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OKULLAR 30 NISAN’A KADAR KAPALI

Bilim Kurulu toplantısında öğrencilerin
durumu ele alındı ve 30 Nisan’a kadar
okulların kapalı olmasına karar verildi.

“ŞIMDILIK
ÜST TEDBIR
YOK”

TOPLANTI sonrasında Sağlık Bakanı ile birlikte
basın toplantısı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk bu dönemin tatil olarak görülmemesi gerektiğini, uzaktan eğitimin devam edeceğini söyledi. Bakan Selçuk, tehlike geçtikten sonra telafi
eğitiminin devreye gireceğini duyurdu. 3’te

İÇIŞLERI Bakanı
Süleyman Soylu
‘Sokağa çıkma
yasağı ilan edilecek mi?’ sorusunu
yanıtladı, “Kurallara uyulursa üst
tedbire gerek kalmaz” dedi. 7’de

CEZAEVINDE
ILK VAKA
MILLETVEKILI Ömer Faruk
Gergerlioğlu, Sincan cezaevinde bir hükümlünün koronavirüse yakalandığını
iddia etti. Adalet Bakanlığı
iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı. 2’de

EVDE KAL SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ‘Evde kal
YETMEDI Türkiye’ çağrısını bir yukarıya taşıdı,
YENI MOTTO “Sadece evde kalmak yetmez, kendinizi
ODADA KAL odanızda tecrit edin” çağrısı yaptı. 3’te

ERDOĞAN’IN 59 ÖLÜM
2433 VAKA
RAKAMLARI
KOCA’DAN FARKLI

BAKANLIK AÇIKLAD
I

33 YAŞINDA

KORONADAN ÖLDÜ
TÜRKIYE koronavirüsten en
genç hastasını kaybetti. İstanbul’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan
33 yaşındaki Dilek Tahtalı
yakalandığı koronavirüs
nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tahtalı’nın hikâyesi adeta Türkiye’de virüsle
mücadeledeki tartışmaların özeti gibi. 4’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında 8554 vakayı
takibe aldıklarını, 797 kişinin tamamen iyileştiğini açıkladı. Erdoğan’dan bir kaç saat önce Koca’nın verdiği rakamlar bambaşkaydı.
RAKAMLAR BIRBIRINE UZAK

2-3 HAFTA ÇOK KRITIK

BILIM Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronadan tedavi gören iki hastanın taburcu olduğunu açıkladı. Bakanlık toplam
vaka sayısını 2 bin 433 olarak duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ulusa sesleniş konuşmasında çok farklı rakamlar
telaffuz etti. 8554 vakanın hastanelerde takibe alındığını, iyileşenlerin sayısının ise 797 olduğunu söyledi.

ERDOĞAN konuşmasında önümüzdeki
2-3 haftanın çok kritik olduğuna dikkat çekti, hastalığın yayılma hızının
kırılamaması halinde sonuçlarının
dünyada örnekleri görüldüğü gibi çok
ağır olacağı uyarısı yaptı. Erdoğan
ülke ismi vermedi ama akıllara İtalya
ve İspanya geldi. Eğer olumsuz tablo
devam ederse Türkiye’nin de sert tedbirler alacağının da altını çizdi. 3’te

FRANSA EVDE
ÖLENLERI SAYAMIYOR
VIRÜS nedeniyle sert önlemler almasına rağmen
tablonun ağırlaştığı Fransa’da kayıpların resmi
açıklamaların çok üzerinde olduğu öne sürüldü.
İddiayı ortaya atan hastaneler Federasyonu’na
göre evde ölenler bilançoya dahil değil. 10’da

KORONA SARAYDA

İNGILIZ Kraliyet Ailesi’nin veliaht
prensi Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Prens Charles’ın
Londra’yı terk ederek Windsor
Kalesi’ne gittiği açıklandı.
Prensin Sözcüsü, “Prens
hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi” açıklaması
yaptı. 9’da

KKTC’DE
YÖNETICILER
ELLERINI TAŞIN
ALTINA KOYDU
Virüsle mücadele KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
için kaynak arayan koronavirüs salgını nedeniyle alınan
önlemler kapsamında önce
KKTC’de üst düzey ekonomik
karar alanlar fedakarlık gösterdi. Oluşkamu yöneticilerinin turulacak fon için Başbakan, Bakanlar
maaşlarından ve milletvekillerinin maaşlarından
kesinti yapılacak. yüzde 56 kesinti yapılacak. 14’te

GARANTILI SÖZLEŞME
HAZINENIN CANINI YAKACAK
KORONAVIRÜS nedeniyle topluma evde kal çağrıları
yapılırken şehiriçi ve şehirler arası trafik yüzde
seksenlere varan oranda düştü. Bu durum
devletin geçiş garantisi verdiği
projelerdeki faturayı ağırlaştırdı. 13’te

TRUMP’IN DERDI INSAN DEĞIL EKONOMI 10’da

Koronavirüs bu kez
Kadıköy’e sıçradı

FENERBAHÇE’DE bir oyuncu
ve bir sağlık çalışanında
korona testi pozitif çıktı.
Koronaya yakalanan futbolcunun Max Kruse olduğu
ve test sonrası tedavi altına
alındığı öğrenildi. 15’te

ÇÖZÜM KORONAYI
ATLATANLARIN
KANINDA

DÜNYA koronaya çözüm
ararken bilim insanları
hastalığı atlatanların kanından üretilecek plazmanın tedavideki etkinliği
üzerinde duruyor. 11’de
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TÜRKIYE'DE
KOVID-19
HER YERDE

Türkiye'deki koronavirüs salgınında birbiri ardına haberler gelmeye başladı. Bir PTT çalışanında virüs tespit edilirken, Ziraat Bankası koronaya karşı önlem olarak şubesini karantinaya aldı. TTB yaptığı açıklamayla 24 sağlıkçıya korona sıçradığını açıkladı. Sincan Cezaevi'nde bir mahkumun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

‘ŞIKÂYETIMIZE
RAĞMEN ÖNLEM
ALINMADI’

Koronavirüs hekim ve
hemşirelere de sıçradı
İstanbul Aile Hekimliği
Derneği Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde
görev yapan 24 aile hekimi
ve hemşirede koronavirüs
tespit edildiğini açıkladı.
Yurtdışından gelen riskli
gruplar, “Durum Bildirir
Sağlık Raporu” için Aile
Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmişti. Bu karar nedeniyle hükümeti
eleştiren İstanbul Aile Hekimliği
Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kutbettin Demir, 24 aile
hekimi ve hemşirede koronavirüs
tespit edildiğini söyledi.

‘TULUM VE GÖZLÜK’
Demir, enfekte olan sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi
olduğunu belirtti ve “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken,
diğer meslektaşlarımız evlerinde
tedaviye devam ediyor. Arkadaş-

"ÖNLEMLER ALINANA
KADAR ÇALIŞMAYA ARA
VERİLMELİ"

Bu durumun merkezde çalışan

larımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir
durum yok. Şubat sonundan
Mart’ın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar
rapor almak için Aile Hekimliği’ne müracaat ettiler.
Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile
temas edenler oldu. Aile hekimleri
olarak en büyük eksiğimiz tulum ve
gözlük” dedi.
Hiçbir vatandaşın acil durum
ve ihtiyaçlar dışında evlerinden
çıkmaması gerektiğini söyleyen
Dr. Demir, “Bugün bile avucunun
kaşındığını, gözünün seğirdiğini
belirterek, muayeneye gelenler var.
Sağlık merkezleri en riskli yerler.
Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar
dışında gelmeyin’ diyoruz” diye
konuştu.

bankanın Beyoğlu şubesine aktarıldı. Bankadan yapılan açıklamada ise hastalanan çalışanın
sağlık durumunun titizlikle
izlendiği ifade edildi.

tüm işçilerde korku ve paniğe
neden olduğunu belirtilen yazıda, “Genel Müdürlüğün bu durumu ivedilikle gerekli makamlara bildirmesini ve bahsi geçen
merkezde çalışan tüm personele
test yapılıp, merkezin dezenfekte edilmesini, gerekli testler
yapılıp önlemler alınana kadar
çalışmaya ara verilmesini talep
ediyoruz” denildi.

"TÜM PERSONELE TEST
YAPILSIN"

Yalnızca söz konusu merkezde
değil, PTT bünyesinde çalışan
tüm personele test yapılması gerektiğine dikkat çeken sendika,
kurumda acilen esnek çalışma
düzenine geçilmesini istedi.

‘70 yaşında bir
vatandaşın testi
pozitif çıktı’

EVDEN ÇIKMAYIN DEDI

Ziraat Bankası’nda karantina
İstanbul'da bir Ziraat Bankası
şubesinde koronavirüs tespit
edildi, şube 14 günlük karantinaya alındı.
Bankanın Cihangir semtinde
bulunan şubesinde bir çalışanın
koronavirüse yakalandığı ortaya
çıktı. Bu durumun öğrenilmesinin ardından acil önlem olarak
şube 14 gün süreyle kapatıldı.
Şubede yapılacak işlemler ise

İstanbul’da bir PTT çalışanının koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran
PTT-Sen, “Bu durum günlerdir
şikâyette bulunmamıza rağmen
yeterli önlem alınmamasının bir
sonucudur” açıklamasını yaptı.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Sendikası (PTT-Sen), PTT Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda;
İstanbul’da bulunan Uluslararası
Posta İşleme Merkezi’nde, yurt
dışına giden koli servisinde çalışan bir işçinin Kovid-19 testinin
pozitif çıktığını öne sürdü.

HDP Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu, Sincan Cezaevinde
bulunan 70 yaşındaki bir tutuklunun koronavirüs testinin pozitif
çıktığını söyledi.
Koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından
cezaevlerinde durumun nasıl
olacağı merak konusu olmuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 13 Mart'taki açıklamasında açık-kapalı cezaevlerinde görüşlerin iki hafta ertelendiğini ve
tüm sosyal aktivitelerin durdurulduğunu
açıklamıştı.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu yeni bir iddiayı öne sürdü.

Sosyal medya hesabından konuyla
ilgili bilgi veren Gergerlioğlu,
"Sincan cezaevinde, maalesef 70
yaşında bir vatandaş Korona + L
2 C9 koğuşunda. Müdür bakanlığa
bildirmiş" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Adalet Bakanlığı’nı etiketleyen Gergerlioğlu,
“2 haftadır konunun aciliyeti
için çırpınıyoruz, geçiştiren açıklamalar
duyuyoruz. Adalet Bakanlığı nereye kadar? Adil, eşit infaz ve yargı paketi derhal
çıkmalı..!” ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu’nun paylaşımı üzerine hakkında
soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haber nedeniyle
Gergerlioğlu hakkında "halk
arasında endişe, korku ve
panik yaratmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı-

ğını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan
açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir
Hastanesine sevk edilerek

gerekli test ve tetkiklerinin
yaptırıldığı ifade edildi ve
"Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer
alan paylaşım ve iddialar
asılsızdır" denildi.
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SAĞLIK BAKANI TEDBİRLERE SIKI SIKIYA UYMAYI TAVSİYE ETTİ:

Kayıplarımız
daha az olabilirdi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı
sonrası açıklamalarda bulundu.
Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek olmadığının altını çizen Koca,
şöyle devam etti: “Bilim, bugün için
büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu, insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak
çözülememiş bir düşmanı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var,
yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim
kontrolümüz dışında kalan faktörlerle
gelişir. Durumu kabullenmemiz zor
değil.”

‘BAŞARI BİREYLERE BAĞLI’
“Koronavirüs karşısında ise biz irade
sahibiyiz. Kalabalık içine girip girmemekte irade sahibiyiz, dışarı çıkıp
çıkmamakta irade sahibiyiz. Temastan
uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Temizliği virüse karşı kalkan gibi
kullanmakta irade sahibiyiz. Koranavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin
başarısı tek tek bireylere, tek tek her
birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur.
Mücadeleyi organize eden güçtür,
uygulama bize bağlıdır.”
Gençlere de seslenen Koca, insan sayısının arttığı her ortamın riskin arttığı
ortam olduğuna dikkati çeken Koca,
şehirlerde caddeler, meydanlar, kapalı
mekanların sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar olduğunun altını çizdi.
Yaşı daha büyük olanlara da seslenen
Koca, “Yaşı bana yakın olanlara, benden
büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim.
Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil.
Virüs, genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı
yapmıyor. Eğer farkında olmadığınız bir
hastalığınız varsa, virüs onu ortaya çıkaracak ve tedavi hiç ummadığınız kadar
zor olacaktır” uyarısında bulundu.

ÖLÜ SAYISI
59’A YÜKSELDI

Bakan Koca twitter hesabından koronavirüsteki son durumu açıkladı. Gece
23.40’ta paylaşım yapan Koca son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını söyleyerek,
“561 tanı konuldu. 15 hastamız hayata
veda etti. Bugüne kadar kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433.
Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi
hayata tedbir bağlar” ifadelerini kullandı.

Artık veriler
dijital olarak
paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bilgilendirmelerde
bulundu. Korkunun büyük olduğunu söyleyen Koca, “Elimizdeki en güçlü koz
yakalanmamak” dedi. Koca şimdiye kadar 26 hastanın iyileştiğini söyledi.
Şu sıralar büyüklerin ziyaretine gidilmesinin sakıncalı olduğuna dikkati çeken Koca, şu ifadeleri kullandı: “Onları
korumak zorundayız. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi
biraz özleyelim. Tedbirlere sıkı sıkıya
uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.
Çocuklarımız için de söyleyeceklerim
var. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir
gelirse sarılmak yok, el öpmek yok,
sevgimizi-saygımızı uzaktan gösteriyoruz. Arkadaşlarla yine görüşüyoruz
ama görüşmeler telefonla oluyor.”
Her gün açıklanan vaka tablosunun
gözler önünde olduğunu ifade eden
Koca, “Eğer ısrarlı uyarılarımız karşılığını uygulamada tam gösterebilseydi,
üzüntülerimiz, kayıplarımız daha az
olacaktı. Şimdi olduğundan çok daha
az hastamız olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı.
Ama başlarda gösterdiğimiz kendimizi
koruma refleksi bizi her şeye rağmen
avantajlı kılıyor. Ülkemiz yakın ya da

uzak bir ülke durumuna düşmüş değil.” değerlendirmesinde bulundu.

2 HASTA TABURCU OLDU
Bazı hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Koca, şunları anlattı:
“Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun
bakımda kalan bir hastamızdı. O hastamız dün itibarıyla taburcu oldu. Yine
bir hastamız erkek, 60 yaşında. O da
bugün itibarıyla taburcu olmuş oldu.
Yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar
kalıp sonra taburcu ettiğimiz bir hasta
olduğunu, yani bu arada yoğun bakım
şartlarında olan hastaların da iyileşme
durumlarını söylemiş oluyorum, yaşları 60’ın üzerinde olmasına rağmen. O
nedenle erken dönemde müdehalenin
yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiğini, herkesin özellikle evine
ve hatta odasına kendisini izole ederek
bir dönem için bunu sağlamasının son
derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.”

136 HASTAYA
İLAÇ BAŞLATTIK

Bakan Koca, bir gazetecinin Çin’den alınan
ilaçların sayısı ve hastalarda kullanımına ilişkin
sorusu üzerine, ekrandaki yoğun bakımda olan
hasta rakamını göstererek, “136 hasta, bu 136
hastaya da başlandı. Tedavi dozu belli. Bilim
Kurulunun bir önerisiyle olan bir doz ve ortalama
bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz
ve en az 5 günlük bir kullanım.” diye konuştu.

HERKESE TESTE
GEREK YOK

Testlerin kimlere yapılması gerektiği konusunda
da açıklamalarda bulunan Koca, şöyle dedi:
“Vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum,
83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada
böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye
bir uygulama yok, çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat
hissedebilirsiniz ama 3 gün, 5 gün sonra pozitif
çıkabilir, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek
hareket ediyor olmalı.”

8554 VAKAYI TAKIBE ALDIK
797 KIŞI TAMAMEN IYILEŞTI
Cumhurbakşanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında
yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında verdiği rakamlarla Sağlık
Bakanı Koca’nın verdiği rakamlar
birbirlerini tutmadı. Erdoğan, dünyada koronavirüs hastası sayısının
426 bine ulaştığını belirterek, ölü
sayısının ise 19 bini aştığı bilgisini
verdi.
Erdoğan, Türkiye’deki rakamlar

hakkında ise şunları kaydetti:
“Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı
evlerinde izlemeye 8 bin 554 vakayı
ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip
taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden
numune alınarak ileri tetkik yapıldı.
Kovid-19 teşhisi konan 1872 kişinin
tedavisine devam ediliyor. Tedavi
altındaki hastalarımızdan 44’ünü
ise maalesef kaybettik.”

