlemlerin de doğrudan iktidar tara-
fından alınması gereklidir. Gerek
vatandaşların geçim ihtiyaçları, gerek
sektörlerin ekonomik destek ihtiyaçları
konusunda, daha önce önerdiğimiz ön-
lemlerin de derhal alınması zorunludur"
açıklamasını yaptı. 

İş akdine son vermeyin!

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK
gibi kuruluşların üyelerine çağrıda bulu-
nan Kılıçdaroğlu, "Bu kuruluşlar, çalışan-
larının iş akdine son vermemeli, onlar da
üzerlerine düşen fedakarlığa katlanmalı-
dırlar. Ayrıca süreç içinde yasal bir des-
teğe ihtiyaç duyulması halinde, (örneğin;
salgın hastalık süresince işçi çıkarma ya-
sağı öngören bir düzenlemenin Parla-
mentoya gelmesi gibi…) Parlamentoda
bu kararların alınması için tam destek
vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek
isteriz. Artık sorun “evde kal” aşamasın-
dan “evde tut” aşamasına geçmiştir. Bir
an önce iktidarın bu önlemleri alması ge-
rekmektedir.

K ur’an- Kerim Tekvir Suresi’nde Fe
eyne tezhebun? (Nereye gidiyorsu-
nuz?) sorusu sorulur, her çağın in-

sani ve imani olarak sorumluluklarını yerine
getirmeyenlere ve akıllarına yattığı halde
inkar edenlere, kabul etmeyenlere. 

Son yüz yılda insani değerlerin neredeyse
yok olup gittiğini, yerini “ben merkezli” an-
layışların aldığını yaşayarak görüyoruz. Son
25-30 yılın teknoloji marifeti iletişim araç-
larının etkisini de göz önüne aldığımızda in-
sanın giderek dünyayı sadece kendinden
ibaret sanan bir genel durum ile karşı karşı-
yayız. İnsanın her şeyin kendi için olduğunu
düşündüğü,ve kendini her şeyden güçlü gör-
düğü bir anda ansızın bir virüs girdi hayatı-
mıza,hem de ayırt etmeksizin herkes için

aynı risk ile. Ve kendini en güçlü gören dev-
letler ve de insanlar bütün imkanları ile
çıkış yolu bulmak için bütün imkanları ile
seferber oldular. 

Bütün dünyayı, bütün beşeri sistemi alt
üst eden virüs ile mücadele edenler, burada
da ne yazık ki bencil davranışlar sergiliyor-
lar. Bütün ülkeler sınırlarını kapattı, herkes
kendi sınırları içinde arayışta. Öyle ki ulus-
lar arası ittifakların neredeyse hepsi yalan
oldu. AB üyesi ülkeler arasında birbirlerin-
den acil yatak taleplerinin red edilmesi ör-
neğinde gördüğümüz, insanoğlun “ben
merkezli” bir dünyayı inşa ettiğidir.

Başımıza gelen hiçbir afet,bela musibet
sebepsiz değildir. İnsanoğlu bu çaresizliğinin
sebebini dönüp de “ben ne yaptım da” diye
sormadan bulamaz/çözemez.

Bütün dünyanın başına gelen bu vakada
devletlerin yönetim kabiliyetleri ile milletin

davranışları başarı veya ba-
şarısızlığın göstergesi olacaktır.
Bu durumda Türkiye için, devlet kanalında
kararlılık ve disiplin, millet kanalında ise
tedbir, bilinç ve belirlenen kurallara uyma
hassasiyeti kaçınılmazdır. Mevzu ciddidir.
Şakası yoktur. 

Yeni tip virüs denilen Kovid 19 berabe-
rinde yeni bir dünya, yeni anlayış, yeni ar-ge
alanları, yeni dünya inşası getirecek. Özel-
likle sağlık sistemi bütün devletlerin birinci
önceliği olacak. Genellikle güvenlik odaklı
plan yapan ülkeler artık sağlık ve sosyal
devlet odaklı planlar yapmak zorunda kala-

cak. Bireyler açısından bakıldığında insan-
ların aşırı tüketici konumundan çıkıp har-
cama davranışlarını değiştirecekleri yeni bir
ekonomik model ile karşılaşacağımız bu-
günden görülmektedir.

Türkiye Kovid 19 ile mücadele de bir çok
ülkeden daha hızlı hareket ederek salgının
vereceği hasarı minimize etme konusunda
başarılı sayılabilecek reflekslerle hareket
ediyor. Sosyal izolasyon meselesine biraz
daha hassasiyet gösterebilirsek ülkemizin
durumu bir çok ülkeden daha iyi olacak.Bu
süreçte birey olarak bizden istenen şey sos-
yal izolasyon,mesafe koruma,ve hijyen. Bu
sadece bizim değil, toplumun sağlığı için zo-
runlu gereklilik. Bu yüzden geçici olarak
hayatlarımıza biraz frene basarak devam
etmemiz gerekiyor. Bu anlamda 

#EvdeKal 
#HayatEveSığar gibi sosyal medya ey-

lemlerinin fiilen de karşılık bulması gereki-
yor ki, sosyal izolasyon en üst düzeyde 
sağlanmış olsun.

Bu günlerde hatta 2020 yılının il ayından
bugüne bütün dünya ile birlikte yeni bir sü-
recin başlangıcında yeni bir dünya ile bulu-
şacağız. Yeni dünyanın inşası sırat-el
müstakim ile mümkündür. Bütün yollar,
bütün insanlık için en doğru yol olmak
zorundadır.

Ez cümle; Kovid 19  salgını 2020 yılın-
dan sonra bütün insanların kendilerini sor-
gulamasına, sır soru “Fe-eyne tezhebun?
Diye sormasına vesile olacaktır. Bunun 
sonucunda 

Herkes insanlaşacak.
Müslümanlar İslamlaşacak. 
İnsani değerler hayat bulacaktır.
Bize şe’r gelen şeyde Allah hayr murad

etmiştir. Sabır.

Fe- Eyne Tezhebun?
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‘EVDE KAL’
BİTTİ ARTIK

‘EVDE TUT’
CHP lideri Kılıçdaroğlu, coronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda
bulundu. Kılıçdaroğlu, "Geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma
yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Artık sorun “evde kal”
aşamasından “evde tut” aşamasına geçmiştir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı erdoğan'ın, "İnsanlığın
karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden
gelebilmek için daha çok fedakarlık yap-
mamız gereken bir döneme girdik" sözle-
rine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu
kapsamda “daha çok fedakarlık” yapması
gereken kesimlerin başında hazine garan-
tili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı
vb. işletmelerin işleticilerinin geldiğini de
kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Bu

kapsamda döviz kuruna endeksli ödeme-
lerin doğrudan türk lirasına çevrilerek bir
yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin
askıya alınması işleticilerin de yapmak is-
teyeceği bir fedakarlıktır. Doğalgaz ve
elektrik dağıtım şirketlerinin yapması ge-
reken fedakarlık da unutulmamalıdır. Bu
kapsamda abonelerinin fatura ödemeleri,
faizsiz olarak salgının kontrol altına alın-
dığı tarihe kadar ertelenmelidir" dedi. 

FATURALAR ERTELENMELİ

Kemal 
Kılıçdaroğlu,
hükümete
salgın
tehdidine karşı
önlemleri
arttırmaları
tavsiyesinde
bulundu.

FERYATLARI DUYDUM!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın baş-
kanlık ettiği İstanbul Valiliği’ndeki İl

İdare Kurulu toplantısının ardından Yeni-
kapı’daki Yardımlaşma ve Koordinasyon Mer-
kezi’nde sosyal medya hesaplarında canlı
yayın yaparak açıklamalarda bulundu. İl İdare
Kurulu’ndaki toplantısı hakkında bilgi veren
İmamoğlu ”İki konuda karar alındı. Biri seya-
hat kısıtlaması ile ilgili. Dün de sayın Cumhur-
başkanı’nın açıklamış olduğu maddelerdi.
Ama valiliğe dizayn etme konusunda yetki ve-
rilmişti. Bununla ilgili tartışmaları yaptık ve
karar alındı. Otobüsle, uçakla seyahat etmeme
konusundaki kısıtlamaların detayları var. Aynı
şekilde İstanbul’da balık tutma, parklarda bu-
lunma, topluca koşu yapılan alanlardaki bu

tür etkinliklerin yasaklanması ile ilgili bir
madde karara bağlandı. Bunun da detayları
var. Ama şu an bu detayları kurumsal bir şe-
kilde yazılmakta, sayın valimiz tarafından açık-
lanacak” dedi. İmamoğlu, seyahat kısıtlaması
ve Belgrad Ormanı, Boğaz kıyısı gibi insanla-
rın topluca gelip koşu yaptığı, sosyal mesafe-
nin korunmadığı hallerin kısıtlanması ile ilgili
kararların önemine işaret etti.

Geç kalınmamalı 

Dün gece dijital ortamda dünyadaki 45’e yakın
belediye başkanı ile yaptığı sohbete de değinen
İmamoğlu ”Burada yaptığımız sohbette görü-
lüyor ki her kent büyük bir mücadele içinde.
Sürecin şehirlerin, ulusların ötesinde dünya ve
insanlık meselesi olduğunun hepimiz tarafın-
dan hissedilmesi gerek. Hep diyoruz ‘evde
kalın, kendinize izole ortamınızı yaratın.’ Alı-
nan kararlar da bu noktada. Açıkçası ben so-
kağa çıkma konusunda büyük bir kısıtlama
getirilmesi konusundaki kanaatimi dile getir-
dim, getirmeye de devam edeceğim. Çünkü
geç kalınmaması gerektiğini düşüyorum. Tüm
tedbirler alınıyor. Devletimiz, bakanlığımız, va-
liliğimiz, bizler hepimiz yapıyoruz ama hala
bunu dinlemeyen dinlememekte ısrar eden va-
tandaşlarımız olabiliyor. Lütfen herkes kendi-
sini bu anlamda izole etsin. Evinden dışarıya
çıkmasın. En az can kaybı ile atlatmanın tek
yolu var korunmak, virüsün size bulaşmama-
sını sağlamak" diye konuştu.

Lütfen hafife almayın

16 milyon İstanbulluya ”Sokağa çıkma yasağı
varmış gibi hareket etme zorunluluğu size kalı-
yor” uyarısında bulunan İmamoğlu "İstan-
bul’un 16 milyon insanı lütfen ama lütfen
hafife almayın. Ben dün dünyanın
farklı yerlerinden Los
Angeles’ten, New
York’tan, Lon-
dra’dan, Paris’ten,
Milano’dan, Cakar-
ta’dan, Seul’e, Tok-
yo’ya varıncaya
kadar dünyanın her
yerinden feryatları
duydum. 
Yanı başımızda
Avrupa’daki
özellikle Mad-
rid, Roma ve
Milano’daki
feryatların ne
kadar yüksek
olduğunu
duydum
ama Allah
korusun biz
tedbirleri-
mizi en üst
seviyede
almalıyız”
dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul
Valiliği'ndeki corona toplantısının
ardından açıklamalar yaptı. İmamoğlu,
"İstanbul’un 16 milyon insanı lütfen ama
lütfen hafife almayın. Ben dün dünyanın
farklı yerlerinden Los Angeles’ten, 
New York’tan, Londra’dan, Paris’ten, 
Milano’dan, Cakarta’dan, Seul’e, 
Tokyo’ya varıncaya kadar dünyanın her
yerinden feryatları duydum" dedi

İmamoğlu, salgın nedeniyle psikolojik olarak
zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek
İBB’nin geçen hafta hizmete soktuğu psikolojik
destek hattı hakkında da ilginç bir bilgi paylaştı.
İmamoğlu "Dün 2 bini aşkın arama oldu. 26 farklı
şehirden 3 farklı ülkeden arayanlar oldu. Bizi her
yerden arayabilirsiniz. Psikolojik destek hattımız
0(212) 449 49 00. 153’ü de arayabilirsiniz. İstan-
bul’da çözmemizi istediğiniz konularda bizimle ileti-
şim halinde olmaya devam edin" dedi.

1 GÜNDE 
2 BİN KİŞİ ARADI

Tiyatro sahnesi 
evlere taşındı

Maltepe Belediyesi kültür sanat etkin-
liklerini vatandaşların evlerine taşıdı.
Coronavirüs salgını nedeniyle alınan

tedbirler kapsamında bir süre faaliyetlerine ara
veren prof. Dr. türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
sahnelenmesi planlanan etkinlikleri vatandaşlar,
Maltepe Belediye Başkanı ali Kılıç’ın Youtube kanalı
üzerinden canlı yayınlarla izleme imkanı buluyor.

Minikler tiyatro izledi

Maltepe Belediyesi, prof. Dr. türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde bu hafta sonu sahnelenmesi planlanan
çocuk tiyatrosu coronavirüs ile mücadele önlemleri
kapsamında internetten yayınlamaya başladı. Kültür
etkinliklerini sanatseverlere online ulaştırmak için
çalışmalarına devam eden Maltepe Belediyesi, ço-
cuklar için bugün tiyatro perdelerini açtı. Maltepe
Belediye Başkanı ali Kılıç’ın Youtube kanalından ya-
pılan canlı yayın ile minikler tiyatro oyunu izledi.