Erdoğan, “Bugün ülkemiz Sağlık
Bakanlığı, üniversiteler ve özel
sektördeki 165 bin doktoru, 205
bini hemşire olmak üzere 490 bin
diğer sınıflardaki sağlık personeli
ve 360 bin destek personeliyle dev
bir sağlık ordusuna sahiptir. Bugün
dünyanın 69 ülkesi Türkiye’den yardım talep etmiş, bunların 17’sine
de gereken malzemeler gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim süresi
30 Nisan’a kadar uzadı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’ndeki
toplantıda Bilim Kurulu ile meselenin etraflıca
ele alındığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, “Meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir
beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu.” dedi.
Selçuk, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları
dünyadaki belli başlı ülkeleri günlük izleyerek
tespit etmeye çalıştıklarına işaret ederek, televizyonlar üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını
anımsattı.

‘ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR’
Bakan Selçuk, “Bu hafta bizim test haftamızdı
ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha
kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın
eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan
eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız
da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan
doğruya ilgili.” diye konuştu.
“Bütün bu çalışmalara baktığımızda, eğitimde
elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Fakat bütün
vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih

olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel
ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar
konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir
şekilde bir eksik bırakmadan, bu bir maraton
koşusudur, bu yolculuğu, koşuyu yürüteceğiz.
Kimsenin gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın.

‘ORTAK KARAR ALINDI’
Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle
evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma
ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir
kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam
etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim
zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü
ihtiyacı karşılayacağız.”
Eğitime ara verilmesine karşılık özel okul ücretlerinin velilerden istenmeye devam edildiği
sorusu üzerine Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: “Muhakkak surette şimdi yapılmayan herhangi bir eğitim hizmeti tamamlanacağı
ve telafi edileceği için bu konuda bir problem
çıkacağını sanmıyorum.”

Sınavlar ertelenecek mi?

Bakan Selçuk sınavlar ertelenecek mi sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteririz. LGS’nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip
ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan
eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.”

Ücretli öğretmenler sorunu

Bakan Selçuk, ücretli öğretmenler ile ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: “Derse giren hocalarımızın ücretini alması konusunda çok açık. Bütün eğitim çalışmalarında her senaryoya açığız. Bu zaman diliminde de ücretli öğretmenlerimizin
derslerine girmesi sürecek”
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KORONA SİSİNİN ARDINDAKİ İNFAZ
HEDEF 130 BİN DEĞİL, 230 BİN MAHKUM

PENCERE
KUŞU
Bu köşeden sık sık Adalet Bakanlığı’nın yaptığı infaz çalışmasıyla ilgili
gelişmeleri size aktarmaya çalıştık.
Koronavirüsün gölgesinde kalsa bile
geçtiğimiz haftalarda, hükümetin
infazla ilgili sıkıntı yaşadığını, paketin
genişletilmesinin gündemde olduğunu,
bu halinin cezaevlerinin boşaltılmasına
hizmet etmediğini aktarmıştık sizlere.
Buna bir de koronavirüs salgının,
halen 300 bin kişinin kaldığı, sonuçlanacak davalarla bu sayısınn 330
bine çıkacağı cezaevlerinde yaratacağı
sonuç eklenince, hızlandırılan takvimi
ve sonuçlarını aktaracağız bu kez.
Önce şununla başlayalım, infaz
paketinin ilk halinde 6 suç grubu aftan
muaf tutuldu Terör suçları, kasten
adam öldürme, uyuşturucu suçları,
cinsel istismar, kadına şiddeti de içine
alan bu altı grup, af kapsamı dışında
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kalacağı, ilk etapta 30 bin kademeli
olarak 130 bin kişinin cezaevlerinden
tahliyesinin gündeme geleceği dile
getirildi.
Koronaviris salgınına gelene kadar,
altı suç grubunun hariç tutulması durumunda, bu metnin Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edileceği ve affın otomatik olarak genişletileceği tartışılmaya
başlandı. Bu sadece AK Partili hukukçuların vehimi değildi. AYM ile temasa
geçildi, yargı organlarının başkanlarıyla
konuşuldu ve bu genişlemenin kaçınılmaz olduğu bilgisi alındı.
Bakanlık açısından diğer bir hesap
ise bu rakamların cezaevlerinde beklenen boşalmayı sağlayamayacağıydı.
Yani hem bakanlık, hem de AK Partili
hukukçular, af kapsamının daha da
genişlemesi fikrinin Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’a iletilmesi noktasına

geldiler. Taki; koronavirüsün Türkiye
için ciddi bir sorun olduğu anlaşılana
kadar.
Affın kapsamının genişletilmesinin
kamuoyunda yaratacağı tepki bir tarafa
bırakıldı. Cezaevlerinde olası bir salgını
önlemek için infaz paketine hız verilmesine ve kapsamın genişletilmesine karar verildi. Bu kaygı, Erdoğan’a iletildiğinde, Cumhurbaşkanı terör suçları ve
kasten adam öldürme dışındaki suçların kapsama alınmasına itiraz etmedi.
Yani kapsam dışı 6 suç grubunun, 2’ye
indirilmesi planlandı.
Verilen bilgiye göre, hali hazırda
cezaevlerinde uyuşturu suçlarından
dolayı 61 bin, hırsızlıktan 45 bin, terör
suçundan 37 bin, kasten adam öldürme
suçundan 32 bin, cinsel suçlardan 22
bin, yağma suçundan 17 bin tutuklu
ve hükümlü bulunuyordu. Eğer evdeki

hesap çarşıda tutar ve kapsam genişletilirse, kademeli olarak 130 bin değil,
230 bin kişi cezaevlerinden çıkartılabilirdi. Bu, koronavirüs açısından büyük
bir rahatlama yaratacaktı, bakanlık
yöneticilerine.
Bu hesaplarla, bugüne gelindi. Başta
MHP olmak üzere, muhalefetle uzlaşma
turlarına çıkıldı. Terör ve kasten adam
öldürme suçu hariç, paketin genişleyeceği yönünde sinyaller verildi. Şimdi
muhalefetle yapılan turlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la son bir kez masaya yatırıldıktan sonra paket Meclis’e
verilecek.
Gelelim, işin toplumsal ve siyasi boyutuna. Bu pakete neden gerek olduğu,
affı Türkiye’nin gündemine getiren MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bütün
bu yaşananların neresinde durduğu,
terör suçu diyerek düşünce suçlularının

kapsam dışında tutulduğu,, cinsel istismar ve tecavüz suçlarının af kapsamına alınmaya çalışıldığı gerçeğine.
AK Parti, koronavirüs salgını geçtikten sonra, kadına şiddet, tecavüz,
cinsel istismar suçlularını toplumun
arasına yeniden gönderen parti olma
sorumluluğunu tek başına üstlenmek
istemiyor. Daha önce örneklerini gördüğümüz gibi, herşey unutulur, “Bu pakete CHP destek vermişti” kampanyası
başlatılır. İktidar Partisi, bu sorumluluğa ortak arıyor. Sayısal sorunu olmayan
AK Parti, diğer hiçbir yasada göstermediği hassasiyeti af paketinde gösteriyor
ve işe tüm partileri ortak etmek istiyor.
Koronavirisün sisi ortadan kalkınca,
aslında yeterince konuşmadığımız, tartışmadığımız ama ciddi sıkıntılar içeren
bu düzenleme ve sonuçlarıyla burun
buruna geleceğiz.

KEMİK KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

33 yaşındaki
hemşire
koronavirüs
kurbanı

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan hemşire Dilek Tahtalı’nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. CHP’li eski vekil Ramis Topal’ın akrabası olan Tahtalı “Yeni getirilen ilaçtan verilecekti, kurtarılamadı” dedi.

TÜRKIYE’de koronavirüsten en genç hastasını kaybetti. İstanbul’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan
33 yaşındaki Dilek Tahtalı
yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
CHP’li eski milletvekili
Ramis Topal’ın akrabası
olduğu öğrenilen Tahtalı’nın
uzun yıllardır kanser tedavisi
gördüğünü söyledi. Konuyla
ilgili Independent Türkçe’ye
açıklama yapan Ramis Topal
10 Mart’ta ateşinin yüksele-

rek grip belirtileri gösteren
Tahtalı’nın Samatya hastanesinde saatlerce bekletildiğini
söyledi.
Topal şu açıklamaları yaptı:
“Önce Cerrahpaşa’ya gidiyorlar, yer yok denince
Samatya’daki hastaneye
geçiyorlar. Orada sedye üzerinde 5 saat bekliyor. Annesi
bana haber verince devreye
girerek Türkiye Gazetesi
Hastanesi’ne sevkini sağladım. Orada tedavi görüyordu.

16’sında Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakımdaydı. Yeni getirilen ilaçlar verilecekti ancak
kurtarılamadı” dedi.
Tahtalı’nın gençlik yıllarından beri kemik kanseri
ile mücadele ettiğini belirten
Topal, hastalığı nerede ve
nasıl kaptığı konusunda bir
bilgisinin olmadığını söyledi.
Topal, Tahtalı’nın, özel bir
hastanede çalışıyor olmasına rağmen muhtemelen
maddi durumunun yetersiz

kalacağını düşündüğünden
çalıştığı hastaneye götürülmemiş olabileceğini belirtti.
12 gündür karantina altında
olan Tahtalı’nın ailesinin test
sonuçlarının negatif çıktığı
öğrenildi.

Erbaş, vakaların şifa
bulması için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgının sona
ermesi ve hastaların şifa
bulması için dua etti. Erbaş’ın, yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi’nden yaptığı dua, Diyanet
TV’den canlı yayınlandı,

cami hoparlörlerinden de
duyuruldu.
Başta sağlık çalışanları
olmak üzere tüm çalışanlara bu süreçte kolaylıklar
dileyen Erbaş, hastaların
da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.
Öte yandan Erbaş’ın çağ-

rısı üzerine 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı
ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son
bulması için yapılan ve 23
Mart’ta başlayan dua programına bugün de devam
edildi, yatsı ezanı öncesi
sela verildi.

Dilek Tahtalı’nın, 7 Mart
sabahı saat 06.14’te attığı
tweette kullandığı ifadeler
virüsü aldığı tarihi de gösteriyor. Tahtalı’nın koronavirüs semptomları gösterdiği zamanlarda herhangi
bir virüs teşhisi Türkiye’de
resmen konmamıştı.

ARÇELIK’TEN
HASTANELERE
BÜYÜK DESTEK
Koç Holding’e bağlı Arçelik, Instagram’daki resmi hesabından sağlık çalışanlarına destek mesajı içeren bir paylaşımda bulundu. ‘İyileşeceğiz’
hashtag’i kullanılarak paylaşılan videoda sağlık
çalışanlarının hastanedeki temel ihtiyaçlarının
karşılanması için kahve makinesinden çamaşır
makinesine kadar tüm ihtiyaçların hastanelere
gönderilmek üzere yola çıktığı belirtildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Mesafelerimiz uzak,
kalplerimiz yakın olsun! Bizler için evlerine gitmeden, 7/24 çalışan sağlık personelinin ihtiyaçlarına
kulak verdik. Hastanelerdeki temel ihtiyaçları karşılamak üzere; çamaşır ve kurutma makinelerimiz,
fırın, çay, kahve ve tost makinelerimiz Türkiye’nin
kahramanları için yola çıkıyor. En büyük desteği
hak eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız.”
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NECDET
SARAÇ
Irk, din, dil tercihi olmayan bir
virüsün hepimizi “hizaya” soktuğu
bir ortamda “virüs mü daha tehlikeli,
yoksa alınan kararlar mı daha tehlikeli” sorusu hızla asıl soruya dönüşüyor…
Virüsün tehlikesi ortaya çıktı. Komplo teorilerinin dışında bu virüsün,
nüfusun önemli bir bölümüne bulaşacağı artık kesin. Çin, Güney Kore,
Japonya gibi özel ve etkili bir önlem
alınmadığı takdirde, hastalık katlanarak yayılıyor. Tartışma, bulaşma
hızını azaltma ve bağışıklık üzerinden
yürüyor, bağışıklık da hastalığa yakalanarak veya aşı olarak sağlanıyor!
Demek ki neymiş?
Gerçekleri gizlemek de, taktik
hamlelerle süreci uzatmak sonucu
değiştirmiyor!
Sağlık Bakanı’nın ilk günlerdeki
etkisi ile bugünkü etkisinin aynı olmamasının nedeni de bu!
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DEMEK Kİ NEYMİŞ?

Siz, birçok ölümü “solunum yetmezliği” diyerek gizlerseniz, salgın
koşullarında Diyanet’e ”teslim olup”
21 bin kişiyi Umre’ye gönderirseniz,
Cuma’ları zamanında yasaklamazsanız, “hepimizin hayatı tehlikede,
hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle
bu maçları oynatıyorsunuz”diyen
Fatih Terim’e ve duyarlı futbolculara
değil de yayıncı kuruluşa kulak verip
ligleri ertelemezseniz, AVM’leri kapatmamakta ısrarcı olursanız, daha
da önemlisi ülke çapında karantina
/ sokağa çıkma yasağı almazsanız
inandırıcılığınız ortadan kalkar!
Umre sırasında 72 Türk’ün hastalık
nedeniyle hastaneye kaldırıldığını
bilip sakladığınızda, Suudi Arabistan
kalkar bunun rutin bir açıklama şeklinde kamuoyu ile paylaşırsa Sağlık
Balkanı olarak açıkladığınız rakamlar
gerçek bile olsa, inandırıcı olmaktan
çıkar!

Siz, önlem için cezaevlerinde infaz
yasasında yapacağınız indirimlere
“katilleri ve tecavüzcüleri” dahil
edip, “örgüt üyesi olmamakla birlikte
örgüte bilerek yardım eden” kişileri,
Osman Kavala, Selahattin Demirtaş,
Selçuk Kozağaçlı gibi “siyasileri” ve
ifade özgürlüğü kapsamında haber
ve yorum yapan Barış Terkoğlu, Barış
Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel
gibi gazetecileri “içeride” bırakırsanız,
söylediğiniz hiçbir şeyin değeri kalmaz!
Ülke çapında birlik beraberlikten
bahsedip, dayanışmanın önemine
vurgu yaptıktan sonra, durumu fırsata çevirerek, seçilmiş ama yalnızca
HDP’li diye belediye başkanlarını
görevden almak ya da salgınla hiçbir
ilgisi olmasa da imar yasasında değişiklik yapmak birliği de, beraberliği de
doğmadan öldürür!
Bilimsel eğitim vurgusu yaptıktan

sonra televizyondan uzaktan eğitim
verilen çocuklara ilahi dinletmek de,
Adnan Menderes’in idamını animasyona dönüştürmek ise bilimselliği de,
eğitim de eşitlik ilkesini de tuzla buz
eder!
Ülkemizde 164 bin doktora karşı,
127 bin Diyanet personeli görev yaparken, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi Diyanet’in bütçesinin
dörtte biriyken, yalnızca Hac giderleri
için Diyanet’e yaklaşık 100 milyon
TL ayrılmışken, ataması yapılmamış
imam yokken, atamaması yapılmamış
binlerce öğretmen ve sağlıkçı orta
yerdeyken, “önce Diyanet’e değil, önce
eğitime ve sağlığa” diyerek devletin
kaynaklarını Diyanet’ten alıp sağlığa
aktarmak yerine, Diyanet’in milleti duaya çağırmasını desteklemek, bugün
Koronovirüs, yarın başka bir virüs salgını durdurmaz, tam tersine büyütür!
Bu oyunu hızla bitirmek ve günü

kurtarma çabasından vazgeçmek
önümüzde duruyor!
Gizli saklı değil, veriler gösteriyor
ki, böyle giderse birkaç haftaya kalmaz virüsün bulaştığı sayılar tahmin
edilemeyecek rakamlara ulaşacak, on
binlerce, belki de kimi iddialardaki
gibi bugünden tahmin edilemeyecek
sayıda insan ölecek!
Müdahale ve çözümde ilk adım
olarak, kriz yönetimine Türk Tabipler
Birliği başta olmak üzere, bütün
siyasi partiler dahil edilmeli ve bütün
bilgiler şeffaflaşmalı, ikinci adım
olarak ise, hemen sokağa çıkma
yasağı (ülke çapında karantina)
koyarak işe gitmek zorunda olan
vatandaşın ihtiyacı başta olmak
üzere istisnasız bütün vatandaşların
ihtiyacını eşit şekilde karşılayan bir
devlet yapılanması, “demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk devleti”
oluşturulmalıdır…

Her 2 kişiden 1’i
yakında koronanın
biteceğine inanıyor

YAPILAN bir araştırmaya göre, her
10 kişiden 4’ü koronavirüs salgınına
karşı önlem almıyor. Önlem almama
nedenlerini ise kısa sürede virüse
çözüm bulunacağı ve virüsten etkilenmeyecekleri oldu.
Gezi Araştırma Şirketi 1068 katılımcı ile koronavirüs hakkında anket
yaptı. Katılımcılara salgının ardından
ilaç ve erzak stoğu yapıp yapmadığının sorulması üzerine yüzde 52.4 stok

yaptığını, yüzde 35.2’si ise normal
ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.

YARIDAN FAZLA BİREYSEL
TEDBİR ALIYOR
Ankete katılanların yüzde 64.2’si
salgına karşı bireysel tedbirler aldığını belirtirken yaklaşık her 10 kişiden
4’ünün hâlâ bir tedbir almadığı kaydedildi. Önlem almama nedenlerinin
de sorulduğu ankette, “kısa sürede

virüse çözüm bulunacağı” ve “kendisinin virüsten etkilenmeyeceği” gibi
yanıtlar verildi.
İktidarın aldığı önlemlerin yeterli
olup olmadığı sorulan katılımcıların
yüzde 70.8’i memnun iken tedbirleri
yetersiz bulanların oranı yüzde ise
20.8’de oldu. Yakın zamanda salgına
çözüm bulunacağını düşünenlerin
oranı yüzde 52.3, salgın sonrasında
ruhsal problem yaşayanların oranı ise

yüzde 24.2 çıktı.

YÜZDE 14 SALGIN SONRASI
SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI
Ayrıca katılımcılar virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak
sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.
Bunu görsel medya ve yazılı medya
izledi. Ankette halkın yüzde 14.2’sinin de virüs salgını sonrası sosyal
medyada hesap açtığı belirtildi.

‘17 ülkeye tıbbı
malzeme gönderdik’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle
69 ülkeden tıbbi malzeme
talebi geldiğini, bugüne kadar
17 ülkeye tıbbi malzeme gönderildiğini açıkladı.
Türkiye’de sağlık çalışanları
her gün malzeme eksikliği yaşadıklarını söylerken Dışişleri
Bakanından tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili Dışişleri Bakanlığı’nda soruları yanıtlayan
Çavuşoğlu, bugüne kadar 17
ülkeye tıbbi malzeme gönderildiğini açıkladı. Gelen tıbbi
malzeme taleplerinin hepsini
karşılamanın mümkün olmadığını ifade eden Çavuşoğlu

şöyle devam etti: “Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme
talebi geldi. 17 ülkeye gönderdik. G20 ülkelerinin dışişleri
bakanlarıyla yaptığımız görüşmede, esasen uluslararası
finans kurumlarıyla böyle bir
fonun oluşturulmasını talep
ettik. Bizim de ihtiyacımız var.
Öncelikle kendi ihtiyacımızı
tespit edip üretim fazlası olur-

sa onu ihraç edebiliriz”

“İSPANYA MASKE
İSTEDİ”
İspanya Dışişleri Bakanı
Arancha Gonzalez’in de Türkiye’den maske talep ettiğini
aktaran Çavuşoğlu, oluşturulacak bu fonla hangi ülkenin ne
kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı
olduğunun koordine edilebileceğini kaydetti. Ayrıca, “İnsani
konularda birinci sırada olan
bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz” dedi. Yurtdışında 32 Türk
vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklayan Dışişleri Bakanı,
“Cenazelerin gelmesi için gereken yardımı yapıyoruz” dedi.

Toplu ulaşıma ‘yeşil bant’
İzmir’de toplu ulaşımda
sosyal mesafenin korunması amacıyla başlatılan
uygulamayla yolcular
sadece işaretlenmiş koltuklara oturabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak,
İçişleri Bakanlığı’nın
yayımladığı genelge çerçevesinde toplu ulaşım
araçlarına, kapasitelerinin
yüzde 50’sinden fazla yol-

cu alınmasına ilişkin yasak getirildiği hatırlatıldı.
Bu doğrultuda tüm toplu
ulaşım araçlarında “yeşil
koltuk uygulaması” başlatıldığı belirtildi.
Toplu ulaşım araçlarına
binenlerin yeşil renkle
işaretlenmiş koltuklara
oturacağı ve diğer
yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacağı
belirtildi.
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Kıyamet Anı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum! Bu
iş ne enflasyon oranlarını değiştirmeye ne de ekonomik göstergeleri algıyla
toplumu yönetmeye benziyor… Büyük
işler başarıyormuş gibi izlenim yaratan
şu koronavirüsle mücadele yöntemini değiştirir misiniz? Beni şu konularda ikna
etmenizi bekliyorum. Ben bir vatandaş
olarak istediğim zaman şu lanet Koronavirüsünün Türkiye haritasını, illerdeki ilçe
ve semt dağılımlarını istediğim zaman
anında öğrenmek istiyorum… Aynı Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı gibi onun
whatsapptan ya da sosyal medya hesabı
oluşturmanızı bekliyorum. Ben kendimden şüphelendiğim zaman kolayca
test yaptırmak istiyorum. Ben vatandaş
olarak kolayca kazıklanmadan ve maliyetine maske, eldiven, kolonya, dezenfektan almak istiyorum. Ben hastanelere
kolay ulaşma güvencesi istiyorum. Ayrıca
cansiparane çalışan sağlık emekçilerinin
bu özverili çabalarını göz ardı etmeye
kimsenin hakkı yok… Tıbbi malzeme yok
işte. Hani o konuşmaya tenezzül etmediğiniz Türk Tabipler Birliği’nin açıklama-

ları, doktor arkadaşlarımın söyledikleri
ve sosyal medyada güvenilir kaynakların
verdiği bilgileri görmezden gelemezsiniz.
Ayrım yapmadan doktorundan temizlikçisine kadar her gece alkışladığımız
sağlık emekçilerinin tümünün ekonomik
koşullarını sosyal yaşamlarını iyileştirmeli bir an önce ama bir an önce hayata
geçirilmeli.
•••
Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum. Camilerdeki önlemleri kamuoyu
baskısıyla alınma izleniminin neden
yaratıldığını sorusuna henüz yanıt
bulamadım. Bu karara, “Biz cami kapatmayız” mantığıyla mı direndiniz, yoksa
bunun altında başka bir niyet mi vardı? Bir de şu umrecilerin dönüşündeki
ihmalkârlık… Neden böyle davranıldı?
Bu ihmalkârlık kamuoyunda ne kadar
büyük bir korku yarattı, gördünüz değil
mi? Bu korku şu ana kadar da gitmiş
değil. Bir de şu soruya yanıt arıyorum.
Yatsıdan sonra minarelerden koronavirüs
için her gece dua okunması nasıl bir etki
yapacak? İlle her gece okunmasının açık-

laması nedir? Elbette dua inanan insan
için müthiş bir sığınak. İsteyen istediği
gibi istediği kadar okur, okusun. Benim
annem, gece gündüz evde yüksek sesle
dua okuyor. Huşu içinde dinliyoruz ve içimize ferahlık doluyor. Ancak, minarelerden son sese kadar açarak bangır bangır
geceleri dua okunması, sela verilmesi
psikolojik açıdan olumlu mu olacak?
Böylesine karamsar günler yaşarken
“Ölmüşüz de ağlayanımız yok?” gibi bir
atmosfer yaratılmayacak mı? Böyle mi
psikoloji düzelir? Dünyanın birçok yerinde
insanlar balkonlarından neredeyse günün
her saatinde müzikle, alkışlarla moral
ararken, salgını bilimin ışığıyla yenmeye
ve davranmaya çalışırken bu yöntemin
sağlıklı olduğunu söylemek mümkün mü?
Sormak gerek. Koronavirüsü alt etmenin
yolu sizin başkanlığınızdan mı geçiyor?
Bütçenizin Sağlık Bakanlığı’ndan ve
birkaç bakanlıktan daha yüksek olan
başkanlığınızın, bu konuda size yöneltilen eleştirilerden kurtulmak ve korona
virüsle mücadeleden pay kapmak için
mi aktif rol oynamak istiyorsunuz? Yoksa

maaşlarıyla ve sayılarıyla kamuoyunda
dikkat çeken imamların ve din görevlilerinin varlıklarını kanıtlama çabası mı
bu? Buna gerek yok ki… Ezan (Yüksek
sesle değil ve usulüne göre okunduğunda) dinlemek bir mümin insana her
zaman güç verir, elhamdülillah… Ayrıca
inançlı her toplumun her insanın (özellikle yoksul tüm insanların) din adamlarına
her zaman ihtiyaç duyduğuna kim itiraz
edebilir ki? Ancak böyle günde doktorlara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek.
Unutmayın. Hiç kimse unutmazsın.
İnsan kalabalıkların oluşturacağı her
yerin kapatılması istenirken hastaneler,
harıl harıl çalışıyor. Tüm devlet daireleri kapatılsa bile hastaneler yine açık
olacak. Hangi dönemde hastanelerin
kapatıldığına dair geçmişten bugüne
bir belge okudunuz, bir bilgi edindiniz?
Bunu hiç düşündünüz mü? Hastaneler
tarihin hiçbir sürecinde kapatılmamıştır.
Hastaneler hiçbir dönemde hiçbir zaman;
savaşta, barışta, afette, salgında kapatılmaz, kapatılmamıştır… Kapatılmadığı
gibi savaş alanında, afet anında bile

yeni hastaneler kurulur…
•••
Peki, şimdi düşünün değil bir ay, bir
hafta, birkaç gün, bir gün, bir iki saat,
bir an doktorların ve sağlık emekçilerin
ve bilim adamlarının işi bıraktığını ya da
ortalıkta görünmediğini düşünün…
Sağlık personelinin ve bilim adamlarının olmadığı o an dünyanın sonu değil
mi?
Onların olmadığı an kıyamet anı değil
de nedir?
Doktorlar, sağlık emekçileri olmasaydı;
koronavirüsü çoktan dünyayı ele geçirmiş
ve insanlığı tümüyle yok etmeye uğraşıyor olacaktı…
Bu nedenle her insan, devleti yöneten
her kimse, devletin tüm kurum ve kuruluşları bilime inanmalı… Yoksullar
da zengin de yaşlısı da genci de devleti
yönetenin de yönetmeyenin de herkesin
ama herkesin bilimin önermesine göre
yaşamayı esas almalı. Çünkü “kıyamet”
gününün ne zaman olacağını bugünlerde
herkesin daha iyi bildiğini ve artık ders
çıkartılması gerektiğini de düşünüyorum.

Evde Kal çağrısına
İstanbul ne kadar uydu?
Virüsün yayılmasını durdurmak için en önemli tedbir evde
oturmak. Ancak bu herkes için kolay olmuyor. Bir şirket göre
İstanbul’un en az ve en fazla evde oturan semtlerini belirledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan
önlemlerin başında zorunlu durumlar dışında
evden çıkmamak geliyor. Başta Sağlık Bakanlığı
olmak üzere bütün kurumlar Evde Kal kampanyası başlattı. Çalışma koşulları evde kalmaya
izin veren insanlar bu çağrılara uyarak evde kalıyor ancak bu herkes için geçerli olmuyor. Çoğu
insan işine gitmeye devam ediyor.

1 HAFTA TAKİP EDİLDİ
Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity adlı şirket, İstanbul’daki 1 milyon insanın
akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz
ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi.
Şirket akıllı telefonların verilerini 17 Mart tarihinden itibaren 1 hafta boyunca takip etti. Elde
edilen dolaşım verileri incelendi ve İstanbul’da
en fazla evde kalan semtler belirlendi.
Buna göre; Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih,
Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli en fazla
evinde kalan semtler oldu. Esenyurt, Bağcılar,
Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Beykoz ise
verilere göre en az evde kalan bölgeler.
Elde edilen verilere göre en az evde kalanların, evde oturanlardan 8 kat daha fazla dolaştığı
belirlendi.

Askeri birliklerde
korona önlemleri
TEK SEFERDE EN FAZLA 3 MÜŞTERİ ALABİLECEKLER

Benzincideki marketler
24 saat açık kalacak

Vatani görevlerini yapmak
üzere birliklerine teslim
olan acemi erler, otogarlara
gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar,
koronavirüs ile mücadele
kapsamında çok sayıda
kontrolden geçiriliyor.
Zırhlı Birlikler Okulu ve
Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden
sevk edilen acemi erler,
otogar ve havaalanında görevlendirilen, dezenfeksiyonu yapılmış hizmet aracıyla
rütbeli personel tarafından
karşılanıyor.

TEK TEK ÖLÇÜLÜYOR
Otogar ve havaalanında
ateş ölçümü, sağlık öyküsü
ve yurt dışı hikâyeleri alınan acemi erlerden prob-

lemli durumu belirlenenler,
112 Acil Servis vasıtasıyla
ilgili sağlık kuruluşuna sevk
ediliyor. İlk etapta hastalık tespit edilmeyen acemi
erler ise dezenfekte edilmiş
hizmet araçlarına sosyal
mesafe dikkate alınarak
bindiriliyor. Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi
erlerin, buradaki personel
tarafından tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt

Petrol Ürünleri İşverenleri
Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, koronavirüs salgını sırasında akaryakıt
sektöründe hizmetlerin 24 saat
aksamadan devam edeceğini
belirterek, "İstasyonlarda insanlar akaryakıt ihtiyaçlarını satın
alacaklar ancak bunun yanı sıra
marketlerde de ihtiyaçlarını 24
saat giderebilecekler." dedi.
Okumuş, İçişleri Bakanlığı’nın
yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan
müşteri sayısına ilişkin genelgenin akaryakıt istasyonlarına
etkilerini değerlendirdi.

dışı hikayesi alınıyor. Merkezde acemi
erler arasında en az 2 metre
olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor.

Akaryakıt istasyonlarının
özellikle şehirlerarası yolculuk
güzergahlarında önemli olduğuna değinen Okumuş, "Biz
bu istasyonlar ve marketlerdeki ihtiyaçları dile getirdik. İl
İdaresi Genel Müdürlüğümüz
bunu değerlendirdi. Akaryakıt
istasyonlarındaki marketlerin
7 gün 24 saat açık kalacağı konusunda beyan aldık." ifadesini
kullandı.
Okumuş, istasyonların, marketlere tek seferde en fazla 3
kişi alacaklarının altını çizerek,
yoğunluğa izin verilmeyeceğini
vurguladı.

GENELGE NE DIYOR?
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre il ve ilçelerde tüm marketler
09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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EREL
ERYÜREK
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
getirildikten sonra kapısının eşiğinde
zabıtaya sipariş veren yaşlı amcayı nasıl
da bağrımıza bastık. Hepimizin gözleri
yaşardı onun kibarlığı karşısında. Neredeyse utanarak bir kilo pırasa siparişi
veriyor, sonra da ‘poğaça da alır mısın’
diye soruyordu zabıta memuruna.
Bize hayatın nurlu inceliğini hatırlatıyordu bu amca. Dışarı çıkamadığı ve
kendi alışverişini kendi yapamadığı için
utandığı belliydi. Dahası suçluluk duyuyordu. Kendisini bir tehdit olarak görüyordu.
Devlet mekanizmasının, virüse daha
kolay yakalandıkları için yaşlıları “koruma
altına” almayı amaçladığı sokağa çıkma
yasağı, onları evlerine mahkum ettiği gibi,
toplum nezdinde ne yazık ki damgalıyor,
“cüzzamlı” da yapıyordu..
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Poğaça alır mısın, peynirli ya da zeytinli?