Sevdikleriniz için evde kalın

Oyun öncesinde bir konuşma yapan Başkan Kılıç,
coronavirüs nedeniyle prof. Dr. türkan Saylan Kül-
tür Merkezi’ndeki hizmetlerine bir süre ara verdikle-
rini ancak buradaki etkinlikleri online olarak
izleyicilerle buluşturacaklarını belirtti. Youtube ka-
nalı üzerinden tiyatro oyunlarını Maltepeli vatandaş-
ların ayağına getireceklerini belirten Kılıç,
“Sevdikleriniz için, kendiniz için, komşularınız için
lütfen evde kalın.” diye konuştu. Daha sonra yayım-
lanan “Bilginin Krala Karşı Savaşı” isimli oyunla
minikler evlerinde eğitici bir oyun izledi. Şirin Ge-
dikli’nin yazıp yönettiği oyunda, masallar ülkesinde
yaşayan, halkına ve çocuklara kötü davranan kral
ve ona karşı mücadele veren Bilge, Bilgin ve arka-
daşlarının öyküsü anlatıldı. Belediye önümüzdeki
günlerde Youtube üzerinden öğrencilere dönük ders
anlatmayı da planlıyor.

İn cin top
oynuyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan
genelgeyle korona virüs önlemleri kap-
samında hafta sonları sahil kesimleri,

park ve mesire alanlarının kapatılması kararının
ardından İstanbul’un en çok rağbet gören Büyük-
çekmece sahilleri ıssız bir görünüme büründü.
Her geçen gün etkisini daha da arttıran korona vi-
rüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle İstanbul
sahilleri alışık olmadığımız görüntülere sahne
oldu. İçişleri Bakanlığı’nın hafta sonu sahillere
yasak getiren genelgesi ve vaka sayısındaki ciddi
artış sahillerin boş kalmasına neden oldu.

Zabıta ekiplerinden çağrı

İstanbul’un en çok rağbet gören, hafta sonları on-
binlerce kişinin akınına uğrayan Büyükçekmece
sahilleri de yasaktan nasibini aldı. Geçtiğimiz
hafta sonu yetkililerin uyarılarını göz ardı eden
vatandaşlar soluğu Büyükçekmece sahilinde al-
mıştı. Virüs salgını olmamış gibi kalabalık bir şe-
kilde gezip yürüyüş yapmışlardı. Büyükçekmece
Belediyesi zabıta ekipleri de sık sık anons yapa-
rak vatandaşlara “evde kal” çağrısı yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan 
tedbirler ve yapılan uyarıların ardından

Büyükçekmece sahili boş kaldı
Ekrem 

İmamoğlu



İ çişleri Bakanlığı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı ile

corona virüsüyle ilgili yaşanan
gelişmeler üzerine tüm valilik-
lerde bugün saat 09.00'da,
önce il idare kurullarının ar-
dından da pandemi kurulları-
nın toplanacağını açıklamıştı.
İstanbul Valiliği’nde düzenle-
nen İl İdare Kurulu toplantısı
2 saat sürdü. Corona virüsü
başlıklı toplantıya İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya başkanlık etti.
Toplantıya Vali Yerlikaya’nın
yanı sıra İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul İl Emniyet
Müdürü Mustafa Çalışkan, İl
Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu, İstanbul İl
Tarım Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca ve diğer yetkililer de
katıldı. Vali Yerlikaya’nın Twit-

ter adresinden paylaştığı fo-
toğraflarda, toplantıya katı-
lanların maske taktığı ve
sosyal mesafeye dikkat ettiği
görülüyor. Yerlikaya “İl İdare
Kurulu toplantısındayız. Ko-
ronavirüs salgınıyla mücadele
için İstanbul’da yapılması ge-
reken çalışmaları değerlendiri-
yoruz” mesajıyla fotoğrafları
paylaştı.

17:00 itibariyle
durduruldu

İki saat süren toplantının ar-
dından pandemi kurulu top-
lantısına geçildi. Pandemi
kurulu İstanbul İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünde
(AFAD) toplandı. Vali Yerli-
kaya başkanlığında başlayan
toplantıda İmamoğlu ve İs-
tanbul Çalışkan ile ilgili yetki-
liler yer aldı. Toplantı devam

ederken Yerlikaya Twitter’dan
İstanbul’la ilgili kararları açık-
ladı. Yerlikaya bugün (dün)
saat 17:00 itibariyle otobüsle
şehir dışına çıkışların durdu-
rulacağını açıkladı. Yerlikaya
koşulları yerine getiren vatan-
daşların kaymakamlık izni ile
seyahat edebileceklerini söy-
ledi. Tedavi için doktor kara-
rıyla sevk edilen, birinci derece
yakını vefat eden/ağır hastası
olan, son 15 günde gelip kala-
cak yeri olmayan vatandaşlar
kaymakamlıklara başvurarak
uygun görülürse seyahat izni
alabilecekler. İstanbul’da sa-
hiller, mesire ve piknik alanla-
rında; Piknik yapmak, balık
tutmak, spor, yürüyüş gibi
faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve
iç sularda her türlü amatör
balıkçılık faaliyetleri de 
durduruldu. DHA
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Coronavirüs savaşları üzerine 
doğrular ve yanlışlar;

yapılması gerekenler...

ıSTANBUL DıSıNA 
ıZıNSıZ cıKıS YOK
İstanbul Valiliği'nde İl İdare Kurulu, AFAD'da da pandemi toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın
başkanlık ettiği corona virüsü başlıklı toplantılara İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ve
diğer yetkililer de katıldı. Vali Yerlikaya, otobüsle şehir dışına izinsiz çıkışların, sahiller, mesire ve piknik
alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin durdurulduğu açıkladı

1 - Doktora, eczaneye, bankaya ve yiyecek
maddeleri alışverişi için en yakın markete
gidiş geliş dışında (ve de tek başına dışarda

kimseye yaklaşmadan yürüyüş veya spor yapmak
dışında) herkes için sokağa çıkış yasağı getirilmeli-
dir... Sadece 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı
doğru değildir. İnsanlarda, sanki virüsü yayan yaş-
lılarmış gibi yanlış bir inanca yol açmaktadır. Ay-
rıca bu insanlar için alış veriş yapanların alıp
getirdikleri malzemelere virüs bulaştırmayacakla-
rının garantisi yoktur!..Yani, dışarı çıkma konu-
sunda genç yaşlı ayrımı yapmak doğru değildir...

2- Koruyucu maske takmak sadece virüsün bu-
laştığı insanların bunu başkalarına bulaştırmama-
ları için gereklidir, diğer insanların maske
takmalarına gerek yoktur düşüncesi tamamen yan-
lıştır! Virüsün kime bulaşıp bulaşmadığının belli
olmadığı bir durumda alış verişe gittiniz diyelim,
eğer maskeniz yoksa herhangi birinin hiç beklenil-
meyen bir anda öksürmesi veya hapşurması duru-
munda sizi ne koruyacak? Arada mesafe
bırakmanız mı!.. Evet ama, öyle durumlar oluyor
ki, bir an boş bulunarak aradaki mesafeyi hesapla-
yamamış olabilirsiniz, ya da ne bileyim, hastalığın
bulaşmış olduğu başka biri kurallara uymayarak
size yaklaşmış olabilir. Bu durumda güvenliğiniz
tamamen herkesin kurallara eksiksiz uyacağı inan-
cına bağlanmış oluyor ki bunun da garantisi yok-
tur. Ayrıca, maske sizin için elinizi yüzünüze
götürmemeniz konusunda bir uyarı işareti de ola-
caktır… Bu nedenle, yolda yürürken veya yürüyüs
yaparken değil ama, alişveriş için bir yere girdiği-
niz andan itibaren mutlaka maske takın...

3- E ne yapalım, maske yok mu diyorsunuz? Bu
da yanlış bir gerekçedir. Sağlık personelinin taka-
cağı maske ile yukarda açıkladığım durumlar için
kullanılacak bir maske aynı değildir! Bu durumda
koruyucu bir maskeyi bir parça mutfak rulosunu
ikişer santim arayla katlayıp uçlarından her iki ta-
rafada halka şeklinde birer lastik zımbalamak bile
yeterlidir... (Evde eli dikiş tutan biri varsa o da di-
kebilir tabi, nitekim bizde Zeynep dikti!) Corona
virüs havada uçarak gelip bu maskenin gözenekle-
rinden içeri girmiyor! Bu nedenle, ağızdan çıkacak
bir damlacığı bu türden bir maske bile rahatça
tutabilir...

4- Eve gelince mutlaka ayakkabılarınızı dışarda
çıkarın veya balkona alın. Elinizi sabulu suyla iyice
yıkayın, kapı kollarını dezenfekte edin ve alış veriş
torbalarınızı bir kaç saat balkonda tutun. Müm-
künse üstünüzdeki elbiseleri de bir kaç saat gene
balkonda tutmaya çalışın...

5- Kurallara eksiksiz uyun ama Sakin korkma-
yin, panİk yapmayin. Çünkü sürekli korku ve panik
organizmanın gereksiz yere fazla CORTİSOL üre-
timine neden olur ki bu da bağişiklik sisteminizi
bloke eder...

Koronavirüs önemleri kapsamında
yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç
hatta 14 noktaya sefer yapacak
olan Türk Hava Yolları da (THY),
dün saat 17.00 itibariyle yolcular-
dan seyahat izni belgesi talep edi-
leceğini duyurdu. THY resmi
internet sitesinden yapılan duyu-
ruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19)
küresel salgını sebebiyle uçuşları-
mızda önemli düzenlemelere gidil-
miştir. 27 Mart 2020 saat 23.59
(TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferleri-
miz 17 Nisan 2020 tarihine kadar
durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat
00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda
yalnızca Adana, Ankara, Antalya,
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İs-
tanbul, Kayseri, Konya, Malatya,
Samsun, Trabzon ve Van seferleri
icra edilecek olup tüm diğer iç hat
seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine
kadar durdurulmuştur. 28 Mart
2020 saat 17:00 (TSİ) itibarıyla iç
hat uçuşlarımızda tüm yolcuları-
mızdan valiliklerden seyahat izni al-
dıklarına dair belge talep edilecek
olup, gerekli izinlerin nasıl temin
edileceği konusunda yönlendirme-
ler kısa sürede bilgilerinize sunula-
caktır" denildi.

Seyahat izin 
belgesi 

istenecek

Polislerde de 
corona çıktı
Vatandaşlarla en fazla temasta bulunan meslek grupları arasında yer alan polis
teşkilatında da koronavirüs tespit edildi. 11'i İstanbul'da görevli, 2'si Sakarya, 1 İzmir, 1
Rize ve 1'i de Samsun'da görevli 16 emniyet mensubunda testlerin pozitif çıktığı öğrenildi

11 mart tarihinde Tür-
kiye'ye de sıçrayan yeni
tip koronavirüs (Kovid-

19) emniyet mensuplarına da bu-
laştıi. Yapılan testlerde İstanbul İl
Emniyet Müdür Yardımcısı bir kişi
ile bir ilçe emniyet müdür yardım-
cısının da aralarında bulunduğu
11 emniyet mensubunda kovid 19
testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir'de 1 polis me-
muru, Samsun'da 1 polis memuru,
Sakarya'da 2 polis memuru ile Ri-
ze'de bir mahalle bekçisi olmak
üzere 5 kişinin de koronavirüs test-
lerinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.
Türkiye genelinde testleri pozitif
çıkan 16 kişinin tedavilerinin sür-
düğü öğrenildi. Öte yandan bu ki-
şilerin irtibatta olduğu yakınlarının

da karantinaya alındığı belirtiliyor.

Karantinaya alındılar

İstanbul'da yurtdışından getirilen
Türklerin yerleştirildiği bir yurdun
katlarında görevli 20 polis memu-
runun da Kovid 19 belirtileri nede-
niyle sevkedildikleri hastanede
karantinada olduğu öğrenildi.
DHA

Kovana kadar 
buradayız!

koronavirüs ted-
birleri kapsamında
İçişleri Bakanlığınca

yayınlanan ek genelgeyle olta
balıkçığı yasaklandı. İstanbul'da
polis ve zabıta ekipleri Galata
Köprüsü'nde olta balıkçılarına
karşı nöbet tutmaya başladı.
Fakat Karaköy sahilinde yasağa
rağmen iki vatandaşın balık tut-
tuğu görüldü. Balık tutan vatan-
daşlardan biri yasağı bildiğini,
fakat yine de balık tutmaya gel-
diğini söyleyerek, “Balık tut-
maya geldim. Yasaklandığını
duyduk ama ne yapalım? Gel-
dik, polisler gelene kadar yarım
kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gi-
deceğiz. Kovana kadar burada-
yız yani. Koronavirüsün biz çok
abartıldığını düşünüyoruz. Bu
kadar çok abartmaya gerek yok.
Salgın var ama bu kadar fazla
abartmaya gerek yok" dedi.