65 yaş üstü vatandaşlara karşı geliştirilen tutumun, AIDS’lilere ya da kanser hastalarına
karşı yapılan “cüzzamlı” muamelesinden ne farkı var? Susan Sontag’ın dediği gibi, toplumların
tarihin her döneminde, “kötülük”le özdeşleştirmek istedikleri ve suçu onun “kurbanları”na
yıkacakları bir hastalığa ihtiyaçları mutlaka oluyor
Belki Adana’daki “komando dede” de
buna itiraz ediyordu. ‘Ben buradayım, sapasağlamım, sensin yaşlı’ der gibi, askeri
kamuflajla ağaca tırmanıp baş aşağı spor
yaparak komando marşı söylüyordu. Onun
videosu bütün bu “ayıklamalara” sanki
meydan okuyordu.
Bir diğer muhteşem meydan okuma da
Antalya’daki 65 yaş üstü yaşlı teyzenin
sokağa çıkamayınca çatıya çıkmasıydı.
Sırtındaki kambura ‘bana mısın’ demeyen
ve oturduğu binanın tepesinde bastonuyla volta atan bu kadının görüntüsü
de yaşadığımız bu dehşet dolu günlerde
umudu ve beklenmedik bir yerden devrimi

fısıldıyordu.
Bir başka meydan okuma, polisin, ‘Seni
pazara alamayız’ demesine rağmen, “Er
yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da
öleceksin” diyen bir başka “yaşlı”dan
geliyordu.
Merkez Akyaka köyünden gelen ve
yasağa uymayan bir diğer yaşlı ise,”Ben
şimdiye kadar kimseye yük olmadım.
Olmak da istemem. Ben hasta değilim.
Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey
olmaz. Ben Allah’tan korkuyorum” diyordu.
Öte yandan da dışarı çıkan yaşlılara
yönelik türlü linç girişimlerinin ardı arkası
kesilmiyordu.

Yaşlı bir adam zorla durdurulup, başına
kolonya dökülüp, sosyal medyada teşhir
ediliyordu.
Yaşlı ve psikolojik sorunları olduğu öne
sürülen bir kadın, halk otobüsüne alınmıyordu.
Otobüsün önüne atlayarak gitmesini
engelleyen kadını insanlar cep telefonu
kamerasıyla “soyuyordu”. Kimse bulaşıcının kendisi olduğunu aklından bile
geçirmiyordu.
Bir başka yaşlı adamı durduran bir
grup genç, zorla yüzüne maske takarak
başına kolonya döküyordu. Benzer haberler yurt dışından da geliyordu. Almanya’da

bir grup genç, sokakta gördükleri yaşlı
insanların üzerlerine tükürüp, “Corona”
diye bağırıp kaçıyordu..
Yaşlıların evde oturmasını, dizi seyretmesini, hiçbir şeye bulaşmamasını,
bayramlarda el öptürmesini, hastayken
de mümkünse kenara çekilmesini isteyen
zihniyetin unuttukları var.
Özellikle kentlerde yaşayan yaşlıların
“Corona” yasağından daha büyük sorunu yalnızlık. Alışverişe gitmeme, dışarı
çıkmama tavsiyesi onları daha da aciz
gösterdiği gibi, özgürlükten, yani sosyalleşmekten de yoksun kılıyor.
Hem, solunum cihazlarının karaborsada
olduğu bugünlerde, nasılsa fişi çekilecek
olanların başında olacaklarını da onlara
ziyadesiyle pompaladıkları için, şu güzelim bahar ayında temiz bir nefes almak
istemeleri çok mu!..

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ‘YAŞLILARI İSTİSMAR ETTİRMEYECEĞİZ’ DEDİ

Herkes kurallara
uyarsa üst bir tedbir
almayabiliriz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV’de gündeme
ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
KORONAVIRÜS önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasına ilişkin soru üzerine
Soylu, bundan önce de hareketlenmeyi düşürebilmek için çok
önemli tedbirlerin alındığını ve
alınmaya devam ettiğini, bütün
bakanlıkların ve kurumların en
üst düzeyde alarm halinde olduğunu söyledi.
Bakan Soylu, “Şu ana kadar 112,
155 ve 156’ya toplam gelen talep
sayısı 239 bin 984. Bunun 209
bin 437’sine ulaşıldı. Geri kalan
yaklaşık 30 bin olan kısmının da
yüzde 90’ı bilgi amaçlı, yani ‘şunu
nereden temin edebilirim, ne
yapabilirim...’ Bunlara da 112’den,
155’ten ve 156’dan sürekli olarak
cevap veriliyor.” dedi.
Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların
hastalığı yayan değil, risk grubunda bulunan kesim olduğunu ifade
ederek, meseleyi tahrik etmek,
istismar etmek isteyenler olduğunu belirtti.

410 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda son bir hafta
içerisinde sosyal medyada 1748
hesap tespit ettiklerini, bunların
yüzde 65’inin terör örgütlerine
müzahir olduğunu dile getiren
Soylu, “Bunlar FETÖ, PKK/KCK,
DHKP-C ve buna benzer tüm

terör örgütlerinin aslında enfekte
etmeye çalıştığı, sosyal medyada istismar oluşturmak istediği,
vatandaşımızı infiale sürüklemek
istediği hesaplar olarak nitelendiriliyor.” ifadelerini kullandı.
Soylu, şu ana kadar bu konuda
410 kişinin yakalandığını, adli ve
idari süreçlerinin devam ettiğini
bildirdi.

AYM’Yİ ELEŞTİRDİ
Tespit edemeyecekleri hesap
olmadığını ifade eden Soylu,
“Anayasa Mahkemesi maalesef
bize bu konuda kısıtlayıcı bir tedbir daha getiriyor. Bundan sonra
bu kabiliyetimiz çok fazla olmayacak yayınlandığı andan itibaren, şu ana kadar yayınlanmadı.”
diye konuştu.
Siber Suçlar Daire Başkanlığının suç unsuru bulduğu andan
itibaren Savcılık marifetiyle
bunun üzerine gidebildiğini
belirten Soylu, Anayasa Mahkemesinin kararıyla bu alanın
daraltıldığını, kararın yayınlanmasının ardından toplumu infiale sürükleyebilecek, yalan bir
haberi hızlı şekilde engelleme
kabiliyetlerinin kalmayacağını
söyledi. Bakan Soylu, Anayasa
Mahkemesinin kararını eleştirerek, bu kararın devleti zaafiyete
uğratacağını kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine yönelik soru
üzerine de Soylu, ellerindeki
verilerin vatandaşların tedbirlere
en üst düzeyde uyduğunu gösterdiğini söyledi. Bakan Soylu, “Bir,
iki tane daha almamız gereken
tedbir var. Bu konuyu da çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili atacağımız
adımlar da var. Vatandaşlarımız
eğer Sayın Bakanımızın söylediği
gibi kendi olağanüstü halini ilan
eder, kendi sürecini ilan ederse
bu konuda daha üst bir tedbir
almaya şimdilik, bunu bugün
itibarıyla söylüyorum, belki de
gerek olmayabilir. Ama süreç
hızlı yayılır, başka bir noktaya
giderse elbette ki farklı tedbirler
alınması gerekebilir.” dedi.

‘211 BİN 326 İŞ
YERİ KAPATILDI’

Tedbirler kapsamında iş yerlerinin
kapatılmasına ilişkin karara da değinen
Soylu, “211 bin 326 iş yeri kapatıldı şu
ana kadar. Yaklaşık bu meseleye uymayan, genelgeye uymayan 1542 iş yerine
idari, 250 iş yerine de adli yaptırım uygulandı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız
da aynı şekilde devam etmektedir.” dedi.
İş yerlerinin kapalı olmasının hareketlenmeyi bir şekilde düşürdüğünü, bütün
bunları anı anına takip ettiklerini belirten Soylu, “Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş söz konusu. Şehir içi
trafik yoğunluğunda 15 Büyükşehiri baz
aldık. Burada da ortalama yüzde 65 oranında bir şehir içi trafik yoğunluğunda
düşme söz konusu oldu. Bunu da olumlu
görüyoruz.” diye konuştu.

Zorla maske takmıştı
ev hapsi cezası aldı!
Bağcılar’da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli
gözaltına alındı. Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı, bir
kişinin yaşlı bir vatandaşı
durdurup zorla maske taktığı
ve başına kolonya döktüğü
görüntülerin sosyal medyada
yer alması üzerine soruşturma başlattı.
Savcılığın “özel hayata
ilişkin görüntü ve sesleri ifşa
etmek” suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza
Hakimliği’ne sevk ettiği şüpheli O.K. ise hakimlikteki ifadesinde, “Söz konusu şahıs
bizim arkadaşımızdır. Böyle
bir duruma girdiğim için çok

üzgünüm. Sosyal medyada
rezil olmuş durumdayım.
Allah inşallah bir daha böyle
bir durum yaşatmaz. Serbest
bırakılmama karar verilmesini istiyorum.” dedi.
Hakimlik, şüpheliye elektronik kelepçe takılarak 14
gün süre ile yaşadığı konutu
terk etmemesine ve salgına
yönelik önlemlerin kalkmasından sonra başlamak üzere
15 gün süreyle haftanın Salı
ve Çarşamba günleri ikametine en yakın huzurevi ve
yaşlı bakım merkezini ziyaret etmesine hükmetti.
Kararda, şüphelinin, adli
kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklama kararı
verilebileceği belirtildi.
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KEREM
KIRÇUVAL
Babamı 42, annemi 63 yaşında yitirdim. Babam öldüğünde ben ona tam aşık
olmuştum, 18’nde idim.
Babam gazeteciydi, Milliyet’te. Erhan
Kırçuval. Annemin adı çok nahiftir, Mesude. Mesut olsun istemiş anneannemler.
Olamadı.
Memlekete televizyon geldiğinde, mahallede kurulan ilk ev bizimkiydi.
Televizyonun kurulması, adeta tütün
fabrikası açılışı gibiydi.
Büyük devrim.
Hiç tanımadığımız insanları, sınırlı
saatler içinde izliyor, ne diyorlarsa inanıyorduk.
Sınırlı saatteki yayın başlayınca Hacıannem, yani babaannem, aksak ayağı
ile hemen yerinden kalkar bir süre sırtını
televizyona döner ve babama, “Erhan kapat Allah aşkına namaz kılınıyor bu yerde”
derdi. Ben anlam veremezdim. Namaz ve
televizyon?
Babaannem ne etti ne yaptıysa televizyonu bozamadı, bir türlü alaşağı edemedi,
kuvveti yetmedi. Bir gün pek sevmese de
kara orlonlar aldırdı anneme çarşıdan.
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KORONA GÜNLERİNDE TELEVİZYON

Elinde uzun tığlar, saatlerce hiçbirimizin
yüzüne bakmadı.
Televizyon geldi de kurtulduk Kürşat ile
ben. Balık yağından, tahinden, pekmezden ve tereyağından. Orlon ve televizyon
bizi bile unutturdu bir anda. Televizyona
bakarken Hac’da şeytan taşlamasını
anlattığı siması aynı idi.
Buraya eklemeliyim. Hacıannem,
Hac’dan geldiğinde radyo var idi evimizde
ve hiç susmazdı. Babam, özellikle uzun
dalgayı açar radyoda Arapça uyduruk
bir kanal bulurdu. Hacıannem ağlamaya
başlar, “Dur Erhan, maç arama bak Kuran
okunuyor” derdi, babam bize göz kırpardı.
Uyuyana kadar ağlardı, Arapça bir yayını dinlerken ve hiç anlamazken canımın
içi. Babam, burada ağlıyorum, Hacıanneme takılmadan edemezdi, bundan büyük
keyif alırdı. “Nasıl ettin namazı annem?”
diyerek eyvana (Şimdi salon dedikleri,
bahçeli evlerde, evin avluya bakan oturmalı alanı) girer, “Televizyon kapalı iken
ceza yazılmıyor namazda” diye sürdürürdü. Kürşat ve ben, ağzımıza zorla aktarılan balık yağından kurtulmanın heyecanı

ile yayın olmasa da devamlı televizyonla
meşguldük.
Ben her sabah uyanır uyanmaz Hacıannem’e koşardım, sabah namazını
kaçırmadığı için ya yakalar, onun namaz
kılmasını izlerdim ya da yeniden uykuya
hazırlanırken, koynuna girerdim.
O sabah, gittiğimde bir öbek orlon
bitmişti.
Kafamı kaldırdığımda onun günlerdir
ördüğü orlonun televizyonun başına geçtiğini gördüm.
Korktum önce. Hacıannem acaba kırdı
da onu mu saklıyor diye, uyuyordu soramadım. Yavaşça örtüyü kaldırdım.
Kürşat. Haydut. Ne zaman kendime
göre bir iş yapsam hemen peşimden gelir.
Geldi. “Ne olmuş?” dedi, “Bir şey yok sen
yat” dedim. “Yok” dedi “Hacıannem kesin
bunu bozacak, bozmuş mu doğru söyle”
diye ısrar etti.
Yayın günde sınırlı saat, Kürşat’ın telaşına bak. Benim derdim evde huzursuzluk
çıkmasın. “Yok” dedim, “Örtüyü bize değil
televizyona yapmış, sarmış sarmalamış.”
“Olsun” dedi “Aç hele çalışıyor mu?”

Yayınsız saatlerde televizyon berbat bir
sesle karıncalanırdı. Hışırtılı, siyah beyaz
noktalar, hatırlayanlar olabilir.
Aslında ben de merakla açtım. O
korkunç ses bir anda yan odada uyuyan
annem ve babamdan sadece babamı
uyandırdı.
Gizlice yayın yapıyormuş gibiydik, Kürşat, ben ve karıncalı ekran.
Babam yanımızda belirdi.
Radyodan takip ettiğimiz Beşiktaş
maçlarını televizyondan izleme hayalimizi
bilen babam, karıncalı duruma laf edercesine;
“Beşiktaş’ın maçı mı var, hayırdır?”
dedi o şahane, o nefis, muzip gülümsemesiyle.
Ben tam durumu izah edecekken,
Kürşat, “Yok baba, televizyon üşümesin
diye Hacıannem örtü örmüş abimle iyi
gelmiş mi diye bakıyorduk” diye saçmaladı. Aslında o da kabağın benim başıma
patlamamasını, yani huzursuzluk çıkmamasını istiyordu.
Babamın Kürşat’a sarılmasını onu öpüp
öpüp durmasını unutamam.

Bu seslere Hacıannem de uyandı.
“Delirdiniz mi?” dedi, hepimize toptan.
“Bakıyorum televizyonu iyi koruyorsun”
dedi canım Babam o gülüşüyle.
Hacıannem, “Erhan yaptığın iş değil,
götür bunu komşulara (gonşulara) ver,
hadi bu çağa çoluk (Çoluk-çocuk) akşamı
bekliyor, iyi de dinden diyanetten edeceksiniz bizi, namazı kılamıyorum” dedi ve
ekledi;
“Namazda beni görmesinler diye örtü
öttüm.”
Babam Kürşat’ı öperken, hacıannem
nazlısını, beni çağırdı ve şöyle dedi;
“Sen bu televizyonun içine de dışına da
girme emi?”
Şimdi hepsini yitirdim. Kürşat sağ, çok
şükür.
Karantina günlerinde televizyondan
kaçış yok.
Hacıannem “Küfre girer” diyordu ya, bu
kadar sakil, bu kadar özensiz, bu kadar
seviyesiz yayınlara bakınca şimdi daha iyi
anlıyorum.
Siyah orlonla örtmenin de bir anlamı
var imiş.

İtalyan doktor ‘evde kalın, binlerce hayat kurtarın’ dedi ve ekledi:

Büyük rakamlara
kendinizi hazırlayın

Bergamo’da görev
yapan Prof. Lorini,
meslektaşlarını
uyararak, “Büyük
rakamlara hazırlanın.
Makaleleri inceleyin.
Yoksa bu dalga
hastaneleri de doktorları
da ezer geçer” dedi

İTALYA Bergamo’daki 3 bin hekim ve sağlık çalışanının 600’üne
virüs buluşmuş durumda. Ülke
genelinde hayatını kaybeden 23
doktordan ikisi Bergamo’dan.
Kentte görev yapan Prof. Luca
Lorini, Türkiye’deki meslektaşları
için önemli açıklamalarda bulundu. Hükümet tarafından doğru
adımların atılmasının şart olduğunu söyleyen Prof. Lorini aksi halde
doktorların bu denizi küçük bir
ga, doktorları ve hastaneleri ezer
kaşıkla boşaltmaya başlayacaklarını söyledi. Prof. Lorini şu ifadele- geçer.”
İki gün ülkedeki vakalarda düri kullandı:
şüş gözlendiğini ve bunun iyiye
‘HER ŞEYİ DURDURUN’
işaret olduğunu söyleyen Prof.
“Derhal her şeyi durdurup, kim- Lorini tedbirlerin bırakılmaması
gerektiğini belirterek, “Sorunu
senin kimseyle buluşmamasını
aşmaya başladığımızı düşünerek,
sağlamalı. İkinci şey ise; büyük
rakamlara kendilerini hazırlama- tedbirleri gevşetmeye başlarsak
birkaç günde binlerce insanın
lılar. Organizasyonel modelleri
ölümünü görebiliriz. Bu tedbirincelemeliler. Aksi halde bu dal-

müdahalenin yapılmasını derhal
(hükümetten) isteyin. Bakın, bizim 15 gün önce yaptığımız gibi.
İki gündür rakamlar düşmeye
başladı. Bu, virüse karşı en etkili
ilaçtır” diye konuştu.
Dünyanın hiçbir ülkesinin bu
salgına hazır olmadığını söyleyen
Lorini, “Ancak çok önemli şeyler
yaptık. Bu hikâyeden çok dersler almamız daha önemli olacak.
Çünkü bu tekrar edecek. Umarım
300 yıl sonra olur ama tekrar
edecek. Ve bizler hazır olmalıyız”
diye öngörülerini dile getirdi.