Zabıta eldiven
ve maske dağıttı

BüyükçekmeCe
Büyükçekmece Bele-
diyesi zabıta ekipleri,

korona virüs önlemleri kapsa-
mında pazar yerlerinde denetim
gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri,
pazar tezgahları arasında en az
3 metre mesafe bulunması ko-
nusunda pazarcıları uyarırken
maske ve eldiven dağıttı. Dene-
timlere çok önceden başladıkla-
rını belirten Büyükçekmece
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı, “7 Mart'tan iti-
baren, Bakanlık kararı gelmeden
önce biz pazarlarda gıda ürün-
leri ve temizlik ürünleri hariç di-
ğerlerinin satışını kaldırmıştık.
Bu ürünleri kaldırdıktan sonra
da tezgahların arasındaki mesa-
feyi açmıştık” dedi. 

İBB faturaları
ERTELESİN!
İBB'ye çağrıda bulunan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı
İsa Mesih Şahin, “30 Haziran tarihine kadar olan İSKİ ve
İGDAŞ fatura ödemeleri İBB tarafından yıl sonuna kadar
ertelenmeli. Mali durumu kötü olan tüm vatandaşlarımıza
ayni ve nakdi yardımda bulunulmalı” önerisinde bulundu

Coronavirüs süreciyle
ilgili farklı çözüm önerileri
sunan Gelecek Parti-

si’nden İstanbul için yeni bir öneri
daha geldi. Gelecek Partisi İstanbul
İl Başkanı İsa Mesih Şahin Sosyal
Medya hesabından yaptığı açıkla-
mada belediyelere bu süreçte yaptığı
çalışmalar için teşekkür ederek, bu
çalışmalara ek olarak yeni önerilerde
bulundu. Şahin, "Bu süreçte so-
rumlu bir muhalefet anlayışı ortaya
koyuyoruz. Eksik gördüğümüz hu-
susları  tamamlamak amacıyla iyi
niyetli çözüm önerileri sunuyoruz.
Tek derdimiz ülkemizin bu zor süreci
en az zararla atlatmasıdır, bunun
için elimizden gelen gayreti ortaya
koyacağız" ifadelerinikullandı. 

Kiralar dondurulsun

Belediyelerin yaptıkları çalışma-

lara ek olarak 9 maddelik
Eylem Planı önerisini pay-
laşan Şahin, "İBB ve ilçe
belediyelerimize Corona
virüs sürecinde vatandaş-
larımız için yaptıkları ça-
lışmalarından dolayı
teşekkür ediyoruz. Bir ta-
raftan doğru yapılan çalış-
maları desteklerken, diğer
taraftan bu çalışmalara ek
olarak yeni önerilerimizi
sunuyoruz. Belediyelerin
düzenli olarak almakta olduğu
kira ve ecrimisil alacakları en az 3
ay süreyle dondurulmalı.
30.06.2020 tarihine kadar olan
İSKİ ve İGDAŞ fatura ödemeleri
İBB tarafından yıl sonuna kadar
ertelenmeli. Mali durumu kötü
olan tüm vatandaşlarımıza ayni ve
nakdi yardımda bulunulmalı. Ve-

rilmekte olan tüm kurs ve eğitim-
ler online olarak devam ettirilmeli"
dedi. 

Emlak Vergisi ertelensin

"KİPTAŞ'ın tüm projelerinde
30.06.2020’ye kadar olan taksit
ödemeleri yıl sonuna kadar erte-
lenmeli" diyen Şahin, "Minik dost-
larımız sokak hayvanları,
restaurantların kapatılmasından
sonra artan yemeklere erişemedik-
leri için aç kalmaktadır. Parklara
ve minik dostların bulundukları
bölgelere mama ve su bırakılmalı.
Mayıs ayında ödenecek olan
Emlak Vergisi faizsiz olarak yıl so-
nuna kadar ertelenmeli. Tüm pa-
zarlarda açık ürün bırakılmaması,
tamamının 1’er 2’şer kiloluk po-
şetlerde paketlenerek satılması ve
aşırı yoğunluğun bulunmaması
için gerekli tedbirler alınmalı.
Önemli kararların acilen alınabil-
mesi için tedbir kurallarına riayet
edilerek Belediye Meclisleri Ola-
ğanüstü toplantılar yapmalı" ifa-
delerini kullandı. BARIŞ KIŞ

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı 
İsa Mesih Şahin

Corona virüsü başlıklı toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. 

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı bir kişi ile bir ilçe emniyet müdür yardımcısının da 
aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubunda kovid 19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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ATES OLCEN DEVLETLER

B
ugün evde kalma çağrısının
dünyada sadece orta-üst sınıf-
lar tarafından yerine getirilebil-
diği, bu lükse sahip herkesin

suratına her gün çarpan bir gerçeklik.
Ama endüstrileşmiş bir ülkede hüküm
süren sosyalist bir rejim, temel tüketim ve
gıda ürünlerinin kıtlığı pahasına üretimi
durdurur muydu? Benim sosyalizm tari-
hine bakışım büyük ölçüde Çin Halk Cum-
huriyeti deneyimiyle kısıtlı ama bu soruya
gönül rahatlığıyla “evet” diyemiyorum.

Sevgili meslektaşım, Türkiye’de Soğuk
Savaş: İdeoloji ve Kültür (Palgrave Mac-
millan, 2013) kitabını beraber derlediğim,
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Cangül
Örnek Birgün gazetesinde “Eyvah, Devlet
Ateş Ölçüyor” başlıklı bir yazı kaleme
almış. https://www.birgun.net/haber/eyvah-
devlet-ates-olcuyor-293415.  Yazıda, Gior-
gio Agamben’in koronavirüs krizinin
yarattığı “istisna halinin” dünyada kalıcı-
laşması, “totaliter devletlerin geri dönebi-
leceği” tespit ve endişesini yersiz bularak
eleştiriyor. İçinde debelendiğimiz bu hayat
memat meselesinde devletlerin erken değil
geç, çok değil az müdahale etmiş olmasını
sorun olarak görüyor. Bilimi kendine kıla-
vuz edinen “iyi” devletlerin “kötü” serma-
yeye karşı göreve çağrıldığı; birincinin
ikinciyi zapturapt altına almasının umul-
duğu sol anlatıya ek yapıyor.

Yazıyı okuyunca aklıma Adalet Ağa-
oğlu’ndan bir referans geldi: mühendislik
fakültesinde akademisyen olan roman ka-
rakteri, dersi boykot etmek isteyen öğrenci-
lerini “sosyalist rejimlerin de mühendise
ihtiyacı olacağını” söyleyerek vazgeçir-
meye çalışır.  Bu söz, bazı sorunların ve ih-
tiyaçların ideolojiden, ekonomik sistemden
bağımsız; en azından rejim tipi ya da ikti-
sadi modele indirgenemeyecek olmasıyla il-
gili bir uyarıdır aynı zamanda. Koronavirüs
krizi, kapitalizmin teknolojik gelişme iv-
mesi, ulus-aşırı ağların yarattığı geri-
lim, istihdam ile katma değer
arasında giderek kopan
bağlardan kaynak-
lanan mevcut
sıkıntı-
sını

şüphesiz derinleştirecek. Ancak bu kapita-
lizmin değil modern endüstri toplumunun
krizi. Devasa kentlerde yan yana yaşayan,
okullarda, apartmanlarda ve modern ula-
şım araçlarında her gün birbirine değen
milyonları barındıran her yerde olabilirdi.
Burada başı dik, alnı ak durabilecek tek si-
yasi duruş, endüstriyel toplumla derdi olan,
insanoğlunun küçük ve dağınık lokallerde
yaşayıp kendi yiyeceğini üreteceği bam-
başka bir hayat formu öneren ekolojistler.
Geriye kalanlarımız için sorun tespiti ve
çözüm çok daha çetrefil.

Serbest piyasa ekonomisi, neoliberalizm
ya da geç kapitalizm dediğimiz ekonomik
model, sağlık sistemlerinin çalışma ilkele-
rini elbette bir yere kadar belirliyor. Ama
ABD, Hindistan ve Singapur’un toplandığı
bir kapitalizm havuzunda, ipleri elinde
tutan sermayenin (burada homojen bir ser-
maye tavrı olduğunu varsayarsak) hesabı
aynı olabilir mi? Kapitalizm parantezinde
toplandığında, İran, Kanada ve İtalya’nın
üretim ve istihdam koşulları, nüfus yapısı
vs. faktörler görünmez hale gelmez mi? Ül-
kelerin koronavirüs krizine verdiği tepki,
bu işi ne kadar kısa sürede atlatacakları,
mağduriyetleri ne ölçüde ve hangi hızla te-
lafi edecekleri, kişi başına düşen gelir, in-
sani gelişmişlik, bilim ve teknoloji
politikaları gibi faktörler tarafından belir-
leniyor. Burada siyasi tercihlerin önemi
yadsınamaz, ama ideolojik yönelim tüm do-
nanımı değiştirecek kadar belirleyici değil.

Çin Halk Cumhuriyeti, Maolu yıllarda
halk sağlığıyla ilgili evrensel, kapsayıcı, iyi
niyetli tedbirlere başvurmuştu; ama iktisadi
gelişmişlik düzeyi bunu ancak çok ilkel
şartlarda yapabilmesine elveriyordu. Çıplak
ayaklı hekimler mevzusunu bilmeyen yok-
tur. Aynı şekilde, 1960’lı yılların başında
yaşanan ve toplam otuz milyon insanın ha-
yatına mal olduğu düşünülen, dünyanın
insan eliyle yaratılmış en büyük kıtlığını da
burjuvazi değil, Çin Komünist Partisi çı-
kardı. Cangül’ün sermayeye karşı bağrına
bastığı “büyük devlet”, sağlık sistemi son
derece gayrı insani koşullarda çalışan
ABD’de krizin daha çabuk atlatılmasını
sağlayabilirdi muhakkak. Ama unutmaya-
lım ki bu

krizin büyüklüğü, en kapsayıcı ve insancıl
sağlık sistemlerini bile felç edecek türden.
Bugün evde kalma çağrısının dünyada sa-
dece orta-üst sınıflar tarafından yerine ge-
tirilebildiği, bu lükse sahip herkesin
suratına her gün çarpan bir gerçeklik. Ama
endüstrileşmiş bir ülkede hüküm süren sos-
yalist bir rejim, temel tüketim ve gıda
ürünlerinin kıtlığı pahasına üretimi durdu-
rur muydu? Benim sosyalizm tarihine bakı-
şım büyük ölçüde Çin Halk Cumhuriyeti
deneyimiyle kısıtlı ama bu soruya gönül ra-
hatlığıyla “evet” diyemiyorum.

Koronavirüs krizinde herkes kendi dur-
duğu yerden başka bir öcü görüyor: Ameri-
kan milliyetçileri Çin’i, solcular
kapitalizmi, feministler ataerkilliği, liberal-
ler de devleti. Bugün Agamben’in ortaya
attığı soru (devlet reaksiyonuyla ilgili am-
pirik gerçeklikle örtüşmemesi, salgının tah-
min edilenin çok üzerinde bir hızla
yayılması, vs. nedeniyle haklı olarak eleşti-
rilse de) korona krizinden çok geleceğe
dair. Soru şu: Hıfzıssıhha alanında bir kez
bu kadar gelişkin önlemler alabilen bir dev-
let, daha sonra kendi isteğiyle eski sınırla-
rına çekilir mi? Tabii devletlerin hayatın
her alanına sızacak, kıymeti kendinden
menkul örgütlere dönüşme ihtimali her
yerde aynı ölçüde tedirginlik yaratan bir
soru olmayabilir. Türk kamuoyunda bu
soru garipsenir bile. Ne de olsa ülkemiz-
deki tüm ideolojik kesimler bir noktada
devleti ele geçirme hayali kurdu; bunun için
farklı projeleri hayata geçirdi. Bizler devle-
tin güçlü değil, zayıf olmasından kaygılanı-
rız esas.

Öte yandan, Agamben’in üzerine varır-
ken koronavirüs krizinden bir hafta önce
Türkiye’de internet erişimimizin olmadığını
da hatırlayalım. Geçmiş yıllarda darbeler,
terör saldırıları ve birçok başka krizde ya-
şadığımız olağanüstü hallerin birer buldo-
zer gibi bireysel tercih, değer ve
kararlarımızın üzerinden geçtiğini, bizi
sevdiklerimizden ayırdığını, yazıp çizeceği-
miz alanı sınırlandırdığını da. Yani “istisna
hali” pek öyle hafife alınacak, sermaye ile
kıyaslanıldığında masum bulunacak bir
şeymiş gibi gelmiyor bana. Bugün ateş
ölçen devletler (ki ben de alnımı isteyerek
uzatıyorum) yarın yoğun bakıma alır mı

diye düşünmeden edemiyorum…
Bu yazı

Serbestiyet.com ad-
resinden alın-

mıştır.

cagdasungor@yahoo.com

Çağdaş üngör

Kanal İstanbul ihalesi ve infaz yasası: 
İktidar yumuşama istemiyor

T oplumsal gerilimi azaltmak isteyen
bir iktidar için altın kıymetindeki
iki meselede alınan tavra baktığı-

mızda göreceğimiz şey şudur: Erdoğan, ik-
tidar oyununu toplumsal gerilim üzerine
kurma iradesinden vazgeçmiş değildir ve
Koronavirüs paniğinin döşediği psikolojik
zeminde dahi böyle davranıyorsa, bundan
sonra yumuşama yönünde bir eğilim içine
girebileceğine dair hemen hemen hiç umut
yok demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık
emekçilerini alkışlama eylemine katılma-
sını, iktidarın siyaset oyununu kutuplaş-
tırma üzerinden kurmaktan
vazgeçmesinin ve “Pelikancıları açığa dü-
şürmesinin” işareti olarak görenler, bu-
günlerin iki önemli gelişmesine bakıp ne
kadar yanıldıklarını anlayabilirler.