Prof. Lorini, şimdiden “Covid-19’un ilacı bu” diyerek ortaya çıkan doktorlara tepkisini şu
sözlerle ifade etti:
“Hastanemizde şu an 500 hasta
için en az 10 farklı tedavi protokolü denemekteyiz. Bunun işe yaraması için çift kör deneyi dediğilerden vazgeçmemeliyiz. 15 gün
önce gecikmeyle başladığımız sıkı miz deneycilerin bunu bilmemesi
gerekir. Yani bizler bu deneysel
tedbirler işe yaramaya başlıyor,
tedavinin hangi hastaya uyguancak dört, beş, altı hafta daha
landığını bilmiyoruz. internet ve
gerekecek bunun daha olgunlaşTV’lerde korkunç şeyler oluyor.
ması için” ifadelerini kullandı.
Bir doktor çıkıyor, bir ilaç göste“Her evde kaldığınız gün, onlarca, yüzlerce, binlerce hayatı
riyor ve ‘Bu işe yarıyor’ diyor. Bir
kurtarırsınız” diyen Lorini, “Bidiğer yandan başka bir doktor
rilerinin size sokağa çıkma yasa- çıkıyor, ‘O antibiyotik işe yarıyor’
ğını diretmesini beklemeden bu
diyor. Bunların tıpla alakası yok.”

‘Süper bulaştırıcı’
taburcu oldu:
Evden çıkmayın!
İtalya’da virüsü çok sayıda kişiye bulaştırdığı için ‘süper bulaştırıcı’ olarak bilinen Mattia 1 ay sonra hastaneden taburcu
edildi. 38 yaşındaki Mattia’nın ses kaydı
Lombardia bölge yönetimi tarafından
yayınlandı.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre 18
gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen
Mattia, “Bulaşıcı hastalıklar bölümünde
tedavi edildim. Burada gerçek dünyayla il teması kurdum. Dünyanın en basit
ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes
almaya başladım. İnsanlar benim yaşadıklarımdan evde kalmanın temel önemde
olduğunu öğrenmeli” diye konuştu.
Şanslı olduğunu ve tedavi görebildiğini
söyleyen Mattia, “Şimdi hastalanırsanız
sizi tedavi edecek doktor, personel ya da
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teçhizat bulamayabilirsiniz” ifadelerini
kullandı. Mattia’nın şimdi tek isteği yakında doğmasını beklediği bebeğinin dünyaya geldiğini görmek olduğunu söyledi.

KIZILAY’IN STOKLARI
YARI YARIYA AZALDI
Kızılay Başkanı Kerem Kınık,
koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışında yavaşlama
olduğunu ve bu nedenle de
stokların yarı yarıya düştüğünü söyledi.
NTV’de canlı yayınında konuşan Kınık, ulusal pandemi
eylem planı çerçevesinde verilen görevleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “19 ilimizde
28 karantina merkezinde yurt
dışından gelmiş yaklaşık 11

bin vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bakanlığın isteği üzerine bazı kan
laboratuvarlarında koronavirüs testleri yapılıyor” dedi.
Kan stoklarının yarı yarıya
düştüğünü söyleyen Kınık,
“Koronavirüs kandan bulaşmıyor. Her hafta kan alması gereken hastalar var. Hayat durmuş olabilir ama hastalar kan
bekliyor” ifadelerini kullandı.
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9 GÜNDEM

CEVAT
KOL
Yaşlılar neden evde durmuyor, durmak istemiyor?
Biraz kafa yorup, araştırdım, onlara
hak vermek zorunda kaldım.
Yasağa uymayıp da sokağa çıkmak
isteyen - çıkan 65 yaş üstündeki insanlar özünde ne istiyor, dertleri ne?
Biz onlara eskiden “nine, dede” der
baştacı ederdik. Torunların en sevdikleri insanlardı. Onlarla tabuları yıkardık.
Şimdi onlar yaşlı oldu!
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Biraz empati yapalım!
Anne, babamızın bize almadıklarını
onlar alırlardı.
Eksiklerimizi, sevdiklerimizi onlar
alırdı.
Dedelerimi tanımadım.
İki ninemin, yerel şiveyle “nenelerimin” hakkını ödeyemem.
Babaannem 70’li yıllarda her öğle
okulumuza gelip yemek getirirdi. Her
gezmeye gittiğinde beni mutlaka yanında götürürdü.

Anneannem ambarında sakladığı
ceviz ve elmaları cebime doldururdu
sürekli.
Şimdi nerden nereye geldik?
Onlar yaşlı insanlar oldu.
Apartmanlara sıkıştırılan ninelerimize dedelerimize iyi davranalım..
Onlar; doğadan, özgürce dolaştıkları,
torunlarını gezdirdikleri köylerden, bahçelerden alınıp apartmana sıkıştırıldığında psikolojik olarak zaten bitirildiler.

Şimdi virüs nedeniyle risk altında
oldukları açıklanınca ruhsal yönden
tümüyle çökertildiler.
Cüzzamlı insan gibi oldular. Sokakta
horlanan, evde gelin, evlat, torun tarafından “ tutma” “oturma” “dolaşma”
“elleme” cümleleri ile sık sık karşılaşınca yatağa mahkum olma noktasına
geldiler.
Evet, içlerinde gerçekten huysuz
olanları da vardır. Onları da çocuk

kabul edip sahiplenmek, şefkat ile
yaklaşmak görevimiz olmalı. Kendilerini
evden dışarı atıp sokakta yakalandıkları yaşlılarla dalga geçenlere, çektikleri video görüntülerini bir kaç takipçi
artırmak için yayınlayan sorumsuzlara,
insafsızlara sözüm.
Gelin biraz empati yapalım, kendimizi onların yerine koyalım.
Bir kez!
Ne dersiniz?

Koronada son durum:
Can kaybı 20 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 20 bini geçti. İtalya'da virüsten
can kaybı son 24 saatte 7 bin 503'e, Fransa'da 1331'e yükseldi. İngiltere kraliyet ailesinde koronavirüs
tespit edildi. İspanya'da son 24 saatte 738 hasta hayatını kaybetti. Böylece İtalya'nın ardından İspanya
da ölü sayısında Çin'i geçmiş oldu. İran ülkedeki ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini duyurdu.

İspanya Çin'i geçti!

Ordu NATO’dan
yardım istedi

Virüs kraliyet ailesinde!
İngiliz Kraliyet Ailesinden
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Prens Charles’in
koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kraliyet ailesi, prensin sağlık durumunun iyi olduğunu
duyurdu.
İngiliz kraliyetinden yapılan
açıklamada, “Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı
yerinde. Cornwall Düşesi
de test edildi, ancak virüse
rastlanmadı” ifadelerine yer
verildi.

İspanya'da koronavirüsünden can kaybı 3 bin 434'e
yükseldi ve toplam ölü sayısı Çin'i geçti. İspanya, NATO'dan bazı ekipmanlar için yardım istedi.
Avrupa’daki korona salgınını İtalya’dan sonra en ağır
yaşayan ülke olan İspanya’da bir günde 738 kişi hayatını
kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının
39 bin 673’ten 47 bin 610’a yükseldiğini duyurdu.
İspanya ordusunun NATO’dan yardım istediği açıklandı.
İspanyol genelkurmayından yapılan açıklamada, İspanya
ordusunun suni solunum cihazı, koruyucu ekipman ve hızlı
test kiti için NATO’dan yardım istediği belirtildi.

İTALYA’DA UMUT
TÜKENIYOR: 683 ÖLÜ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin
sayısı son 24 saatte 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde her akşam basın
toplantısıyla yeni verileri paylaşan Genel Müdür Angelo
Borrelli’nin ateşlenmesi nedeniyle açıklamayı Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo yaptı. Borrelli’nin Kovid-19
taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e
ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin
386’ya çıktığını duyurdu.

ALMANYA’DA
BILANÇO
AĞIRLAŞIYOR

Almanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı
149’a yükselirken Federal Meclis ekonomik destek paketini görüşmek için toplanacak.
Almanya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 118 artarak 31 bin 554'e yükseldi. Salgında yaşamını yitirenlerin
sayısı ise bir önceki güne göre 35 kişi artarak 149 oldu.
Öte yandan toplanacak Federal Meclis (Bundestag)
hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında
bulunan ekonomiyi ayakta tutmak için açıkladığı toplam
750 milyar euro değerindeki kurtarma paketini görüşecek.

Afrika'da vakalar
2 bin 500'e yaklaştı
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa
CDC) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, virüsün
şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme
yol açtığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca vaka sayısının
kıta genelinde 2 bin 412'ye, ölü sayısının da 64'e çıktığı
belirtildi.

Prensin eşi Cornwall Düşesi
Camilla’nın testinin negatif
çıktığı bildirilen açıklamada,
hükümetin ve doktorların
tavsiyesi uyarınca, Prens ve
Düşesin İskoçya’da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.
Ayrıca Prensin, son haftalarda kamu görevini yerine
getirirken çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü
kimden kaptığının tespit
edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

ABD VAKA
SIRALAMASINDA
3. SIRADA
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 55 bin
238'e, ölü sayısı 802'ye
çıktı.
Dünyada salgının en
etkili olduğu ülkelerden
biri haline gelen ABD'de,
vaka ve ölü sayısı her
geçen gün artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin
paylaştığı son verilere
göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24
saatte 8 bin 757 artarak
55 bin 238'e, ölü sayısı
ise 209 artarak 802'ye
ulaştı.
ABD, virüsün bulaştığı
kişi sayısı bakımından
dünya genelinde 81 bin
661 vaka ile Çin ve 69

bin 176 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

NEW YORK İLK
SIRADA

Eyalet bazında bakıldığında, ABD'de salgının
en fazla etkisini hissettirdiği bölgeler New York
ve komşusu New Jersey
olarak görülüyor. New
York'u 3 bin 675 vaka ile
komşusu New Jersey, 2
bin 628 vaka ile de California eyaletleri takip
ediyor.
Ölüm oranı bakımından da 271 ölümle New
York ABD’de ilk sırada
yer alırken, onu 125
ölümle Washington, 54
ölümle California izliyor.

MEKKE VE MEDINE
TECRIDE ALINDI

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele
önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Riyad, Mekke
ve Medine tecride alındı, bölgeler arası seyahat durduruldu Riyad ve Mekke'de sokağa
çıkmak yasaklandı.
Kral Selman bin Abdülaziz imzasını taşıyan
kararla birlikte, ülkeyi oluşturan 13 bölge
arasında seyahat etmek yasakladı. Ayrıca,
başkent Riyad ile birlikte kutsal kabul edilen
Mekke ve Medine şehirleri tecride alındı, buralardan ayrılmak yasaklandı. Riyad ve Mekke'de
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası
salı günü kaydedildi. Ülkede 767 kişide virüs
tespit edildi.

İran’da can kaybı 2 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son
24 saatte 143 kişinin koronavirüs
nedeniyle hayatını kaybettiğini
duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin
77’ye yükseldi. Ülkede toplam virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine
çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsa-

mında İran’ın başketinde eyalet
dışına çıkışlar yasaklandı.
Yapılan açıklamada, ‘’Tahran’da
akaryakıt tankerleri ile güvenlik
güçleri ve sağlık personeline ait
araçlar haricindeki tüm araçların
eyalet dışına çıkışları yasaklandı’’
ifadeleri yer aldı.
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ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÖNCELİĞİ
EKONOMİNİN DÜZELMESİ:

12 Nisan’a
kadar hayat
normale
dönmeli

‘Erdoğan’a
Kürtlerle
barışın dedim’

Trump, koronavirüs
ile ilgili açıklamalarda
bulunurken bir anda
Suriye konusunu açtı.
Trump, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile girdiği diyaloğu anlattı. Trump, Türkiye’den “Bana bir iyilik
yapın. Kürtlerle anlaşma
imzalayın, barışın” talebinde bulunduğunu ileri
sürdü. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan “Türkiye’yi
seven biri” diye bahseden Trump, hem Erdoğan’ın hem de Kürtlerin
başta bu talebi kabul
etmediğini belirtti. ABD
Başkanı, tarafların sonrasında anlaşma imzaladığını ileri sürdü.

2206 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ
İRAN’DAN KORKUTAN
AÇIKLAMA:

İkinci bir
dalgayla
karşılaşabiliriz
Maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, “Nevruz sonrası
sert tedbirler aldık. İlk dalgayı aştık ama
önümüzde yeni bir dalga olabilir” dedi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent
Tahran’da kendisi dışında tüm kabine
üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı
Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme
ilişkin açıklamalarda bulundu. Nevruz
Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için
sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani,
“Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık
ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir.”
uyarısında da bulundu.

BAŞKA ÇARE YOK

Trump, araba kazalarında her yıl koronadan daha fazla insanın
öldüğünü söyleyerek, “Otomobil firmalarına üretimi durdurun çağrısı
yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli” ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Donald Trump
ve Beyaz Saray ‘Koronavirüs
ile Mücadele Görev Gücü’
üyeleri, Fox televizyonunda
telekonferans yoluyla, uzmanların ve ABD halkının
sorularını yanıtladı. ABD’de
her yıl grip nedeniyle on
binlerce kişinin yaşamını
yitirdiğine değinen Trump,
“Araba kazalarında da her yıl
Covid-19’dan çok daha fazla
insan kaybediyoruz. Ama
otomobil firmalarına, üretimi
durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli.”
değerlendirmesinde bulundu.

bu tür önlemler almadık ama
şimdi almak zorundaydık. Bu
salgın, ülkemiz için çok acı
verici ve istikrarı bozucu bir
durum.” diye konuştu.

TIBBEN GÜVENLİ Mİ?

Doktor Mehmet Öz, Trump’a
“Sayın Başkan, Paskalya’da
hayatı normale döndürmek
istediğini söylediniz, peki
bunun tıbbi açıdan güvenli
olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Trump ise insanların işe gitmek yerine evlerinde kapalı
kalmasının onları depresyona
sürükleyeceğini iddia ederek,
YAPMAK ZORUNDAYDIK “İnsanlar, bir taraftan iş yerTrump, geçen hafta yayımla- leri kapanırken bir taraftan
dıkları 15 günlük eylem plan- da bir odada kapalı kalmak
larının yeterli olacağını ve
yerine, iş yerlerini kurtarmayı
ekonomik önlemleri gelecek
isterler. 2 yıl ülkenin kapalı
hafta gevşetmeyi istediklerini kalmasını isteyecek doktorlar
kaydetti. Söz konusu eylem
olacaktır. Ama biz bu ülkeyi
planının vadesi dolduğunda
eski haline getirmek istiyoyeni yol haritası için gerekli
ruz. Bizim ülkemiz insanları
adımları atabileceklerini söy- eve kapatmak için kurulmaleyen Trump, “Daha önce hiç
dı.” ifadesini kullandı.

Cuomo: Ölecek
26 bin kişiyi
siz belirleyin

ABD New York Valisi Cu
omo,
Trump yönetimine, New
York’a
yeteri kadar destek verm
ediği
için sert eleştiriler yöne
ltti. Vali
Cuomo, ‘’Federal Acil Yö
netim
Ajansı, 400 suni solunu
m cihazı gönderiyor. 30 bine ih
tiyacım
varken 400 tane ile ne
yapabilirim? Bu durumda ölec
ek 26
bin kişiyi siz belirleyin
çünkü
sadece 400 suni solunu
m cihazı gönderiyorsunuz.’’ ifad
esini
kullandı. Cuomo’ya twit
ter’dan
cevap veren Trump, “New
Yo
şehri ve eyaletine yardım rk
etmek
için çok sıkı çalışıyorum
. Cuomo’dan hoşlanmadığım
için (ki
hoşyanıyorum) onlara ya
rdım
etmediğim yalan haber.
Daha
yeni 4 bin solunum ciha
zı gönderdim” ifadelerini kulla
ndı.