Bu gelişmelerden birincisi hazırlan-
makta olan infaz yasası, ikincisi de Kanal
İstanbul “çılgın” projesi kapsamında ilk
ihalenin önceki gün (25 Mart) gerçekleş-
miş olması.

Şimdi, zikrettiğim iki gelişmeye dair ik-
tidar pratiğine, o pratiğin mefhumu muha-
lifinden hareketle biraz daha yakından
bakarak yumuşama beklentisinin neden
beyhude olduğunu göstermeye çalışayım.

“Kanal İstanbul’dan bu koşullarda vaz-
geçiyoruz...”

“Aziz vatandaşlarım, biliyorsunuz yarın
benim büyük hayalim olan, ülkemizin gele-
ceği açısından büyük bir önem taşıdığına
inandığım Kanal İstanbul projesinin ilk
ihalesi var. İhalede, Kanal İstanbul’un etki
alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Oda-
başı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy
köprülerinin yeniden yapım projesi için
müteahhitlerimizden teklif alınacak.

“Fakat sevgili yurttaşlarım, bütün in-
sanlıkla birlikte halkımızı da derin bir en-
dişeye sevk eden Koronavirüs salgını, bizi
Kanal İstanbul projesi üzerinde yeniden
düşünmeye sevk etti. Oraya harcanacak
paraların, yeni koşullar nedeniyle işlerini
kaybeden ya da güç durumda kalan başka
yurttaşlarımıza aktarılması bir zorunluluk
olarak görülmektedir. O nedenle projeden
en azından şimdilik vazgeçiyoruz.”

Bu hayali konuşmanın gerçek olduğunu
düşünün, buna Kanal İstanbul tartışmala-
rının toplumda nasıl kutuplaştırıcı bir rol
oynadığını ekleyin, sonra da konuşmanın
ülkede nasıl bir manevi atmosfer yarataca-
ğını tasavvur edin...

Hayali cihan değer ama böyle bir ko-

nuşma olmadı ve belli ki olma ihtimali de
yok.

“İnfaz yasasıyla şiddete bulaşmamış
bütün siyasi suçlular serbest bırakılacak”

“Aziz yurttaşlarım, biliyorsunuz şu gün-
lerde Adalet Bakanlığımızın hazırladığı
infaz yasası kamuoyunda geniş bir biçimde
tartışılıyor. Tartışmalar önemli ölçüde
uyuşturucu, kadınlara tecavüz, çocuk istis-
marı gibi suçlarda önemli indirimler geti-
rilirken siyasi diyebileceğimiz suçlularla
ilgili herhangi bir düzenlemenin olmaması
üzerinde yoğunlaşıyor.

“Biliyorsunuz, ben öteden beri devletin
ancak kendisine yönelik suçlarda af ya da
indirime gidebileceğini, kişilere yönelik
suçlarda ise devletin böyle bir hakkının ol-
madığını savunuyorum.

“Öte yandan, son yıllarda adalet siste-
mimizde ciddi sorunlar yaşadığımız ve
2016’da karşılaştığımız hain darbe teşeb-
büsünden sonra devletin kendini koruma
refleksiyle bazı adli aşırılıklara savrulduğu
da bir gerçektir.

“İşte bu koşulları dikkate alarak
bugün Adalet Bakanımıza bir talimat ver-
dim ve infaz yasasının yeniden düzenlen-
mesini istedim. Yeni çalışma,
toplumumuzda haklı olarak infial yaratan
uyuşturucu, tecavüz ve benzeri suçları dış-
layacak, buna karşılık devlete karşı işlen-
miş suçları azami ölçüde kapsayacak
şekilde yürütülecektir. Bu cümleden olmak
üzere, başta hapisteki gazeteciler olmak,
herhangi bir şiddet eylemine bulaşmamış
bütün siyasi suçlular salıverilecektir. Keza,
15 Temmuz darbesine fiilen katılmamış,
fakat iltisak gibi suç kategorileriyle yargı-
lanıp hapsedilmiş herkes de infaz yasasın-
dan yararlanacaktır.” 

Hayali cihan değer ama böyle bir ko-
nuşma da olmadı ve belli ki olma ihtimali
de yok.

Toplumsal gerilimi azaltmak isteyen bir
iktidar için altın kıymetinde olan bu iki
meselede alınan tavra baktığımızda göre-
ceğimiz şey şudur: Erdoğan, iktidar oyu-
nunu toplumsal kutuplar arasındaki
gerilim üzerine kurma iradesinden vazgeç-
miş değildir ve Koronavirüs paniğinin dö-
şediği psikolojik zeminde dahi böyle
davranıyorsa, bundan sonra yumuşama
yönünde bir eğilim içine girebileceğine
dair hemen hemen hiç umut yok demektir.

Bu iki başlık, toplumsal barış için ikti-
darın önüne çok büyük bir fırsat penceresi
açmıştı. Fakat tabii buna niyeti olan bir
iktidar için... Bu fırsatların hoyratça tepil-
mesi, iktidarın iktidarda kalabilmek için
kutuplaştırmadan başka bir şansının ol-
madığı şeklinde bir değerlendirmede bu-
lunduğunu göstermiyor mu?

Bu yazı Serbestiyet.com adresinden
alınmıştır. 

alpergormus@gmail.com 

Alper Görmüş



D ünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel 
Direktörü Tedros Adhanom Gheb-
reyesus’un baş danışmanı Dr 

Bruce Aylward, Time Dergisi’ne koronavirü-
sün nasıl durdurulacağı hakkında röportaj 
verdi. Ebola, çocuk felci ve diğer hastalıklara 
karşı 30 yıllık deneyime sahip Dr Aylward, 
aynı zamanda dünyada koronavirüs salgı-
nıyla savaşmaktan sorumlu en yetkili kişiler 
arasında yer alıyor. Şubat ayında Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Çin ile birlikte yürüttüğü 
‘koronavirüse karşı yapılan çalışmaların et-
kinliği’ konulu ortak araştırmanın, liderliğini 
yaptı. Dr Aylward röportajında, salgından 
etkilenen ve etkilenmeyen yerlerden gelen bil-
giyle, geleceğe dair ufak ipuçları elde edilebi-
leceğini ifade etti. Dr Ayward, “Geriye dönüp 
Çin’in ilk başlardaki salgınla savaşına baktı-
ğınız zaman, her şeylerini ortaya koydular. 
Şu anda baktığınızda, Mart 2020 sonu gibi 
salgını atlatabilecekler. Yani toplamda 3 aylık 
bir süre” dedi. 

Ya yükselecek ya düşecek 

Dünyanın önündeki 6 aylık süreci yorumla-
yan Dr Aylward, şu anda dünyada 
devam eden salgının kötü safhasının 
atlatılması gerektiğini belirterek 

yaz sonu itibariyle grip sezonun başlayaca-
ğını vurguladı. Dr Aylward, bu dönemde ko-
ronavirüsün tekrar bir dalgalanma yaratıp 
yaratmayacağı sorusunun sorulması gerekti-
ğini ifade etti. Koronavirüsün tamamen kay-
bolmasının pek olası olmadığını belirten Dr 
Aylward, virüsün ya yükselen dalgalar ha-
linde ilerleyeceğini ya da düşük seviye bir 
hastalık olarak devam edeceğini açıkladı. 

Hızlı karantina hayati dönem 

Dr Bruce Aylward “Ülke ve toplum olarak 
bize bağlı çok şey var. Eğer her vakayı test 
edebilirsek ve her vakayı hızlı karantina altına 
alabilirsek, vaka sayısını düşük tutmayı başa-
rabiliriz. Ama eğer var olan her vakayı ortaya 
çıkarmadan sadece büyük çaptaki sokağa 
çıkma yasaklarına güvenirseniz, ufak bir ta-
vizde salgın geri gelecektir” dedi. Sokağa 
çıkma yasaklarıyla zaman kazanıldığını ifade 
eden Dr. Aylward, koronavirüs salgının bu 
sayede yavaşlatıldığını ama durdurulmadı-
ğını vurguladı. Dünyanın sokağa 

çıkma yasaklarıyla kazandığı bu zamanın, 
tüm bireysel vakaların test edildiği bir sistem 
kurularak kullanılması gerektiğini ve bunun 
salgının durdurulamasın da önemli bir rol 
oynayacağını açıkladı. Çin’de ikinci bir 
büyük dalga olup olması konusunda Çin’in 
de endişeli olduğunu ifade eden DSÖ Baş 
Danışmanı Dr. Aylward, vaka sayısının az 
görüldüğü bölge yetkilileriyle konuştuğunda, 
bu yerlerin idarecilerinin hastane yataklarını 
çoğalttığını, solunum cihazları satın aldıkla-
rını ve hazırlandıklarını aktardı. Dr. Aylward 
“koronavirüsün yok olmasını beklemiyoruz 
ama sosyal yaşamın, ekonominin ve sağlık 
sisteminin virüsle birlikte işler halde olmasını 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ölümlerin nedeni yaşlı nüfus 

İtalya’da salgının neden bu kadar çok can al-
dığı sorusunu ise “İtalya, dünyada Ja-
ponya’dan sonra yaşlı nüfusa sahip ikinci 
ülkedir” cevabıyla yanıtladı. İran ile ilgili de-
ğerlendirmede bulunan Dr. Alyward, ülke-

deki yöneticilerin bölgelerden verimli bilgi 
alamaması sebebiyle vaka sayılarının 

yükseldiğini belirtti.
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TÜM dünyada olduğu gibi 
Rusya’ya da koronavirüs sal-
gınının derinden etkilediği sek-

törlerden biri de otelcilik oldu. Rusya’daki 
turizm işletmecilerinden “koronavirüs tu-
rizmi” hamlesi geldi. Yeni karara göre, 
yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü 
karantinada geçirmesi gereken hastalar 
için günlük 200 dolara özel karantina 
odası kiralanıyor. Rusya’nın başkenti 
Moskova'da salgın nedeniyle Mayıs-Ha-
ziran ayında otellerde doluluk oranının 
yüzde 30'u geçmeyeceği, Rus turizm işlet-
mecilerini harekete geçirdi. Turizm işlet-
mecilerinden “koronavirüs turizmi” 
hamlesi geldi. Turizm işletmecilerinin al-
dığı yeni karara göre, yurt dışından ülkeye 
dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi 
gereken hastalar için günlük 200 dolara 
özel karantina odası kiralanması konu-
sunda anlaşmaya varıldı. İşletmelerin za-
rarı azaltmak adına, müşterilere uzun 
süreli "karantina odaları" hizmeti sun-
maya başlarken, özel karantina odaları-
nın fiyatları ise, 120-200 dolar arasında 
değiştiği ifade edildi. Otel ve Restorasyon 
İşletmecileri Federasyonu geçtiğimiz 
hafta hükümete başvuruda buunarak kira 
ödemeleri için 120 günlük moratoryum 
ilan edilmesini istemişti.

Koronavirüs  
turizmi!

RUSYA tarafından İtalya’ya 
gönderilen askeri uzmanlar, 
Bergamo kentine ulaştı ve 

İtalyan uzmanlarla birlikte koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele kapsamında 
çalışmalara başladı. Rusya Savunma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
"Bergamo’da polimeraz zincir reaksi-
yonu ve genotipleme laboratuvarı, de-
zenfeksiyon amaçlı özel ekipman 
noktaları kuruldu" ifadeleri kullanıldı. 22 
araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri 
uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Ber-
gamo’da İtalyan-Rus Koronavirüsle 
Mücadele Merkezi kuracak. Öte yan-
dan, Rus askeri uzmanların Bergamo’da 
hastaların tedavi edildiği sağlık tesisle-
rinde incelemelerde bulundukları da 
kaydedildi. Bergamo'ya giden askeri 
konvoyda, mobil analiz ve tanı kom-
pleksi, dezenfektan mobil dezenfeksiyon 
araçları, koronavirüslü ağır hastalar için 
özel ekipmanların yer aldığı bildirildi.

Ruslar İtalya'ya  
çıkarma yaptı 

TÜRKİYE  Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne (KKTC) koro-
navirüs nedeniyle bir uçak do-

lusu tıbbı malzeme gönderdi. KKTC 
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık 
Bakanlığı'nın gönderdiği yardımlara te-

şekkür etti. Sosyal medya hesabından 
açıklama yapan Atakan, "Bir uçak do-
lusu tıbbi malzeme Türkiye Cumhuri-
yeti Sağlık Bakanlığı yardımı 
çerçevesinde ülkemize ulaştı" dedi. Türk 
Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 

ve THY yönetimine de teşekkür eden 
Atakan, "Büyük bir özveri ile bu yardımı 
bize ulaştıran dahası, 'siz ne zaman is-
terseniz THY emrinizdedir' mesajı veren 
başta Bilal Ekşi ve THY ailesine teşek-
kür ederim" dedi.