FRANSA HASTANELER FEDERASYONU:

Halkın can güvenliğinden hükümetin
sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Parklar ve bahçeler kapatılabilir. Nevruz’un
13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak
yaptıkları geleneksel kutlamalar önceki
yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok.
Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati
için alındığını bilmelidir.” Şeklinde konuştu.

‘TEDBİR ARTACAK’

Bu doğrultuda Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu’nda konuşan Ruhani, “Halk
yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır. Halkın elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarını temin etmek zorundayız. Bunun için şu anda gıda
ve gerekli temizlik malzemelerini üreten
tüm fabrikalar üretim faaliyetlerini en
yüksek seviyede sürdürmelidir.” ifadelerini kullandı.

BMGK İNCELİYOR

Ülkede yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne
yol açan bu salgınla ABD’nin yaptırımları
altında mücadele ettiklerini dile getiren
Ruhani, “Şu anda koronavirüsle mücadele
sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) gündeminde. Ben de
Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyelerinden biriyle görüştüm ve bize tasarıyı
konseye sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Bununla birlikte İran’ın ülke dışında
bloke edilmiş nakdi varlıklarında da serbest bırakılmasını hedefliyoruz.”

Evde ölenleri
sayamıyoruz
Korona virüs salgını konusunda tartışılan ‘hasta ve ölü
sayıları’ ile ilgili Fransa’dan dikkat çeken bir açıklama
geldi. Fransa Hastaneler Federasyonu yaptığı açıklamada,
gerçek ölü sayısının hükümetin resmi verilerinden çok
daha yüksek olduğunu söyledi. Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, söz konusu verilerin
evlerinde veya huzur evlerinde test yapılmadan ölenleri
kapsamadığını söyledi. France Info radyosuna konuşan
Valletoux, “Sadece hastanelerin sağladığı verileri biliyoruz.
Resmi verilerdeki yükseliş şimdiden çok fazla ama huzur
evlerinde yaşananları, evlerinde ölenleri de ekleseydik
kesin rakamlar şüphesiz daha yüksek olurdu” dedi.

www.gazetepencere.com

11 GÜNDEM

UMAY
AKTAŞ
SALMAN
Koronavirüs tedbirleri kapsamında
yüksek risk grubunda olan 65 yaş ve
üstü kişilerin özellikle uyarılması daha
sonra da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte ortaya çıkan, daha çok
sosyal medya aracılığıyla tanık olduğumuz bazı dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı
tutumlar, bugüne kadar pek bilinmeyen
ve çok da gündeme taşınmayan bir ayrımcılık olan yaşçılığı (ageism) görünür
kıldı aslında. Yaşçılık, tıpkı ırkçılık,
cinsiyetçilik gibi bir ayrımcılık biçimi.
İnsanların sadece yaşlarından dolayı
ayrımcı davranışlara maruz kalmaları
demek.
Bu konuda çalışmaları olan akademisyenlerden biri Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Merkezi’nden (SEÇBİR)
Prof. Dr. Kenan Çayır, “Yaşçılık/Yaşa
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Koronavirüs, Ageism ve ders kitapları

Dayalı Ayrımcılık” makalesinde yaşlılık
algısını, Ageism’in neden ve nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. (okumak isteyenler: http://secbir.
org/images/haber/2011/01/14-kenan-cayir-2.pdf )

DERS KITAPLARINDA
YAŞLILIK TEMSILI
Yaşlılara karşı yapılan ayrımcılığın
temelinde toplumun yaşlılık algısı ve
önyargılar, kalıpyargılar yatıyor. Peki
kalıpyargılar nasıl oluşuyor ve besleniyor? Atasözleriyle, televizyon dizileriyle,
filmlerle, ders kitaplarıyla... Çeşitli
çalışmalar tıpkı ırk ve cinsiyet ayrımcılığında da olduğu gibi yaşlılarla ilgili
olumsuz kalıpyargıların 6 yaş civarında
geliştiğini ortaya koyuyor. Bu yüzden

işin eğitim kısmından bahsetmek
istiyorum. Ders kitaplarında çoğunlukla
yaşlılar tıpkı engellilere yapıldığı gibi
yetersiz, bakıma ve korunmaya muhtaç
olarak temsil ediliyor. Çayır’ın 2015-16
eğitim yılında 25 ders kitabını incelediği “Ders Kitaplarında Yaşlılık Temsili” çalışması da bunu açıkça ortaya
koyuyor (Ayrıntılı okumak isteyenler için
çalışma, Yaşlanma ve Yaşlılık Disiplinlerarası Bakış Açıları kitabında yer
alıyor). Çalışmaya göre ders kitaplarında yaşlılar geçmişte kalmış ve bugüne
ayak uyduramayan insanlar olarak resmediliyor, aktif ve meslek sahibi yaşlı
temsili neredeyse yok gibi, çoğu zaman
isimleriyle değil nine, dede anneanne gibi sıfatlarla anılıyor. Yaşamının
sonuna kadar aktif olan, mesleklerini

yürüten, teknolojiyi kullanan, gençlere
maddi ve manevi destek olan birçok
kişi mevcut oysa.

İNSANLIK BORÇU
OLDUĞU IÇIN DEĞIL
HAKKI OLDUĞU IÇIN
Ders kitaplarında çoğunlukla hak
temelli değil yardım temelli bir yaklaşım var. Çalışmada da vurgulandığı
gibi yaşlılara yönelik yardım temelli
yaklaşım insanları eşit ve hak sahibi
özneler olmak yerine sürekli yardıma
muhtaç olarak resmetmeye yol açıyor.
Bu da yaşlı insanlarla ilgili olumsuz
kalıpyargıları besliyor. Hak temelli
yaklaşım, yaşlılara “insanlık borcu”
olduğu için değil, temel haklara sahip
olan ve toplumdaki diğer bireylerle

eşit özneler olarak muamele edilmesi
gerektiğini öngörür.
Bugün de ders kitaplarında benzer
sorunlar var. 3. sınıfa giden kızımın geçen sene ve bu seneki Türkçe ve Hayat
Bilgisi kitaplarında da yaşlılar yalnız,
mesleksiz, yardıma muhtaç. Mesela 2.
sınıf Türkçe kitabında yer alan “Erdemler” teması altında yer alan Yaşlı Kadın
şiirinde yaşlı kadın için “… Ne gelen
var, ne giden. Tek arkadaşı, az sonra
sönecek olan Yıldız” deniyor.
Ders kitaplarındaki yaşlılık temsili
toplumdaki olumsuz kalıp yargıları yeniden üretmemeli ve yaşlılık hak temelli
bir yaklaşımla ele alınmalı. Öğretmenlerin de bu noktada hak temelli bakış
açısıyla bu konuyu işlemesi, bu anlamda desteklenmesi çok ama çok önemli.

İZLANDA VE JAPONYA’DA VİRÜSLE İLGİLİ İKİ YENİ ÇALIŞMA AÇIKLANDI

Korona çıkanların
%40’ında belirti yok!

Virüsle
mücadelede
‘plazma
nakli’ umudu
İzlanda’da 10 bin 300 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
Sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısına yakınında
koronavirüsün hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi.
İzlanda ve Japonya'da yürütülen iki farklı çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen
hastaların en az yüzde 40'ında
hiçbir semptoma rastlanmadığını
ortaya koydu.
Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta
başına kadar 10 bin 300 kişiye
Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede test
sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Kovid-19'un hiçbir
belirtisinin görülmediği tespit
edildi.

nüfusun küçük bir oranının virüse yakalandığını ve testleri pozitif
çıkanların yarısının asemptomatik olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Gudnason, testi pozitif çıkanların diğer yarısında da soğuk
algınlığına benzer çok hafif semptomlara rastlandığını söyledi. İzlanda'da yapılan testle farklı virüs
örneklerinin genetik dizilimleri de
incelendi. Buna göre, ülkede yeni
tip koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğu gözlendi.

‘HAFİF SEMPTOMLAR VAR’

Japonya'da da Diamond Princess gemisinde yeni tip koronavirüs tespit edilen yolculardan
yüzde 80'inde ya hiçbir semptoma rastlanmadı ya da hafif belir-

İzlandalı epidemiyolog Thorolfur Gudnason, BuzzFeed News'e
yaptığı açıklamada, "deCode
Genetics'ten alınan ilk sonuçlar,

RAPOR YAYIMLANDI

tiler görüldü.
Thejapantimes'ın haberine
göre; Kovid-19 pozitif çıkan Diamond Princess yolcularından
104'ü ile yürütülen çalışmanın
raporu, Tokyo'daki Sivil Savunma Güçleri Merkez Hastanesince
yayımlandı.
Rapora göre, hastaneye kaldırıldıklarında vakaların yüzde
80'inde hiç semptom görülmediği veya hafif semptomlara rastlandığı, yüzde 20'sinde ise yeni
tip koronavirüsün ağır belirtilerinin gözlendiği belirtildi. Bu kişilere yapılan bilgisayarlı tomografinin, hiç semptom göstermeyen
veya hafif semptomlar görülenlerin yarısının akciğerlerinde virüsün yol açtığı anormallikler tespit
edildi.

ABD’deki birçok hastane koronavirüse karşı
eski bir tedavi yöntemini denemek için Gıda
ve İlaç Dairesi’nin onayını bekliyor.
Buna göre iyileşen koronavirüs hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilere de geçici koruma
amaçlı nakledilmesi planlanıyor. Plazma nakli, henüz aşı bilinmiyorken grip ve kızamık
salgınıyla mücadelede kullanılmıştı. Yöntem
SARS ve Ebola salgınlarında da denenmişti.
Kan naklinin koronavirüse karşı işleyeceğinin garantisi olmadığını belirten Johns
Hopkins Üniversitesi’nde görevli Dr. Arturo
Casadevall, “Denemeden bunu bilemeyeceğiz,
ancak tarihsel kanıtlar cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Plazma nakli nedir?

Bir insan belli bir virüs nedeniyle enfekte olduğunda, vücut enfeksiyonla
savaşmak için antikor adı verilen özel
olarak tasarlanmış proteinler üretmeye
başlıyor. Bu antikorlar, kişi iyileştikten
sonra kanın özellikle plazma kısmında
aylarca, hatta yıllarca barınabiliyor. Kan
nakli, bir çeşit aşı görevi üstleniyor. Ancak aşıdan farklı olarak, yalnızca geçici
bir koruma sağlayabiliyor.

Uzmanlar uyardı: Koronadan korunacağım diye sağlığınızdan olmayın

‘Süper besin’ diye bir gıda bulunmuyor

Virüse veya bakteriye
karşı etki gösteren ve
onları ortadan kaldıran
hiçbir yiyeceğin bulunmadığını söyleyen
Prof. Murat Baş, “Açıkta satılan ürünler, özellikle sütler son derece
tehlikeli” dedi.
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat
Baş, herhangi bir virüse ya da bakteriye karşı
etki gösteren ve onları
ortadan kaldıran hiçbir
yiyeceğin bulunmadığını söyledi. Prof. Baş,
"Kelle paçaya ya da
turşu ve turşu suyuna

anlam yüklemek doğru
değil. Her gün turşu
yemek beraberinde tuz
tüketimini getirir. Tuz
tüketimi de bağırsak
sağlığını olumsuz etkileyen en önemli etmenlerden biri. Hipertansiyonu, böbrek ve
karaciğer sorunu olanlar ile kanser hastaları
bu besinlere karşı daha
da dikkatli olmalı. O
nedenle hiçbir besine
anlam yüklemeyelim.
'Süper besin' diye bir
kavramdan hiç bahsetmeyelim." dedi.

BESLENME
BÜTÜNDÜR
Bağışıklığı güçlen-

dirmek için herkesin
farklı önerilerde bulunduğunu ancak beslenmenin bir bütün
olduğunun bilinmesi
gerektiğini vurgulayan
Baş, günlük olarak
vitaminler, mineraller, biyoaktif bileşikler denilen sebze ve
meyvelere renk veren
pigmentler de dahil
50'den fazla besin
ögesine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

“Bunlar baharat, ceviz,
fındık, badem gibi sert
kabuklu kuruyemişler
olabilir. Bu dönemde
açık sütün asla eve
girmemesi gerekiyor.
Çünkü o süt nereden
geldi, kim sağdı, sağarken hapşırdı mı,
öksürdü mü bilmiyoruz. Getirdiği kabın
sağlıklı bir kap olup
olmadığını, virüsün
bulaşıp bulaşmadığını
bilemiyoruz. Hatta ben
olsam evde yoğurt bile
SÜTÜ KİM SAĞDI? yapmam bu dönem
Açık satılan ürünleiçerisinde. Yapılıyorsa
rin ve özellikle sütlerin da mutlaka pastörize
büyük tehlike yarattıedilmiş bir sütle hağını söyleyen Prof. Baş zırlanması gerekiyor"
şu ifadeleri kullandı:
şeklinde konuştu.
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HASAN
TAHSIN
BENLI
Covid-19 salgınının tüm dünyada
hızla yayılması karşısında, genel sağlığın korunması ve ekonominin canlandırılması için yapılması gerekenler var.
Yalnızca ülkelerle sınırlı kalmak da
yeterli değil…
Sorunu küresel düzeyde ele almak,
temel ilkeleri bu şekilde belirlemek
gerekiyor.
•••
Koronavirüs ile mücadelenin ekonomik boyutunda en çok tartışılan konu,
yaşamını emeğini satarak sürdürenlerin
yani işçilerin durumunun ne olacağı.
Herkese “evde kal” çağrısının yapıldığı koşullarda, çalışmak zorunda olanların ya da işyerleri kapanan milyonların
durumu ne olacak?
Hükümetler ve işverenler işçilerin
korunması için ne yapacak?
Sendikalar bu süreçte ne kadar etkili
olacak?
Temel sorular bunlar…
•••
Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz günlerde, bu salgının bir ekonomik
yıkıma neden olacağı yönünde uyarılarda bulundu.
Bu durumda da, hükümetlerin ekonomiyi desteklemeleri ve insanların
işlerini kaybetmelerinin önüne geçmeleri gerekiyor.
Bu son derece açık ve net bir gereklilik…
İstihdamın korunmasına ve emekçilerin geçiminin sağlanmasına öncelik
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Küresel sendikalar ne öneriyor?
tanınması bir zorunluluk olarak ortaya
çıkıyor.
Hükümetler, işverenler ve elbette ki
sendikalar bu soruna ortak bir çözüm
bulmak zorunda.
•••
Bugüne kadar bir ya da iki örnek
dışında sendikalardan açık ve net bir
talep ya da çözüm girişimi yok ne yazık
ki…
Sadece rica var…
“Lütfen işçi çıkarmayın…”
•••
Oysa örgütlü ya da örgütsüz işçiler,
yarı zamanlı çalışanlar, güvencesiz ve
istikrarsız işlerde çalışanlar, kayıt dışı
çalışanlar, işyerleri kapananlar…
“Rica” değil, güçlü bir talep ve çözüm bekliyor.
Emekçilere gelir desteği sağlanması
konusunda hükümetleri ve işverenleri
zorlayıcı bir net bir girişim bekliyor.
•••
Görünen o ki, bu salgın hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından en
ağır darbeyi emekçilere indirecek.
Çünkü ücretli izin hakkından mahrum
bırakılan emekçilerin “evde kal” çağrılarına uymaları mümkün değil…
Çalışmak ve evlerine ekmek götürmek
zorundalar.
Çalışma ortamlarında yeterince
korunma olanağı bulamayan emekçiler,
hastalığın taşıyıcısı olma riskini de
taşıyor.
O nedenle, sendikalar, işverenler ve

hükümetler, işçilerin sağlığının korunması, hak ve özgürlüklerinin güvence
altına alınması ve gelir güvencelerinin sağlanması için işbirliği yapmak
zorunda.
•••
Bu işbirliğine ilişkin öneriler, Küresel
Sendikalar Konseyi (CGU) tarafından
açıklandı.
Konsey, dünya genelinde 200 milyondan fazla işçiyi temsil eden güçlü bir
yapı.
Bu örgüt geçtiğimiz günlerde hükümetlere ve işverenlere çağrı yaparak
çözüm önerilerini sundu.
Örgüt, hükümetlere yaptığı çağrıda
şunları öneriyor:
• Acilen ücretli hastalık izni kapsamını genişletin. Şu dönemde tüm
işçilerin gelir elde edebilmelerini sağlayın. Kısa dönemli ya da kendi nam
ve hesabına çalışanlar da dâhil olmak
üzere, güvencesiz ve istikrarsız işlerde
çalışanların, kayıt dışı olanların, statülerine bakılmaksızın sosyal güvence
altına alınmasını mümkün kılın.
• Sürdürülebilir işler ve sürdürülebilir ekonominin sağlanması için devlet
bütçesinden karşılanacak canlandırma
paketlerini yasalaştırın. Ayrıca bu paketler, ücretlerin muhafaza edilmesi ile
işçilerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli
işletmelerin refahının sağlanmasına
hizmet edecek nitelikte olmalıdır.
• Hükümetler çok taraflı kurumlar
ile işbirliğine giderek COVID-19 salgını

kaynaklı tehditlere karşılık vermede zayıf kalan ülkelere yardım etmelidir. Çok
taraflı mali kurumların, ulusların ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun biçimde
karşılık vermeleri sağlanmalıdır.
CGU işverenlere ise şu çağrıyı yapıyor:
• İşçilerin sağlığını, refahını ve haklarını tehdit eden unsurları tanımlamak
için sendikaları muhatap alın ve onlarla
müzakere yoluna gidin. İlgili tehditlere
ilişkin olarak, işyerlerinde hayata geçirilecek uygulamalar geliştirin ve bunları
uygulayın.
• Tüm işçilerin gerek işyerlerinde
gerekse tedarik zincirlerinde COVID-19
salgını kaynaklı bakım yükümlülüklerinin yerine getirilmesine özen gösterin
ve tedarikçileriniz ile işçilerin haklarını
ve refahını ön plana alan sözleşmeler
yapın.
• COVID-19 kaynaklı tehditlerin
tanımlanması, önlenmesi ve hafifletilmesi gibi faaliyetlere işçi temsilcilerini
de dâhil edin. Ayrıca, işverenlerin ve
hükümetlerin COVID-19 salgını konusunda sorumluluklarını ne ölçüde
yerine getirdiklerinin değerlendirildiği
süreçlere işçi temsilcilerinin katılmasını
sağlayın.
• İşyerinde sağlık önlemleri ve sağlık
planlarının uygulanmasını sağlayın ve
bunlara istisnasız uyulmasını temin
edin.
• Toplu pazarlık vasıtasıyla üzerinde
iki taraflı anlaşma sağlanmış çeşitli
araçlarla, ücretlerin muhafazasını te-

min edin ve tüm çalışanların tam ücret
almasını sağlayın.
• COVID-19 salgını tehdidi ile karşı
karşıya bulunan veya virüse maruz
kalmış her işçiye hastalık izni yahut da
tatil izni şeklinde göstermek suretiyle
ilk gününden itibaren ücretli izin verilmesini garantileyin.
• Standart istihdam biçimleri dışında
çalışanlar ile sözleşmeli çalışanlar da
dâhil olmak üzere, COVID-19 salgınından olumsuz şekilde etkilenen tüm
işçiler için telafi fonları oluşturun.
• Tüm işçiler için işyerlerinde isteğe
göre uyarlanmış ve sorumluluk sahibi
ayarlamalar gerçekleştirin.
• Gerekli olması halinde, özellikle
sağlık hizmeti verenler başta olmak
üzere, tüm işçilere ücretsiz sağlık testi,
tedavi, eğitim, teçhizat ve eğitim tesisi
olanağı sağlayın.
• Birçoğu kırılgan vaziyette olan göçmen işçilere özel ihtimam gösterilmesi
şarttır.
• COVID-19 salgınına karşı alınacak
tedbirler kapsamında, sıhhi muayene ya
da başka tetkikler uygulanması halinde
işçilerin mahremiyetinin ve de kişisel
verilerinin korunmasına özen gösterilmesini sağlayın.
• Yerel ya da ülke çapında alınan
alıkoyma tedbirlerinin mali açıdan veya
lojistik olarak işçilerin işyerlerine gitmesine engel olduğu durumlarda şayet
gerekli ise, işçiler alışılagelmiş işlerine
dönebilmelidirler.

KAŞIKÇI İDDİANAMESİ:
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Erdoğan ‘İnfaz Yasası’
toplantısı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve AK Parti yetkilileriyle
infaz yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin toplantı yaptı.
İstanbul'da bulunan Erdoğan,
toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Tarabya’daki

Huber Köşkü’nde telekonferans
yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat

Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup
Başkanvekilleri Mehmet Muş,
Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent
Turan da Ankara’dan katıldı.

PARTILERIN ‘INFAZ’ DEĞERLENDIRMESI
AK PARTİ:
SIYASI BIR
TASLAK DEĞIL
AK Parti Grup
Başkanı Naci
Bostancı DHA
muhabirine verdiği mülakatta
ceza infaz yasası
düzenlemesine
ilişkin konuştu.
Bostancı’nın konuşmasının satır
başları şöyleydi:
• Müzakere ettiğimiz husus
infaza ilişkin bir husus. Cezalara ilişkin değil, infaza ilişkin
bir düzenlemedir.
• Ortaya çıkan taslak ‘siyasi’
bir taslak değildir.
• İlgili bütün siyasi partileri
yaklaşımlarının hesaba katılması gereken bir çalışmadır.
• Bu taslak kamuoyundaki
eğilimler, uzman kişilerin değerlendirmeleri sonucu ortaya
çıkmıştır.
• Cumhur İttifakı'nın teklifi
olarak Meclis'e getireceğiz.
Teklifi kısa sürede meclis başkanlığına sunacağız.
• İnfaz yasası değişikliği ile
amacımız; hakkaniyet, adalet,
rehabilitasyon, topluma kazandırmak.

İYİ PARTİ:
OLUMSUZ
DEĞİLİZ
CHP: HASSASİYET
SÜRÜYOR
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ceza
infaz düzenlemesine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Özkoç’un açıklamalarında satır
başları şöyleydi:
• İnsanları mesleğinden
dolayı tutuklamak kamu vicdanına sığmaz.
• Uyuşturucu, çocuğa taciz,
kadına şiddet konusundaki
hassasiyetimiz devam ediyor.
• Parti içimizdeki bütün görüşmeleri gerçekleştirdik.
• İçerideki insanlarımızın da
yaşam hakkını koruyacak tedbirler infaz yasasına girmeli.
• 83 Milyonun hayatını düşünmek zorundayız.
• İktidarın bizle yaptığı görüşmelerin sonucunu bildirmesini talep ediyoruz.
• Ben Grup Başkanvekili olarak odamdayım, bekliyorum.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun
Müsavat Dervişoğlu infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dervişoğlu’nun
açıklamasında satır
başları şöyleydi:
• Terör, Türklüğe
ve Atatürk’e hakaret, kadına şiddet, kadın ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, cinayet, teröre
finans temin eden zehir tacirliğine yönelik ceza muafiyetine karşı
tavrımız nettir.
• Yaşam hakkını da dikkate
alan bu çalışmaya İYİ Parti olarak
olumsuz yaklaşmıyoruz.
• Cezaevindekiler ve ailelerinin
umudu siyasi kaygılarla sömürülemeyecek kadar insani bir duygudur.
• 'Yargılanmanın yenilenmesi'
yolunun tercih edilmesinin daha
doğru olacağını ifade etmiştik.
• Hükümlüler ve ailelerinin,
yanlış uygulamalar kaynaklı maddi ve manevi mağduriyetlerine
gönlümüz razı değildir.
• İktidar partisiyle müzakere
edeceğiz ve sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
katledilmesine ilişkin yürütülen
soruşturma sonucunda 20 sanık
hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
İrfan Fidan imzasıyla yapılan
yazılı açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili
yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.
İddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini
gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer
şüphelilere gerekli talimatları veren şüpheliler
Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı
hakkında ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet
çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'' suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendiği belirtildi. 18
şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası istendiği aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı kaydedildi.

MURAT AYDIN:
CEZAEVLERINI
BOŞALTMAK MI
ISTIYORSUNUZ?
Gazete Pencere yazarı Murat
Aydın ise ceza infaz paketinin
taslak metniyle ilgili 5 maddelik
önerisini sıraladı. Aydın, “Cezaevlerini boşaltmak mı istiyorsunuz?
Af çıkarmadan bunu sağlamak için
size birkaç öneri:
1. Üzerine atılı suçun cezasının
alt sınırı 10 yıldan az olanlar hakkındaki tutuklama kararlarını kaldırıp, CMK 109/3-j uyarınca
konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrole
çevirin.
2. Kesinleşen hapis cezasının süresi 5 yıldan az
olan ve mükerrir olmayanların cezasının infazını
yani hapse alınmalarını 2 yıl süreyle erteleyin.
3. Adli para cezasını ödeyemediği için hapse
girenleri tahliye edip para cezalarını, miktarını
dikkate alarak, 40, 50 veya 60 aya bölün.
4. Borcunu, çekini ödeyemediği için hapse girenlerin cezalarının infazını 2 yıl süreyle erteleyin, bu süre içinde borcunun ana parasının yarısı
ödeyenlerin cezasını kaldırın.
5. İfade özgürlüğünü kullanan gazetecilere, twit
atanlara, söz söyleyenlere terörist muamelesi yapmaktan vazgeçin.
Bunları yaparsanız cezaevlerinin yarısı boşalır.
Bunları yapmayıp, cezaevleri çok dolu deyip üstüne koronayı bahane ederek suç işleyenlere üzeri
örtülü aflar çıkarmayın.
Yok biz ille de insan öldüreni, uyuşturucu satanı
dışarı çıkaracağız diyorsanız, dürüst olun bunu
açıkça yapın ve bu şekilde dışarı çıkanların kalbine bıçak sapladığı Ceren'lerin arkasından timsah
gözyaşları dökmeyin.”
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Koronavirüs yayılıyor
‘Merkez’ler savaşıyor
Küresel ekonomiyi tehdit eden salgına karşı merkez bankaları da
büyük mücade veriyor. Faiz indirimi başta olmak üzere menkul kıymet
ve tahvil alımları yapan merkez bankaları tüm enstrumanlarını
koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı kullanmakta kararlı görünüyor.
Koronavirüs pandemisinin
ekonomide oluşturduğu durgunluk ve bunu takip eden likidite
ihtiyacında merkez bankaları
söze girdi. Finansal piyasalarda
yaşanan panik havasını dağıtmak
ve krizin ekonomiler üzerinde
daraltıcı etkisini hafifletmek
adına merkez bankaları art arda
önemli açıklamalar yaptı. Amerikan Merkez Bankası (Fed) mart
ayında önce 50 ardından da 100
baz puanlık indirime giderek
faizi yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü. Sadece fonlama oranlarını
düşürmekle kalmadı, aynı zamanda 2008 küresel ekonomik
kriz döneminde Ben Bernanke’nin uygulamaya koyduğu ve
‘’alışılmadık politikalar’’ olarak
da bilinen parasal gevşemeye
yeniden dönmek zorunda kaldı.

Menkul Kıymet (MBS) aracılığıyla
ve en az 700 milyar dolarlık bir
parasal gevşeme programı açıkladı. Buna ek bir hamle olarak da
Fed, zorunlu karşılık oranlarını
yüzde sıfıra düşürdü. Banka dolar likiditesi sağlamak için de 15
Mart’ta Kanada Merkez Bankası,
BoE, BoJ, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile
swap hattı kurdu. Fed, 19 Mart’ta
9 merkez bankasıyla daha geçici
olarak swap hatları oluşturarak
ekonomik sorunlarla mücadele
için “finansal kriz dönemi” programlarını genişletti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI

Koronavirüsle savaşta diğer
merkez bankaları da önemli
adımlar attı. Avrupa Merkez
Bankası zaten yüzde eksi 0,5
olan olan politika faizini daha da
aşağıya çekmedi. Ancak 120 milyar Euro’luk tahvil alım programı
açıkladı. İngiltere Merkez Bankası 11 Martta faizi 0,25’e çekti,
bankaların sermaye yeterlilik
koşullarını rahatlattı, 190 milyar
sterlin kaynak sağladı. Faiz düşüren Çin Merkez Bankası önce 173
milyar dolar, ardından da 58 milyar dolarlık kaynağı piyasaları
rahatlatmak için kullandı. TCMB,
SINIRSIZ ALIM
de 2 yıl aranın ardından 17
Son adımını 23 Mart’ta atan
Mart’ta faizi 9.75’e çekti. BankaFed, ‘’sınırsız’’ varlık alımı dahil ların TL ve yabancı para likidite
yeni tedbirler açıkladı. Bu kapyönetiminde esneklik sağlanarak
samda Fed’in hazine tahvili ve
öngörülebilirliğin artırılmasına,
konut kredisine (mortgage) daya- reel sektöre kredi akışının kesinGEVŞEME PROGRAMI
lı menkul kıymet alımı yapacağı, tisiz devamını teminen bankalaBu kapsamda banka, 500 mil- buna ticari konut kredisine daya- ra hedefli ilave likidite imkanları
yar dolarlık hazine kağıdı ve 200 lı menkul kıymet alımlarının da tanınmasına, yönelik tedbirler
milyar dolarlık İpoteğe Dayalı
dahil edileceği bildirildi.
aldı.

FED DEĞIL, MNUCHIN UÇURDU
Piyasa fiyatlamalarında istenen boyutta bir tepkinin
gelmemesinde, salgının çözümünde para politikalarından daha çok mali politikalara ihtiyaç duyulması etkili
olduğu gözlemleniyor. Zira ekonomistler, dün piyasalarda yaşanan 87 yıllık tarihi rekorda, Fed’in son hamlesi olan ‘’sınırsız’’ varlık alımının değil de, ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin’in yaklaşık 2 trilyon dolarlık
ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin daha fazla etkili olduğunu dile getiriyor.

AB’li 9 ülkeden
virüse karşı
‘ortak borçlanalım’
mektubu

Araç trafiği azaldı,
‘garantili geçiş’
faturası 9.2 milyar
TL’ye dayandı

Dolara endeksli araç geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolların faturası
araç trafiğinin yüzde 70 azalmasıyla ciddi rakamlara ulaştı. Bu nedenle
işletmelere ödenecek ilave para 3 ay için 1.3 milyar lirayı buluyor. CHP bu
paranın ödenmemesini koronavirüsle mücadelede kullanılmasını önerdi.
Koronavirüs pandemisi ile mücadelede ‘evde kalmak’ en önemli
unsurların başında geliyor. Pandeminin seyri göz önüne alınırsa
en azından yaz başına kadar sıkı
tedbirleri uygulayacağız. Çalışan
kesimde acaba işten atılır mıyız
endişesi hakim. Özellikle örgütlü olmayan işçi grubunda endişe
daha büyük. Çiftçinin malı elinde
kaldı, ihracat durdu. Esnafın müşterisi yok. Hükümet tarafından
açıklanan 100 milyar TL’lik paket
ise çok yüzleri güldürmedi. Kapanan alışveriş merkezleri, çarşılar,
işyerleri, yarı zaman çalışma, ara
verilen eğitim gibi birçok etken
araç trafiğinde yüzde 70’i aşan bir
azalmaya yol açtı. Trafikte yaşanan azalma ‘araç geçiş garantisi’
verilen köprü ve otoyollarda çok
ciddi bir maliyet oluşturacak. Gidişat 3 ay daha böyle giderse köprü
ve otoyollara ödenecek garanti
bedelleri 7.8 milyar liradan 9.1
milyar liraya çıkacak. Dolara en-

deksli olduğu için kur yükselirse
fatura da büyüyor. Garanti geçiş
için bu yollara 7.8 milyar lira ödenek ayrıldı. Koronavirüs sürecinin
1 yıl sürmesi halinde trafikteki yoğunluk yüzde 70 olarak hesaplandığında fazladan 5.4 milyar TL, üç
ay sürmesi halinde 1.3 milyar lira
fazladan ödeme yapılacak. Devletin 2 milyon alt gelirliye paketten
ayırdığı bütçe ise 2 milyar lira…

di. CHP Milletvekili Gürer, Yavuz
Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyollarının
geçiş garantisi kapsamında yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını
hatırlattı. Devletin firmalara yolcu
garantisi verdiğini, yolcu sayısının
garanti kapsamının altında kalması durumunda, hazineden firmalara ödeme yapılması konusunda
anlaşma yapıldığını hatırlatan
CHP: GARANTİ PARA
Gürer, “Normal şartlarda bile bu
ÖDENMESİN
yatırımlar garanti kapsamının çok
altında kaldı ve devlet hazineden
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gü- bu yatırımları yapan firmalara
yüklü miktarlarda para ödedi.
rer, halk sağlığının yanında ülke
ekonomisini de derinden etkileyen 2020 yılı bütçesine geçiş garanti
bedeli olarak 7.8 milyar lira ödekoronavirüs salgınına karşı kulnek ayrıldı. Kamu özel işbirliğiyle
lanılacak kaynak için bir öneride
yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir
bulundu. Gürer, kullanılmayan
yol, köprü ve tünel ile havaalanla- hastaneleri ve havaalanlarının
rında geçiş garantisi kapsamında müteahhitlerine bütçeden yapılan
yandaş firmalara aktarılacak para- hazine garantili ödemeler bir yıl
ların, virüs salgınıyla mücadeleye süreyle ertelenmeli ve garantiler
kaynak olarak aktarılmasını öner- Türk Lirasına çevrilmelidir” dedi.