Yavru Vatan'a yardım eli uzatıldı

SALGININ SONUNU  
GETIREBILIRIZ!

GÜNEY Kıbrıs, koronavirüs 
(Covid-19) nedeniyle kısmi so-
kağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu 

uygulamaya hem destek hem de tepkiler var. 
Ancak 5 yaşındaki Maria'nın tepkisi ülkenin 
gündemi oldu. Küçük kızın annesi Anna 
Pantopiou, kızının istekleri karşısında, Anas-
tasiadis'e bir mesaj göndermesini istedi. 
Pantopiou, küçük kızı Maria'nın Rum lidere 
seslenirken çektiği videoyu sosyal medya he-
sabında paylaştı. Maria videoda, "Bay Anas-
tasiadis, başka karantina istemiyorum. 
Kuzenlerim evime gelsin istiyorum. Korona-

virüsü başka yere kaçırmanı ve koronanın 
başka yere gitmesini istiyorum" dedi. Danış-
manlarının, küçük kızın videosunu Anasta-
siadis'e izletmesi üzerine Rum lider de 
videoyu resmi hesabında paylaşarak Ma-
ria'ya mesaj gönderdi. "Seni öpüyorum Rum 
lideri deden" diyen Anastasiadis mesajında 
şunları ifade etti; 

Ben de karantinadayım 

"Günaydın Maria'cım, ben de karantinada-
yım. Güzel mesajını gördüm ve daha inançlı 
oldum. Senin için, ailen için, çok görmek is-

tediğin kuzenlerin için, dünyanın tüm çocuk-
ları için, kucaklamak istediğim torunlarım 
için. Her zaman yaptığımız gibi en kısa za-
manda korkusuz bir şekilde hep birlikte 
olmak için çalışmaya devam edeceğim. Ba-
banın ve annenin sana okuduğu masallar-
dan bir tanesi olsun koronavirüs. Bir gün 
umarım yakında, seni ve kuzenlerini şunları 
birlikte haykırmak için yönetim sarayında 
görmek istiyorum; 'Korona, seni yendik. Ka-
rantina ile sabırla, bilimle, cesaretle seni kötü 
bir rüya olarak dışarıya attık' lider olan bir 
deden olarak seni öpüyorum." DHA 

Küçük kız başkandan yardım istedi 

Dünya Sağlık Örgütü üst düzey danışmanı Dr. Bruce Aylward koronavirüsün nasıl durulacağına dair Time Dergisi’ne röportaj verdi.  
Salgın hastalıklarla 30 yıl boyunca savaşan Dr. Aylward, koronavirüs salgınının sonunun çok sayıda test yapılarak getireleceğini ifade etti

SALGIN hastalıklarda 30 yıllık deneyimi 
olan Dr. Bruce Aylward, koronavirüs 
(Covid-19) salgını çok ciddiye alınması 
gerektiğini ve dünyanın bu salgını “test” 
ile yenebileceğini vurguladı. DHA 

Herkes test yaptırmalı 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in sosyal medyadan paylaştığı bir video gündem oldu. Kıbrıslı Rum Anna  
Pantopiou'nun 5 yaşındaki kızı Maria, Rum lidere seslenerek, "Başka karantina istemiyorum, kuzenlerimi görmek istiyorum" dedi. 

Anastasiadis de, "Ben de karantinadayım. Koronayı yeneceğiz Maria'cım" cevabını verdi

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR 

Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınından peş peşe kötü  
haberler geliyor. Reuters’ta yer alan habere göre, İngiltere’de son  
24 saat içinde 260 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 1019  
olurken, karantinaya alınan vaka sayısı 14 bin 543’ten 17 bin 89’a 
yükseldi. ABD’de ise dün vaka sayısında Çin ve İtalya’yı geride  
bırakarak 100 bini geçti. Son 24 saat içinde vaka sayısı 105 bine 
ulaştı. Ölü sayısı da 1717 oldu. Dünya genelinde ise 28 binden fazla 
insan hayatını kaybetti, 620 binden fazla insan ise karantina altında.

UMUT VEREN BİR AÇIKLAMA  
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) dünyayı kasıp kavuran corona 
virüsü salgınına karşı umut verici bir açıklamada bulundu. Ajansın basın 
dairesinden yapılan açıklamada, FMBA’nın virüsü tedavi etmek üzere  
sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.  
Sputnik’in aktardığı açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’  
Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde 
bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında corona  
virüsü enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verildi. 
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TEKİRDAĞ'DA yaşayan 
müzisyen Emine ve 
Salih Demirci çifti, koro-

navirüs tedbirleri kapsamında evle-
rinden çıkmayan vatandaşlar için 
"Facebook" üzerinden şarkılar ses-
lendiriyor. Süleymanpaşa Beledi-
yesi Konservatuvarında görevli 
müzisyen çift, 4 kişilik orkestra eşli-
ğinde, sosyal medyadan yayın 
yapan "Süleymanpaşa TV" üzerin-
den vatandaşların evlerine konuk 
oluyor. Demirci çifti, koronavirüs 
nedeniyle evlerinden çıkmayanların 
istediği şarkı ve türküleri prog-
ramda seslendiriyor. Salih Demirci, 
yaşanan zorlu süreçte insanları 
biraz olsun mutlu etmek için böyle 
bir etkinlikte yer almaya karar ver-
diklerini söyledi. 

Herkesin desteğe ihtiyacı var 

Sıkıntılı günlerde herkesin desteğe 
ihtiyacı olduğunu vurgulayan De-
mirci, şu değerlendirmede bulundu: 
"Koronavirüs çıkmadan önce belirli 
gün ve gecelerde sahne alıyorduk. 
Etkinlikler iptal edilince, ülkemizde 
zor durumdayken, bir şey yapmak 
istedik. Belediye Başkanımız Cü-
neyt Yüksel ile görüştük. İnternet 
üzerinden şarkılarımızı söyledik ve 
çok güzel bir program oldu. Şarkı-
larımızla evlere konuk oldukça in-
sanlarımıza tebessüm ettireceğiz. 
Tek amacımız da bu. Vatandaşları-
mız evde kalsın yeter ki, biz onlar 
için çalıp söyleriz. Herkes alınan 
tedbirlere uyarsa bugünleri de 
güçlü bir şekilde atlatırız." Emine 
Özata Demirci ise müziğin her 
zaman insanları mutlu ettiğini dile 
getirdi. Orkestralarıyla insanlara 
moral vermek istediklerini belirten 
Demirci, "İnşallah bunda başarılı 
olmuşuzdur. İnanıyorum ki Allah'ın 
izniyle bu zor günlerden de gecece-
ğiz. Daha güzel günlerde sanatımızı 
icra etmek için sahnelerde vatan-
daşlarımızla bulaşacağız." diye ko-
nuştu. Programı evinden izleyen 
Ertan Gence de bu zor günlerde bu 
tür programların insanları rahatlat-
tığını vurguladı. Demirci çifti, Sü-
leymanpaşa Belediyesinin "Evde 
Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsa-
mında çarşamba günleri 2 saat sos-
yal medyadan programlarına 
devam edecek. 

Sinema sektörüne devlet desteği 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada, ilk 
"Uzun Metrajlı Kurgu Film 

Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film 
Yapım", "Çekim Sonrası" ile "Ortak Yapım" 
türündeki 257 proje, sinema sektör temsilci-
lerinden oluşan 8 kişilik destekleme kuru-
lunca değerlendirildi. Destekleme Kurulunca 
yapılan değerlendirme toplantısında, 9 ilk 
uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 6 
milyon 250 bin lira, 16 uzun metrajlı sinema 
film yapım projesine 15 milyon 650 bin lira, 4 
çekim sonrası projesine 775 bin lira ve 1 
ortak yapım projesine de 500 bin lira destek 
sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca veri-
len destekler kapsamında ilk filmini gerçek-
leştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine 
genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk si-

nema filmlerini yapabilmelerine olanak sağ-
landı. Daha önce Bakanlığın bu desteğini 
alan Emin Alper, Tolga Karaçelik, Kaan 
Müjdeci, Ali Özel, Mahmut Fazıl Coşkun, 
Vuslat Saraçoğlu, yurt içinde ve dışında bir-
çok festivalden ödüller kazandı. 

Usta Yönetmenlere Destek 

Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" 
ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen 
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" 
isimli yeni projesine 2 milyon lira verildi. Yine 
Türk Sinemasını uluslararası alanda başarı 
ile temsil eden Reha Erdem'in "Neandria", 
Özcan Alper’in "Karanlık Gece", Gözde Ku-
ral’ın "Nacva", Erkan Tahhuşoğlu’nun 
"Döngü" filmleri de desteklenen filmler ara-
sında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 

son yıllarda uzun metrajlı animasyon filmleri 
desteklemesi ile vizyona giren yerli animas-
yon sinema filmi sayısında belirgin bir artış 
yaşandı. Yerli animasyon filmler özellikle 
2019'da büyük başarılara imza attı. Türk si-

nemasının en çok izlenen animasyon filmi 
olan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi, ço-
cuklar tarafından ilgiyle takip edilen Kuklalı 
Köşk ve Hızlı Ayaklar Bakanlıkça destekle-
nen animasyonlar oldu.

FARKLI ülkelerden sinemacıları bir araya ge-
tirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon 
kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar 
oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektö-
ründe olukça önemli hale gelen ortak ya-
pımlar için ilk destekler ise İspanya, Fransa 
ve Türkiye ortak yapımı "Kutsal Ruh/Espi-
ritu Sagrado" isimli projeye verildi. Bakan-

lıktan daha önce destek almamış ve çekim-
leri tamamlanmış sinema filmlerinin gö-
rüntü, ses ve benzeri işlemlerini 
gerçekleştirebilmeleri için çekim sonrası tü-
ründe de 4 projeye destek verildi. Bakanlık 
destekleri için yapılacak yeni başvurular, yıl 
içerisindeki Destekleme Kurullarında değer-
lendirilmeye devam edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak 
yapım desteklerini verdi. Bakanlık, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağladı

“Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado”

H astalığın yayılmasını önlemek 
amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan "Hayat Eve Sığar" sloganıyla 

yapılan "Evde kal" çağrısına, kültür sanat 
dünyasından isimler de destek veriyor. 
Hem kendi çabaları ve özgün besteleriyle 
1990'dan bu yana yaptığı müzikal çalış-
malarıyla hem de akademisyen yönüyle 
tanınan Mustafa Demirci, çocuklarıyla 
birlikte telekonferans yöntemiyle açıkla-
malar yaptı ve sevilen eserlerini seslen-
dirdi. Sanatçının 5'inci sınıfta okuyan 
oğlu Mustafa Can ile mimarlık öğrencisi 
oğlu Burak Selman da babalarının yanına 
gelerek evde nasıl vakit geçirdiklerini ve 
uzaktan eğitim tecrübelerini anlattı. Diya-
net İşleri Başkanlığının da arasında bu-
lunduğu bazı kurumların öncülüğünde 
sanatçıların "Evde kal" çağrısına destek 
vermek için videolar kaydettiğini dile ge-
tiren Demirci, şunları kaydetti: "Bunların 
bir kısmı giydirme diye tabir ettiğimiz 

uyarlama çalışmalar, bir kısmı da özel 
olarak yapılmış şarkılar. Sanatçı duyarlı-
ğını yansıtmak açısından topluma birinci 
derece onların ağzından mesajlarını ilet-
meye çalıştıklarını görüyorum. Tabii evde 
kalmak için müzik eseri yapmak çok man-
tıklı gelmiyor ilk bakışta. Biz gezmeyi ve 
muhabbeti seven bir toplum olduğumuz 
için duyarlılığa davet, toplumdaki hassa-
siyeti yükseltmek açısından bu nevi çalış-
malar da etkili olur diye düşünüyorum." 
Demirci, evde kalarak örnek olmaya ve 
evde kaldıkları zaman diliminde ilgilen-
dikleri konular çerçevesinde yeni bir 
hayat tarzı uygulamaya çalıştıklarını dile 
getirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dr. Öğr. 
Üyesi olarak "Türk Din Musikisi" alanında 
dersler verdiğini belirten Demirci, öğren-
cileriyle lisans ve yüksek lisans derslerini 
online platforma taşıyacaklarını söyledi. 

Online konserler kendisine alan açacak 

Demirci, internet üzerinden verilen online 
konserlere ilişkin soruya, "Tabii yapılabilir, 
yapılmalıdır da... Belki de uzun vadede 
artık bu tür çalışmalar da kendisine bir 
alan açmış olacak." cevabını verdi. Eser-
lerin artık dijital ortamlardan dinleyiciye 
ulaştığını, kültür ve sanat etkinliklerinin 
de online olarak takip edilebildiğini ak-
taran Demirci, şöyle devam etti: "İnsan-
lar evde durdukları sürece yapacakları 
şeyler çeşitlenme bakımından sınırlı 
olacağı için canlı konser izleyecek, kitap 
okuyacak ve kendi mesleki ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışmalar yapacak. Bu 
sürecin ne kadar devam edeceğini bilmi-
yoruz. Bunun bir sanatsal etkinlik tarzına 
dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman belirle-
yecek." Demirci, gerçekleştirilen online 
konserlerin de bir örnek teşkil edebilece-

ğini belirterek, "Ben kendi açımdan 
dingin bir ortamda, beste yap-

maya, kendi çalışmala-
rımla ilgilenmeye vakit 

bulabiliyorum. Hatta 
bu sabah kalktım 

namazdan 
sonra bir 
beste yapar 
gibi oldum, 
mutlu 
oldum 
bundan 
dolayı 
da... Bu 
evde 

kalma hadisesi biraz kendi içimize dön-
memizi, belki fırsat bulamadığımız bazı 
şeyleri bu vesileyle yapmamızı sağlaya-
cak. Bu süreç devam eder de fırsat olursa 
biz de online konser yapma durumuna ge-
çebiliriz." diye konuştu. 

Bu süreç çabuk atlatılsın 

Müzikal ve bilimsel çalışmaların özünde 
insanın ruhuna dokunan ve gönlüne hitap 
eden şeyler bulunduğunun altını çizen sa-
natçı, şunları söyledi: "Yaşananlar hepi-
miz açısından moral bozucu, bunu önce 
söylemek lazım. Hepimizin bir anlamda 
terapi olmaya ihtiyacı var. Yani gelecek 
kaygısı, belirsizlikleri, 'insanların bir vi-
rüsle hayata veda etmeleri' gibi düşünül-
düğünde hazmedilmesi kolay olmayan 
şeyler var. Bu bakımdan kendimizi dünya 
ve ahiret konumlandırması açısından ra-
hatlatmalıyız. 'Öldürmeyen Allah öldür-
mez.' derler. Sonuçta ne olursa olsun, 
eğer bizim bu dünyada içeceğimiz su, yi-
yeceğiz ekmek varsa biz bir şekilde yaşa-
yacağız. Allah hepimizi, bütün insanlığı bu 
nevi felaketlerden korusun. Dileğim odur 
ki bu süreç çok çabuk atlatılsın ama in-
sanların rahatlaması ve gönüllerinin fe-
rahlaması için de birtakım şeyler yapmak 
gerektiğini düşünüyorum." Mustafa De-
mirci, Türk toplumunun ölüme meydan 
okuyan bir toplum olduğu değerlendirme-
sini yaparak, "Fakat bu, hayatımızın kıy-
metini bilmiyoruz demek de değil. Şair 
söylüyor ya, 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın 
bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne 
yapsın ölüm.' Yani ölüm hakikat ama biz 
bu dünyada güzel işler yaparak Allah'ın 
huzuruna onun hoşnutluğunu kazanmış 
olarak varmış olmak istiyoruz, mesele 
bundan ibaret." ifadelerini kullandı. 

Yumurta benim işim 

Bu dönemde kitap çalışmalarını tamama-
lamaya gayret ettiğine, öğrencilik yılla-
rında öğrendiği bazı yemekleri de tekrar 
yapmaya çalıştığına dikkati çekerek, evde 
geçirdiği vakitleri şöyle anlattı: "Her öğ-
renci gibi yumurtalı ve yumurtaya ilave 
edilen yumurta ve türevlerini yapma ko-
nusunda fena değilim. Hatta çocuklar 
benim yaptığımı daha çok seviyorlar. Bu 
dönemde hemen her sabah sabah kahval-
tılarına katkıda bulunmaya başladım. 
Tabii bunun ilerisi ne olur bilmiyorum. 
Ama sağ olsun hanım bütün diğer vakit-
lerde yemeğimizi yapıyor. Henüz bir hafta 
oldu eve kapanalı, zaman içerisinde 

temizlik gibi konular da olabilir. Doğrusu 
hareket anlamında gerçekten, ara sıra bu 
tür şeyler yapmak da güzel olacaktır. Ço-
cukların derslerine yardım ediyoruz, otu-
ruyoruz kendi aramızda sohbet ediyoruz, 
oyunlar oynuyoruz. Bazı konuları zaman 
zaman tartışıyoruz, çünkü bizim çocuklar 
büyük çocuklar. Her Cuma çocuklarla be-
raber camiye gidiyoruz. Hepimiz aynı ca-
mide oluyoruz. Bu Cuma Ezan-ı 
Muhammedi okundu, gidemedik. Gerçek-
ten çok üzüldüm. Demek ki Cuma nama-
zına gitmek müthiş bir hürriyetmiş, Cuma 
ezanı okununca çocuklarla beraber sanki 
Cuma kılıyormuş gibi öğle namazını bera-
ber eda ettik. Böylece Cuma hissinin kay-
bolmaması için her cuma inşallah bunu 
beraber yapacağız." Demirci, "Evde kal" 
çağrısını yineleyerek, "Evde kalmak mah-
rumiyet ya da mahkumiyet değil, önce-
likle bunu bilelim. Kendi dünyamızda daha 
güzel şeyleri yapabilmek, hayatı daha iyi 
planlayabilmek ve geleceği okuyabilmek 
açısından bir fırsattır diye düşünüyorum. 
Çalışmak, güzel şeyleri yapmak için 
mekan önemli değil, bizim irademiz, he-
deflerimiz ve duruşumuz önemlidir. Ülke-
miz için inşallah güzelliklere hayırlara 
vesile olacaktır. Bu vesileyle evde kala-
lım." dedi. Sanatçı, röportajın ardından 
sevilen "Sultanım" ve "Güllere Vurgunum" 
eserlerininin yanı sıra sosyal  
medya hesaplarında paylaştığı  
güncel çalışması "Evde Kal Türkiyem"i 
seslendirdi. 

Sanatçı Mustafa Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında  
alınan önlemlere ilişkin, "Evde kalmak mahrumiyet ya da mahkumiyet değil." dedi

EVDE KALMAK   
MAHRUMIYET DEGIL

PEK çok eseri ve onlarca albümüyle 
hafızalarda yer bulan sanatçı, yeni 
eserli "Amin"in için hazırlanan  
klibi yakın zamanda dinleyeciyle  
buluşturacak. Demirci, düzenli ola-
rak yapacağı yeni üretimlerini dijital 
platformlarda sevenleriyle  
paylaşacak. HABER MERKEZİ 

Amin öğrencilerle  
buluşacak

Facebook konseri

YENİ tip koronavirüsten 
(Kovid-19) etkilenen ül-
kelerde kamusal ve sos-

yal hayata yönelik kısıtlamalar 
gündeme gelirken, Türkiye'de Sağlık 
Bakanlığı tarafından "Hayat Eve 
Sığar" sloganıyla hayata geçirilen 
"Evde Kal" çağrısı yapılıyor. Kültür 
sanat dünyasında da durma aşama-
sına gelen etkinliklere evden ulaşıla-
bilmesi için yeni yollara 
başvuruluyor. Bu kapsamda her 
türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına 
hem dünyadan hem de Türkiye'den 
online kütüphane ve arşivler kitapse-
verlerin kullanımına sunuluyor.

Online kitap  
okumak mümkün
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Ümit evinizde  
kalın dedi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en 
skorer oyuncusu Serdar Gürler'le sözleşme 
yenileme kararı aldı. Bu sezon attığı 6 
golün yanı sıra 5 asist yapan Serdar'ın 
satın alma opsiyonunun Göztepe'de olduğu 

açıklandı. İspanya'nın Huesca ekibinde 
geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 
kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda 
da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için 
çalışmalar başladı.  

Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok 
sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, 
"Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma op-
siyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir söz-
leşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.

Serdar Güler takımı için imzayı atacak 

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele 
kapsamında, Türkiye'de birçok 
alanda ünlü isimlerin "Evde kal" çağ-
rısına bir destek de Manisa'nın Tur-
gutlu ilçesinde yaşayan down 
sendromlu Ümit Akkuş'tan geldi. İl-
çenin sevilen isimlerinden olan Tur-
gutluspor sevdalısı Akkuş, zorunlu 
olmadıkça dışarı çıkılmamasını is-
tedi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 
mücadele eden Turgutluspor'un hiç-
bir iç saha maçını kaçırmayan "Ümit 
Başkan" lakaplı Ümit Akkuş, yayınla-
dığı videoda, "Ben evden çıkmıyo-
rum. Siz de evden çıkmayın. Evde kal 
Türkiye" dedi.

Altay ve Umut 
örnek oldu 

Altay 
hazır kıta!

ALIBEYKOYSPOR’UN 
ORNEK FUTBOLCUSU 

TFF 1'inci Lig temsilcisi Al-
tay'da teknik direktör Yalçın 
Koşukavak, koronavirüs salgını 
nedeniyle ertelenen lige siyah-
beyazlı takımın hazır girmesi 
gerektiğini vurguladı. Ligin ye-
niden başlama tarihinin net ol-
madığını dile getiren Yalçın 
Koşukavak, "Profesyonel bir 
oyuncu grubuna sahibiz, ne 
yapmaları gerektiğini iyi biliyor-
lar. Şu anlık birlikte antrenman 
yapma şansımız yok ancak on-
ların maç kondisyonlarını kay-
betmemeleri için belli bir 
program dahilinde yapabilecek-
leri çalışmaları verdik. Oyuncu-
larımız evlerinde ve 
tesislerimizde belirlenen saat-
lerde kişisel izolasyona dikkat 
ederek idmanlarına devam edi-
yor" dedi. "Oyuncularımızın 
sağlığı için tüm tedbirleri aldık" 
diyen deneyimli teknik adam, 
"Bu çalışmalar sahada takım 
halinde yapılacak idmanların 
yeri tutmasa da TFF'nin yeni 
maç programını ilan ettiği an 
mümkün olan en üst düzeyde 
olmayı hedefliyoruz. İlerleyen 
günlerde açıklanacak programa 
göre hareket edeceğiz" ifadele-
rini kullandı. 

Sosyal medya dikkat çekiyor 

Altay'da yönetim tesisleri dış 
dünyaya kapatarak dezenfeksi-
yon çalışmalarına hız vermişti. 
Çalışmalarını evlerinde sürdü-
ren siyah-beyazlı oyuncular ise 
yaptıkları bireysel çalışmaları 
sosyal medya hesaplarından 
paylaşıyor.

Şimdi dijital satranç oynama vakti 
TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) ta-
rafından Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online 
Yıldırım Satranç Turnuvası, 2-6 Nisan ta-
rihleri arasında düzenlenecek. 3 katego-
ride 3+2 zaman temposunda 
gerçekleştirilecek olan turnuvanın her ka-
tegorisinde 150 sporcu kontenjanı olacak. 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 
“Evde Satranç Var” kampanyasının ar-
dından şimdi de sporcuları dijital dün-
yada turnuva heyecanında buluşturmaya 
hazırlanıyor. Yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgını nedeniyle çok sayıda 

turnuvanın iptal edilmesi, eğitimin uzak-
tan eğitimle devam etmesi üzerine satranç 
sporunu dijital platformlara taşımak için 
hazırlıklarını tamamlayan TSF, 7'den 70'e 
tüm sporcuları online turnuvalara davet 
ediyor. Aynı zamanda TSF tarafından 
“Evde Kal, Satrançla Kal” kampanyası 
kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Sat-
ranç Çalışıyoruz" etkinliği de düzenlene-
cek. TSF Antrenörler Kurulu tarafından 
hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah 
Yağız’ın sunumlarıyla, 7-8 yaş çocuklar 
için çeşitli seviyelere hitaben konular işle-

necek, sorular çözülecek ve oyunlar oyna-
nacak.Lisanslı sporcuların katılacağı 
Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım 
Satranç Turnuvası ve Türkiye Satranç Fe-
derasyonu ve Red Bull iş birliğiyle düzen-
lenecek olan 16 yaş ve üstü lisanslı 
sporcuların katılım sağlayabileceği ödüllü 
ve daha farklı bir formatta yapılacak on-
line satranç turnuvaları için geri sayım 
başladı. TSF ve Red Bull iş birliğiyle 16 
yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılacağı 
online turnuvalar için de, duyurular TSF 
tarafından yapılacak.   

B AL 11'inci Grup'ta mücadele 
eden Alibeyköyspor'un orta 
sahasında top koşturan 

Şakir Kıyak, koronavirüs salgınına 
karşı alınan önlemler kapsamında 
liglerin ertelenmesinin ardından ya-
şadıkları sıkıntılar, bireysel çalışma-
ları ve süreçle ilgili Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bu-
lundu. Kıyak, evde antrenmanları 
sürdürdüğünü, bir yandan okuluna 
devam ettiğini, boş vakitlerinde de 
babasına pastanede yardım ettiğini 
söyledi. Amatör ligdeki futbolcuların, 
profesyonel liglere göre daha deza-
vantajlı durumda olduğunu vurgula-
yan Şakir Kıyak, "Belli bir süre 
bekleme aşamasındayız. İnşallah ül-
kemiz bir an önce virüs salgınından 
kurtulur, bizler de en çok sevdiğimiz 
şeye, futbol oynamaya devam ederiz. 

Ancak şu anda görünen bu süre 
biraz daha uzun sürecek. Bizler de 
kendimizce, evlerimizde, boş alanlar 
buldukça antrenmanlarımızı yap-
maya çalışıyoruz. Kendimiz, vücut 
ağırlıklarımızla çalışıyoruz. Antre-
nörlerimizin verdikleri programları 
uygulamaya çalışıyoruz. Olabildi-
ğince idmanlardaki gibi evde tekrar-
lar yapıyoruz. Ancak tabii ki bunlar, 
takım olarak yaptığımız antrenman-
ların yerini tutmuyor. Sahada çalış-
malarla, evdeki antrenmanlar farklı 
oluyor. Kendimizi diri tutmaya çalışı-
yoruz. Boş alanlar buldukça koşular 
yapıyoruz. Şimdilik böyle devam edi-
yoruz" diye konuştu. 

Betonda sakatlık riski var 

Amatör sporcuların evde çalışmalar 
konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat 

çeken Kıyak, "Büyük sıkıntıları var 
ama biz de ekmek paramızı kazandı-
ğımız için bunlara katlanıyoruz.  
Örneğin; betonda koşuyorsun,  ada-
lelerin şişiyor. Çim sahanın yerini 
tutmuyor tabii ki. Sakatlıklar olabili-
yor. Bakalım; dediğim gibi umarım 
ülkemiz bu zor durumları atlatır ve 
bizler de futbola geri döneriz" dedi. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Alibeyköyspor'da forma giyen Şakir Kıyak, koronavirüs 
salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlamasını beklerken, pastanede babasına yardım ediyor

FENERBAHÇELİ kaleci Altay Bayındır 
ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner ai-
leye erzak yardımı yapacağını 
duyurdu. 
Altay Bayındır, sosyal medya hesabın-
dan paylaştığı mesajda, şu ifadeleri 
kullandı: 
"Hep beraber savaşarak aşacağımız 
bu dönemde evde kal Türkiye. Bu 
zorlu süreçte ben de üstüme düşeni 
yapmak istiyorum ve 1000 kişinin 
erzak ihtiyacını karşılıyorum." 
Genç kaleci, mesajının sonunda Be-
şiktaşlı futbolcu Umut Nayir ile MKE 
Ankaragücü'nün oyuncusu İlhan Par-
lak'ı da yardım etmeye davet etti. 
Altay'a cevap veren Umut Nayir, "Bu 
hassas düşüncen ve nazik davetin için 
teşekkürler kardeşim. Davetini kabul 
ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte 
ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihti-
yacını karşılıyorum." mesajını paylaştı.

PSG’den dev yardım
FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 
kulübü Paris Saint-Germain (PSG), 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mü-
cadele kapsamında sağlık çalışanlarına 
yardım amaçlı satışa çıkarılan forma-
lardan 200 bin avrodan fazla gelir elde 
edildiğini açıkladı.PSG Kulübü, inter-
net sitesinden satışa sunulan ve üze-
rinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı 
bin 500 adet özel üretim iç saha for-
masının 12 saatte tükendiğini duyurdu. 
Forma satışından elde edilen 200 bin 
avro üzerindeki gelirin, Fransa'nın baş-
kenti Paris'teki hastanelerde görev 
yapan sağlık çalışanlarına  
gönderileceği belirtildi.

FUTBOL hayatının dışında öğrenim hayatına da 
devam ettiğini anlatan genç oyuncu, "Antrenör-
lük bölümünde okuyorum. Ancak şu anda okul-
lar da durduruldu. Bunun dışında yapacağım 
bir şey, babamın bir pastanesi var, ona yardım 
etmeye geliyorum. Temennimiz bu sürecin uza-
maması yönünde. Oynadığımız ligde bizlerin, 

profesyonel liglerdeki kadar birikmişimiz yok. 
Kendimizi şu ana kadar biriktirdiklerimizle idare 
etmeye çalışıyoruz. Umarım ki uzamaz. Ancak 
bu sadece bizim yani futbolcuların sorunu değil, 
ülkemizin ortak sorunu. Umarım bir an önce bu 
süreci atlatırız. Ben inanıyorum ki ülkemiz bunu 
da atlatacak" ifadelerini kullandı. DHA 

Temennimiz sürecin uzamaması 

Devletin çağrısına 
kulak verelim SPORCU TAVSİYESİ 
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrısında  
bulunarak, "Bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak  
zorundayız" dedi. Genç sporcu, ayrıca, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir 'challenge' da başlattı
BADMİNTONDA 2012 Londra Olimpi-
yatları'na katılarak Türk spor tarihinde 
ilki başaran Neslihan Yiğit, koronavirüs 
salgını nedeniyle çalışmalarını evinde 
sürdürüyor. Japonya'nın başkenti Tok-
yo'da bu yaz düzenlenmesi planlanan 
ancak koronavirüs engeli dolayısıyla ge-
lecek yıla ertelenen olimpiyatlarda da ül-
kemizi temsil edecek olan 26 yaşındaki 
milli sporcu, Demirören Haber 
Ajansı (DHA) aracılığıyla Türkiye'ye 
seslenerek 'Evde kal' çağrısında bulundu. 

Lütfen evde kalın 

Kurallara uyulması gerektiğini vurgula-
yan Neslihan Yiğit, "Ülkemizdeki koro-
navirüs salgını her geçen gün daha fazla 
artmakta ve daha fazla can kaybı yaşa-
maktayız. Bizler bu süreci bir an önce 
durdurmak istiyorsak, devletimizin çağ-
rısına kulak asıp evlerimizde kalmak zo-
rundayız. Sizler de sevdiklerinizin 
hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, 
lütfen evlerinizde kalın" ifadelerini kul-
landı. Bu arada, genç badmintoncu, ko-
ronavirüs salgınına karşı sosyal medya 
üzerinden yeni bir 'challenge' da başlattı. 
Tüm arkadaşlarının güzel bir mücadele 
içinde olduğunu dile getiren Neslihan 
Yiğit, tuvalet kağıdı rulolarını üst üste 
koyup üzerinden atladı. Yiğit'in başlattığı 
akıma sporcular yoğun ilgi 
gösterdi.DHA 

26 yaşındaki milli sporcu,  
Demirören Haber Ajansı (DHA) 
aracılığıyla Türkiye'ye seslenerek 
'Evde kal' çağrısında bulundu. 

26 yaşındaki milli sporcu,  
Demirören Haber Ajansı (DHA) 
aracılığıyla Türkiye'ye seslenerek 
'Evde kal' çağrısında bulundu. 
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FENERBAHÇE Beko'nu bugün 1 
sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip 
çalışanının koronavirüs testinin po-

zitif çıktığını açıklamasının ardından, kulübün 
basketbol branşının iletişim ve medya sorum-
lusu İlker Üçer, bu isimlerden birisinin kendisi 
olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabı üze-
rinden bir açıklama yapan Üçer, şu ifadeleri 
kullandı: "COVID-19 test sonucum pozitif 
çıktı. Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu 
an için tat ve koku alamama ve çok hafif öksü-
rük dışında -o da bugün neredeyse sıfırlandı- 
herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağ-
rısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. 
İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra veda-
laştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, 
boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşa-
madım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bı-
raktım ve umarım sonuna dek bu şekilde 
atlatabilirim. Özetle; okuduğumuz ya da izle-
diğimiz endişe verici birçok semptom benim 

sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerim-
den hastalığı önemsemeyin ya da hafife alın 
mesajı çıkmasın lütfen. Büyüklerimizin du-
rumu için ekstra hassasiyet göstermemiz ge-
rektiği de zaten hepimizin malumu. Hastalıkla 
ilgili herkesin çok endişeli olduğunu biliyorum 
ancak bu şekilde de seyredebildiğine canlı bir 
örnek olabilmesi için yaşadıklarımı paylaşmak 
istedim. Şu anda en büyük önceliğim tama-
men izole olup başkasına bulaştırma ihtima-
lini sıfırlamak. Bu, gerçekten en büyük 
sorumluluk ve beni hastalık sürecinde en çok 
zorlayan konu da bu psikoloji oldu. Evimde-
yim ve olmam gerektiği kadar izole kalacağım. 
Şu anda bu durumla baş edebilmek için hepi-
mizin yapması gereken de bu gözüküyor. Bu 
süreçte bana destek olan kulübüme, takım 
doktorumuza, tüm sağlık çalışanlarına ve el-
bette bir ihtiyacım olup olmadığını öğrenmek 
için arayan ya da mesaj atan herkese çok te-
şekkür ederim. İnsanın yalnız olmadığını his-

setmesi, bu süreçte olabilecek en iyi şey belki 
de. Özellikle de ihtiyacım olması durumunda 
ailemin yardımına koşmaya hazır dostlarım 
olduğunu görmek tarifsiz bir ayrıcalık. En kısa 
sürede kendimle ilgili olumlu haberler payla-
şabilmek ve tüm dünyadan aynı şeyleri duya-
bilmek dileğiyle."  

Türkoğlu geçmiş olsun diledi 

 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Baş-
kanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da 
koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 
4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Hida-
yet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, "Fenerbahçe Beko’da koronavirüs 
testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık 
olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce 
olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşa-
cağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engelleme-
yecek" ifadelerini kullandı.  

İlker Üçe’den kötü haber geldi

KORONAVİRÜS salgını ne-
deniyle basketbolda liglere 
ara verilmesinin ardından, 

sporcular ‘Evde kal’ çağrısına hassasi-
yet gösteriyor. ING Basketbol Süper 
Lig ekiplerinden TOFAŞ’ın deneyimli 
oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle 
birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çek-
tiği keyifli videolar ile cevap veriyor. 
Daha önce çocuklarıyla birlikte yap-
tığı antrenmanların görüntülerini pay-
laşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu 
kez ise mutfağını sembolik bir kafeter-
yaya çevirdi. Ermiş’in paylaştığı 
video, sosyal medyada büyük ilgi çe-
kerken aynı zamanda beğeni topladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek  
çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin 
vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, 

kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı

G alatasaray Kulübü Başkanı 
Mustafa Cengiz, Demirören 
Haber Ajansı (DHA) aracı-

lığıyla vatandaşlara, devlete destek 
vermeleri konusunda çağrıda bu-
lundu. "Sağlık durumunuz nasıl" so-
rusuna yanıt veren Cengiz, "Benim 
sağlık durumum, ailemin, yakınları-
mın çok iyi. Canımızı sıkan sevgili 
Yusuf (Günay) kardeşimin durumu. 
Onu negatif bekliyorduk, pozitif 
çıktı. Sağlığı yerindeydi, iyi bir du-
rumu vardı. Canımızı sıktı. Yakın 
mesai arkadaşımız. Ateş düştüğü 
yeri ve çevresini yakar. Hiçbir vatan-
daşımızın, hiçbir insanın zor du-
ruma düşmesini istemem ama 
yakınınızda olunca sizi biraz daha 
fazla üzüyor" ifadelerini kullandı. 

Fatih Terim çok iyi 

Kaan Kançal ve kendisinde bir şey 
olmadığını dile getiren Mustafa 
Cengiz, "Kaan'da (Kançal) bir şey 
gözükmüyor, bende bir şey gözük-
müyor. Hocamla (Fatih Terim) ko-

nuştuk, durumu çok iyi. Abdurra-
him'in (Albayrak) de durumu çok 
iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık 
bunu atlatacak, bu bir test. Sınavdan 
geçiyoruz. Olaya idealist açıdan ba-
karsak, bu dünya bir sınav dünyası-
dır, test dünyasıdır. Bizim 68 kuşağı 
da düzenli olarak sınav veriyor. 
Demek bunu da görecekmişiz, bunu 
da yaşayacakmışız" diye konuştu. 

Zarar en aza indirildi  

DHA muhabiri Serhan Türk'ün "Fe-
nerbahçe ve Kayserispor gibi ekip-
lerde birkaç isimde koronavirüs 
tespit edildi. Bununla ilgili ne söyler-
siniz" sorusuna Cengiz, "Hepsi yeni 
yapıyor, ilk testleri biz yaptık. Bizde 
hocam hariç hepsi negatif çıktı. 
Onlar yaptıkça başka sorunlar çık-
masın diye dua ediyoruz. Zama-
nında önlem almayanlara 
bakıyorum, bir şey demiyorum. Her-
kes neyin ne olduğunu biliyor. Türki-
ye'de 12 Mart Perşembe saat 
19.00'dan sonra bütün her şey değiş-
miştir. Bakanlığımız seyircisiz oy-
nama kararı aldıktan sonra, daha 
sonra devletimiz çok doğru bir erte-
leme kararıyla salgının zararlı etkile-
rini en aza indirmiştir diye 
düşünüyorum" yanıtını verdi. 

Her şeyi devletten beklemeyelim 

Sağlık çalışanlarının özverili çalış-
malarıyla ilgili ne düşündüğü, bu ko-
nuda neler söyleyebileceği sorusuna 
Cengiz şu yanıtı verdi: "Devletimiz, 
belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalı-
şanlarımız... Bu uluslararası salgına 
karşı, ulusal çapta kahramanca bir 
mücadele veriyorlar. Biz çok teşek-
kür ediyoruz. Ancak her şeyi devlet-
ten beklememeliyiz. Hızlı bir şekilde 

mesafe almak için, millet olarak dev-
lete her türlü desteği vermeliyiz." 

Milli mücadele içindeyiz 

Devlet olmadan milletin de olmaya-
cağını dile getiren Cengiz, "Biz va-
tandaşlarımızın maddi manevi, 
devletimizin yönergelerine uyması ve 
desteklemesini istiyoruz. Devlet 
bazen maddi ihtiyaç duymaz, moral 
ihtiyacı duyar. İşte o moral desteğini 
saat 21.00'de alkışlarla veriyoruz. 
Ancak bu yetmez. Bence maddi ola-
rak da devletimizin yanında olma-
mız gerekiyor. Devlet elinden geleni 
sarf ediyor. Maddi olarak destek ol-
mamız gerek. Bizim devletimiz çok 
güçlüdür. Ancak maddi gücü yeten 
vatandaşlarımızın vereceği destek, 
devletimize moral olur. Paranın mik-
tarından ziyade, onun varlığı devlete, 
kamu çalışanlarına moral verir, mil-
letin arkasında olduğunu hissederler. 
Desteği, tüm siyasi görüşlerden arın-
dırmak gerek. Bu ulusal çapta bir 
milli mücadeledir" dedi. 

Bir hareket başlatalım 

Bir hareket başlatalım çağrısında 
bulunduğunu kaydeden Cengiz, "İn-
sanlara evde kalın diyorsunuz dedi-
ler, evet dedik ama yoksul 
insanlarımız var. Bunların da evde 
kaldığında gücü yetmeyenleri düşün-
mek durumundayız. Bakanlıkları-
mız, belediyelerimiz elinden geleni 
yapıyor. Bir sivil toplum kuruluşu-
nun başkanı olarak elimden geleni 
yapmayı düşünüyorum. Bakanlık-
larla görüşüyorum, hesap numara-
ları istiyorum. Oraya bir hareket 
başlatalım. Karınca kararınca insan-
lar bir şeyler yapsınlar. Ama 100 lira 
ama bin lira" ifadelerini kullandı. 

DEVLET OLMADAN 
MILLET OLMAZ!

DHA muhabiri Serhan Türk'ün, "Siz ne ka-
darlık bir tutar bağışlamayı düşünüyorsu-
nuz" sorusuna yanıt vermekten çekinen 
Cengiz, soruda ısrar edilmesinin ardın-
dan, "Böyle şeyleri konuşmak hoş değil 
ama bilmiyorum. Ben de nacizane bir 500 
bin TL yapabilirim. Bunu kimse başka şe-
kilde algılamasın. Bir lira da, bir milyar TL 
de önemlidir. Burada önemli olan miktar 
değil, destektir. Bizim evde kalanlara, ih-
tiyaç sahiplerine yardımcı olmamız da ge-

rekir. Sorumluluk sahibi ve gücü yeten 
her vatandaşımız, yardımcı olmalıdır. Bir 
çağrıda bulunuyorum. Sadece Galatasa-
ray değil. Bizim için önce devlet gelir. Ben 
bu manada düşünüyorum. Benim için Ga-
latasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, 
hepsi benim arkadaşım, akrabam, yakı-
nım. Ben onlar adına konuşamam, konuş-
mam da. Şahsım adına konuşuyorum, 
eski bir devlet çalışanı olarak" diyerek 
sözlerini noktaladı. DHA 

Bağış çağrısında bulundu  

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 
gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı 
amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları 
için korumalı maske üretimine başlandı. Maske-
lerin üretildiği merkezlerden biri olan Anka-
ra'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı. Gençlik 
liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılı-
mıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler il sağlık 
müdürlüklerine gönderiliyor. Tüm dünyayı saran 
koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen 
vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini 
geçirebilmeleri için KYK yurtlarının kapılarını 
açan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdide koro-
navirüse karşı amansız bir mücadele veren sağ-
lık çalışanlarına destek amacıyla gençlik 
merkezlerinde korumalı maske üretimine baş-
ladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 

Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı 
maske üretimine başlandı. Vefa Sosyal Destek 
Gruplarında gönüllü olarak görev alan Gençlik 
Liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı ol-
maya devam ederken, diğer yandan da sağlık 
çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı 
maske üretimine öncülük ediyor. Bakanlığa 
bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, gençlik li-
derlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılı-
mıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler 
başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullan-
ması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. 

Bakan ziyaret etti 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu da korumalı maske üretimi yapılan 
merkezlerden biri olan Keçiören Gençlik Merke-
zi'ni ziyaret ederek, ilk üretilen maskeleri dene-

yerek, tanıtımını yaptı. İnsanımızın sağlığının 
her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Bakan 
Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu: ''Genç-
lik merkezlerimiz, ülkemizin dört bir yanında 
gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem kari-
yerlerine yönelik çalışmaları, hem de sportif an-
lamdaki faaliyetlerine destek veriyor. 

Bu anlamda hakikaten çok ciddi bir ivme yaka-
ladığımız bir çalışmanın da neticelerini aldığımız 
çalışma grubumuz var. Tabi ki gençlik merkezle-
rimizin kültür, sanat, bilim, spor gibi pek çok 
alanda yaptığı çalışmalar var. Bununla birlikte 
2019 yılında gönüllülük faaliyetleri kapsamında 
kazandığımız ivme, gelinen aşama apayrı bir bo-
yuta ulaştı. Gençlik merkezlerimizin verimliliğini 
arttırarak, katılımı daha da çoğaltarak ve genç-
lerimizin kendi kapasitelerini, potansiyellerini 
ortaya koyma açısından pek çok çalışmayı her 
geçen gün gözlemliyoruz."  

Spor Bakanlığı maske üretiyor 

Basketbol  
evde güzel

SPOR Psikolojisi Danış-
manı Prof. Dr. Erkut Kon-
ter,  yaptığı açıklamada, 

koronavirüsün Çin'den bütün dün-
yaya yayılmasının ardından başta 
2020 Tokyo Olimpiyatları olmak 
üzere birçok spor etkinliğinin ertelen-
diğini hatırlattı.Bu süreçte sporcuların 
fiziksel olarak yaptığı saha ve takım 
antrenmanlarının değiştiğini ve an-
trenmanların gerçekçi koşullarda ya-
pılmadığını kaydeden Konter, "Geri 
dönüş ve adaptasyon sürelerinde 
sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal 
ve sosyal boyutlarına da dikkat etmek 
gerekir." diye konuştu. Konter, psiko-
lojik olarak iyi durumda olan sporcu-
ların antrenmanlara daha iyi 
konsantre olduğunu belirterek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Yaşadığımız bu 
koronavirüs eve kapanma sürecinde 
performans kayıplarının sadece fizik-
sel ve fizyolojik olacağı, bunun yal-
nızca bu antrenmanlarla telafi 
edileceğini düşünmek bir yanılgıdır. 
Toparlanma en az fiziksel ve fizyolojik 
olduğu kadar zihinsel ve duygusal sü-
reçleri içeren bir psikolojik olgudur 
da. Bu koronavirüs sürecinde psikolo-
jik sağlamlıkları daha iyi durumdaki 
sporcular, olmayanlara göre daha ba-
şarılı sonuçlarla karşılaşabilir."

Sporculara  
psikoloji uyarısı

AMERİKAN Basketbol Li-
gi'nde (NBA) Cleveland 
Cavaliers forması giyen 

Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele tedbirleri kap-
samında evde kalınması yönünde 
çağrı yaptı. 
Milli basketbolcu, NBA'in internet si-
tesinde yer alan videosunda, "Türki-
ye'deki NBA severlere bir mesajım 
var." diyerek şu ifadeleri kullandı: 
"Öncelikle bu virüsün yayılmasını en-
gellemek için her şeyi yapmalıyız. Lüt-
fen bir peçeteye hapşırın ya da 
öksürün, ardından çöpe atın. Kapı 
kolları, telefon ve anahtar gibi çokça 
temas ettiğimiz yerleri düzenli dezen-
fekte edelim. Herhangi bir hastalık be-
lirtisinde hastaneye gitmek dışında 
lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve 
sağlıklı yarınlar diliyorum."

Cedi Osman  
vatandaşlara seslendi
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INSTAGRAM'DA 2,6 milyon ta-
kipçisi bulunan Aleyna Tilki, 

evde olduğu süreçte takipçi-
leriyle ilginç anlarını pay-

laşmaya devam ediyor. 
Önceki gün hikaye kıs-

mından yaptığı payla-
şımlarla oyuncaklarla 

dolu odasını göste-

ren Aleyna, bu sefer de direk 
üzerinde poz verdi. Aleyna mini 
şortlu direk pozunu "Sahnede 
dans edemesek de evimizde tek 
başımıza dans ediyoruz. Ama 
umarım her şey geçer ve sahne-
lerde buluşuruz .Çok ama çok 
özledim sizinle sahnede  
buluşmayı..." notuyla paylaştı. 29 MART 2020 PAZAR                                                          www.gazetedamga.com.tr 

Taksiler dezenfekte edildi
Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte 
önlemler ve denetimler ülke genelinde artırılıyor. Kağıthane’de bu kapsamda  
belediyeye bağlı ekipler, ticari taksileri ilaçlayarak önlem almaya devam etti

Ç in’in Vuhan kentinde ortaya 
çıkan ve dünyaya yayılarak 
büyük bir tehdit oluşturan  

       yeni tip koronavirüs (Covid-
19), Türkiye’yi de etkisi altına aldı. 
Vaka sayılarında artış tespit edilir-
ken ülke genelinde de önlemler sık-
laştırıldı. Vatandaşların yoğunlukta 
olduğu yerler ilaçlama yapılan yer-
lerin başında gelirken toplu taşıma 
araçları da ekipler tarafından de-
zenfekte ediliyor. Bu kapsamda Ka-
ğıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler 
ilçedeki 26 taksi durağını ve taksi-
leri ilaçlıyor. Duraklara maske, eldi-
ven ve dezenfektan malzemesi 
vererek taksicilerin ateşlerini ölçen 
ekipler, koronavirüs önlemleri kap-
samında bilgilendirmede yapıyor. 
Müşterilere daha sağlıklı hizmet 
edeceklerini söyleyen taksiciler, her-
kesin sağlığı için ilaçlamanın gerekli 
olduğunu belirttiler. 

Bazı müşterilerden çekiniyoruz 

Taksi şoförü Bayram Karabulut, 

kendilerince koronavirüsten korun-
mak için önlem aldıklarını belirtti. 
Özellikle hastanelerden aldıkları 
yolculardan çekindiklerini ifade 
eden Karabulut, “Akşam nöbetle-
rini aldığımızda diğer takım arka-
daşımız arabayı dezenfekte ederek 
yıkanmış şekilde getiriyor. Yıkan-
mış, içi dışı tertemiz şekilde. Gün 
içerisinde de aldığımız yolcuları-
mızı mümkün olduğu kadar sağ 
arka koltuğa yönlendiriyoruz ve 
yolculuğumuza devam ediyoruz. 
Bunun yanı sıra arabalarımızda çe-
şitli dezenfektan malzemelerimiz 
bulunuyor. Bunun yanı sıra hasta-
nelere gittiğimizde hastaneden aldı-
ğımız müşterilerimiz oluyor. En 
ufak öksürmelerinde ‘acaba mı?’ 
diyoruz. Kafamızda soru işaretleri 
beliriyor. Bu süreci iyi atlatmaya 
çalışıyoruz.  
Kağıthane Belediyesi’ne teşekkür 
ederiz. Üç dört günde bir gelir 
araçlarımızı dezenfekte ederek  
ateşlerimizi ölçerler." dedi. 

Taksi şoförü Ahmet Gürbüz, ön-
lemler alarak yolculuğa devam et-
tiklerini belirtti. ‘Yanımızda 
birilerinin olduğunu bilmek güzel’ 
diyen taksi şoförü Gürbüz, “Ge-
nelde arabada kolonya ve dezen-
fektan malzemesi kullanıyoruz. 
Camları açarak havalandırarak 
devam etmek zorunda kalıyoruz. 
Camları sürekli açtığımız için baş 
ağrısı yapıyor. Bunlara da katlan-
mak zorunda kalıyoruz. Ama eli-
mizden gelen bu. Paradan kaçacak 
halimiz yok. Parayı alıyoruz torpi-
donun üzerine koyduktan sonra eli-
mizi dezenfekte ediyoruz. Eve 
gidince kıyafetlerimizi balkona ası-
yoruz. Sekiz saat bekliyoruz. Yapa-
bildiğimiz bu. Kağıthane 
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyo-
ruz. İlçe genelinde her yerde yapı-
yorlar. Allah eksikliklerini 
göstermesin. İçimiz böylece rahat 
oluyor. Yanımızda birilerinin oldu-
ğunu hissetmek kadar güzel bir şey 
yok” şeklinde konuştu.

ALEYNA’DAN DİREK DANSI