Avrupa Birliği (AB)
üyesi 9 ülke lideri,
‘görülmemiş şok’ olarak nitelendirdikleri
koronavirüse karşı
uygulanan politikaların finansmanı için
ortak borçlanma enstrümanı kurulması çağrısı yaptı. Fransa, İtalya,
İspanya, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Portekiz,
Slovenya ve Lüksemburg liderleri, yarın yapılacak
AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı
Charles Michel’e koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine odaklanan ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, koronavirüs salgınının benzeri
görülmemiş bir şok olduğu, bununla mücadelenin olağanüstü tedbirler gerektirdiği, AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmek, temel mal
ile hizmetleri sağlamak ve virüsün ekonomiye
olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Avrupa ülkelerinin tamamının
virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli
kısıtlamalar uyguladığı hatırlatılan mektupta,
koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerde
benzersiz bir yavaşlama olduğu belirtildi.

Borsalara 2 trilyon
dolarlık ‘teşvik
paketi’ dopingi
Küresel piyasaların yakından takip ettiği 2
trilyon dolarlık teşvik paketinde Beyaz Saray
ve Kongre’nin anlaşmaya varması piyasaları
olumlu etkiledi. Cumhuriyetçiler ile Demokratların anlaşmaya varmasının ardından risk iştahının artmasıyla Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx
Europe 600 yüzde 3,09 yükseldi. Fransa’da
CAC 40 yüzde 4,47, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1.74 değer kazandı. Almanya’da
DAX 30 endeksi yüzde 1.79, İngiltere’de FTSE
100 endeksi de yüzde 4,45’lik artışla günü
tamamladı. ABD’de Dow jones endeksi önceki
günkü sert yükselişin ardından bugün de yüzde 2.39 arttı.Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.30
itibarıyla yüzde 0,67’lik artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul günü yüzde
0.25 değer kaybıyla tamamladı. Serbest piyasada dolar 6.41 liradan, Euro da 6.98 liradan
işlem gördü. Uluslararası piyasalarda da altının
onsu 1614 dolar seviyelerinde alıcı buldu.
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Dünya Bankası ve IMF:

En yoksul
ülkelerin
borçlarını
durduralım

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgının etkileriyle
karşı karşı kalan dünyanın
en yoksul ülkelerinin borç
ödemelerinin askıya alınması
için çağrıda bulundu. IMF ve
Dünya Bankası Grubu, dünyanın en yoksul ülkelerinin
borçlarının hafifletilmesi için

G20 ülkelerine yönelik ortak
bir açıklama yaptı Açıklamada, salgınının, dünya nüfusunun 4’te 1’ine, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya
nüfusunun ise 3’te 2’sine ev
sahipliği yapan Uluslararası
Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri için ciddi ekonomik ve
sosyal sonuçlar doğurmasının

muhtemel olduğu vurgulandı. Bu ülkelerin borçlarına
dikkatin çekildiği açıklamada, “Dünya Bankası Grubu ve
IMF, alacaklı ülkelerin ulusal
yasalarına uygun olarak,
tüm resmi ikili kreditörleri,
borç ödemesi için erteleme
talebinde bulunan IDA ülkelerinin ödemelerini askıya

Madende İşçi
sayısı yarı
yarıya azaltıldı
Genel Maden İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Hakan Yeşil Koronavirüs tedbirleri kapsamında
maden ocaklarında işçi sayısının
yüzde 50’ye düşürüldüğünü söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve
Genel Maden İşçileri Sendikası

İşçi ücretini
ödemeyen
işletmeye
destek yok

Yeraltı maden işletmelerinde
maliyet artışlarının karşılanması
amacıyla destek verilecek. Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren karar gereğince, yer altında çalışanlar için asgari ücretin
iki katından az olmamak üzere
ödenmesi ve bir işçi için haftalık
çalışma süresinin azalmasıyla
yıllık izin sürelerinin artırılması
sonucunda oluşan ek maliyetler
karşılanacak. Bu kapsamda yer
altında çalışan işçi başına işverene sağlanacak destek miktarı,
güncel aylık brüt asgari ücret
dikkate alınarak ve işverenin
SGK kayıtlarında yararlandığı
diğer tüm teşviklerin toplamı
düşürülerek hesaplanacak. İşçi
ücretlerinin ödenmemesi durumunda da ödeme yapılıncaya
kadar işletmelere destek sağlanmayacak.

Genel Başkanı Hakan Yeşil bir
araya gelerek koronavirüs konusunu görüştü. Alınan kararlar
kapsamında tüm işyerlerinde
yevmiyeli personelden çalışan
izni olanlara izin kullandırılacak.
Tüm bürolar, harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda
bir kişi tarafından faydalanacak
şekilde, 5 gün bir grup devamında 5 gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılacak. Maden Makineleri fabrika İşletme Müdürlüğü
Cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, Müessese
atölye birimleri ise Cumartesi
nöbetçi bulundurmak sureti ile
çalışmalar yürütülecek. Yeraltı
işyerlerinde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek
amacıyla, panoları tüm yangın
risklerini de göz önüne alarak,
ayak açıklıklarını ayakta tutma
amacı öncelenerek, senelik izin,
istirahat ve benzeri sebeplerle
gelmeyenler hariç, mevcut personelin yüzde 50’si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer
yüzde 50 lik personel çalıştırılacak. Güvenlik hizmetlerinde ise;
İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine
bildirilen nöbet yerlerinde görevin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde çalışmalar yürütülecek. Her değişim öncesi yerüstü
çalışılan ortamlar ve toplu kullanılan alanlar (Banyo, dolaphane
vb.) dezenfekte edilecek. Uygulamaya 24 Mart 2020 yevmiyesinden itibaren başlanacak.”

almaya çağırıyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, borç ödemelerinin askıya alınmasının,
IDA ülkelerinin salgınının yarattığı zorluklarla mücadelesi
için acil likidite ihtiyaçlarına
yardımcı olacağı ve ülkelere
krizin etkisiyle ortaya çıkan
finansman ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi için zaman

KKTC’de
vekil
maaşına
yüzde 56
kesinti

KKTC’de koronavirüs tedbirleri
kapsamında ekonomik paket açıklandı.
750 milyon liralık paketin içeriğinde
başbakan, bakanlar, milletvekilleri
ve siyasi kamu görevlilerinin
maaşlarından yüzde 56’ya varan
kesintiler de bulunuyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, koronavirüs salgınından dolayı alınan “Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” isimli
tedbir paketini açıkladı. Başbakan
Tatar, Bakanlar Kurulu’nun ardından
düzenlenen basın toplantısında, Koronavirüs tehdidiyle mücadelede kullanılmak üzere diğer bütçe ödeneklerinden
tasarruf edileceğini ve 30 milyon liralık
kaynak sağlanacağını bildirdi. Üç aylık
bir süre için tüm kamu kurum ve ku-

tanıyacağı aktarıldı. G20
liderlerine sürdürülemez borç
durumu içinde olan ülkeleri
belirleme ve kapsamlı eylem
teklifi hazırlama çağrısında
bulunulan açıklamada, 16-17
Nisan’da gerçekleşecek Bahar
Toplantıları’nda Kalkınma
Komitesi’nden teklif için onay
talep edileceği kaydedildi.

ruluşlarında net 5 bin lira üzerindeki
maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını
kaydeden Tatar, net 5 bin liranın altındaki maaşlarda ise kesinti yapılmayacağını ve en yüksek maaşın 8 bin 500
lirayı geçmeyecek şekilde düzenleneceğini söyledi. Tatar, başbakan, bakanlar,
milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 56’ya varan
kesintiler yapıldığını da kaydetti. Başbakan Tatar’ın reel sektörü desteklemek
adına ayrılan kaynak tutarının toplamda 750 milyon lira olacağını bildirdi.
Tatar, Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına 2020 yılı nisan ve mayıs ayları
için İstihdamı Destekleme Fonu’ndan
işletmelerin devamlılığı ve istihdamın
sürekliliği şartıyla 1500 liralık ücret
desteği sağlanacağını ifade etti.

Sigara ve tütün ürünlerinde
ÖTV yüzde 40’tan yüzde 80’e
kola ve gazozda yüzde 35’e çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü sayıda
yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari
maktu tutarları yeniden belirlendi.
Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde
25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Ayrıca, karara göre, tütün
içeren purolar, sigarillolar, tütün
yerine geçen maddelerden yapılmış
purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40
olan ÖTV tutarı yüzde 80’e
çıkarıldı.

Koronavirüs, internetten yapılan

vasiyetnameleri artırdı
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınında vaka ve ölü
sayısının her gün artmasıyla internet siteleri
üzerinden hazırlanan
vasiyetnamelerde pat-

lama yaşandığı belirtildi. Ülkede öne çıkan
çevrimici vasiyetname
sitelerinden Gentreo’ya
göre, internet üzerinde
vasiyetname hazırlayan
kişilerde yüzde 143’lük

bir artış görüldüğü vurgulanarak, aynı alanda
faaliyet gösteren
diğer site Trust &
Will’de de yüzde 50
artış kaydedildiği
bildirildi.
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Fatih Terim:
PANİK YAPMAYIN,
BEN İYİYİM

‘KOY ELİNİ KALBİNE,
EVLATLARIN SENİNLE’

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla,
“Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti
demeden bitmez” mesajları yolladı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve İstanbul'da
özel bir hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal
medyadan büyük destek geldi. Sarı-kırmızılı
taraftalar, paylaştıkları videolarla, Fatih Terim'e görüntülü mesajlar yolladı. Taraftarlar,
ellerini kalplerinin üzerine götürerek, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir
söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden
bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık.
Zaferler senin kanında var hocam” mesajları
ile Terim'e destek oldular.
Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim
Bahçekapılı da bu videolara, “Ne güzel insanlarsınız siz” yanıtı verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih
Terim, yardımcıları aracılığıyla futbolculara mesaj gönderdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması ve rahatsızlığı futbol takımını da üzerken şoka
uğrattı. Yerli ve yabancı futbolcular
paylaşımları dışında dün sık sık telefona
sarılarak hocaları hakkında bilgi almak
için yoğun bir trafik içine girdi.

FUTBOLCULARA MESAJ
GÖNDERDİ

BUSE TERIM: BABAM DAHA İYİ OLACAK
Yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören
Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun
iyi olduğunu belirtti.
Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya

hesabında yaptığı
paylaşımda "Bugün
yeni bir haber yok,
dün ile aynı. Babam
iyi, daha iyi olacak
biliyorum. Bugün biz
aile fertleri duygusal
olarak pek iyi değiliz
ama olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde
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olabilir ve farkında
bile olmayabiliriz. Bu
yüzden uyarıları dinleyin, evde kalmaya
devam edin." ifadelerini kullandı.
Önceki gün Kovid-19 testinin pozitif
çıktığını açıklayan
Terim, hastanede
tedavi görüyor.

Ulus'ta tedavi altında olan Fatih Terim, gözetim altına alınsa da yardımcısı
Levent Şahin ile Aslı Kaşeler de geceyi
yine de hastanede geçirdi. Fatih hocanın
ekibi ise oyuncuları sakinleştirmeye çalışırken moral durumu iyi olan tecrübeli
teknik adam ise futbolcularına yardımcıları aracılığı ile mesaj gönderdi.
Terim, oyuncularının paylaşımları
sonrasında yaşadığı endişe, üzüntünün
önüne geçmek adına futbolcularına yardımcıları aracılığı ile, "Panik yapmayın!
Sakin olun. Ben iyiyim. Bu süreci hep
beraber, birlikte atlatacağız. Uyarılarımı
dikkate alın ve evden çıkmayın" mesajını
yolladı.

Burak Yılmaz: FATİH ABİM
VE DİĞER SEVDİKLERİMİZ
BU VİRÜSÜ YENMEK ÜZERE

FENERBAHÇE’DE DE
KORONAVİRÜS ÇIKTI
Fenerbahçe Kulübü,
futbol takımından bir
oyuncuda ve bir sağlık
heyeti çalışanında yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol A takımımızın
oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra
Can Bartu Tesisleri'nde
koronavirüs testinden
geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti

çalışanımızda yeni tip
koronavirüs bulgularına
rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti
çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin
yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

Burak Yılmaz, Kovid-19 tedavileri devam eden Galatasaray
Kulübü İkinci Başkanı
Abdurrahim Albayrak,
teknik direktör Fatih
Terim ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağı'ın virüsü yenmek
üzere olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Instagram
hesabından yaptığı açıklamada, "Benim yakın çevremde
Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere.
Çok yakında güzel haberlerini
bizlerle paylaşacaklar, bundan eminim. Biz millet olarak
bugüne kadar inandığımız her
şeyi başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
Yetkililerin tüm tavsiyele-

rine uymaya ve evde
kalmaya devam ettiklerini kaydeden Burak
Yılmaz şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19
virüsü ile biz de milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı
takımdayız ve en zayıf
halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan,
yetkililerin tüm tavsiyelerini
uygulamaya devam etmekteyiz. Evde kalıyoruz ve evde hayat var diyoruz. Bu virüs nedeniyle kayıplarımıza Allah'tan
rahmet diliyorum. Asıl önemli
olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız
halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi
hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum."

KANARYA TESTE GİRDİ

Tesisleri'nde numune vererek teste tabi tutuldu
Fenerbahçe'nin Alman
Fenerbahçeli futbolcular
camiasından da birçok isme
yıldızı Max Kruse de test önile teknik ve idari çalışanlar, bulaşan koronavirüs için
tesislerde koronavirüs testi- Fenerbahçe Kulübü harekete cesi tesislerde çektiği fotoğne girdi.
geçti. Sarı-lacivertli futbol- rafı sosyal medya hesabınTüm dünyada etkisini gös- cular ile idari ve teknik ekip dan paylaşarak, taramaların
başladığını bildirdi.
teren ve son günlerde spor dün Samandıra Can Bartu

VİDEOLU
ANTRENMAN

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ VE
EŞININ TESTI POZITIF

Corona virüsü şüphesi
sebebiyle hastanede yatan
Medipol Başakşehir Başkanı
Göksel Gümüşdağ ve eşinin
corona virüsü testleri pozitif
çıktı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve
eşinin corona virüsü testleri
pozitif çıktı. Başakşehir, dün
yaptığı açıklamada Göksel
Gümüşdağ'ın yeni tip koro-

navirüs (Kovid-19) testinin
ilkinin negatif çıktığı ancak
ikinci test sonuçlanana kadar
hastanede gözetim altında
tutulacağı duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak
sağlık durumunu öğrendi
ve geçmiş olsun dileklerini
iletmişti.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını
sebebiyle altyapı takımlarının
antrenmanlarının video ile eş
zamanlı bağlantı kurularak
yapıldığını duyurdu
Fenerbahçeden yapılan
açıklamada, "Altyapı takımlarımızın antrenman programları, internet üzerinden video
eş zamanlı bağlantı programı
aracılığıyla kondisyoner ve
antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda
futbolcularımızın fiziksel
durumlarını en üst düzeyde
tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına
göre yeniden düzenlenmiştir."
ifadelerine yer verildi.
İlk olarak 19 Yaş Altı Futbol
Takımı ile başlatılan uygulamanın bugün itibarıyla bütün
altyapı takımlarına uygulanacağı ve ikinci bir bildirime
kadar e-antrenman uygulamasının devam edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE’DE 4 ADAY

Fenerbahçe’de yeni teknik adam
için Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu,
Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak’ın adı ön plana çıktı. Bu 4 adayın da şansları şimdilik birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak
görüşmelerde sunacakları plan ve
projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne
çıkmasını sağlayacak.

lattı. Eğer yönetim, altyapıda yıllardır beklenen atılımı yapıp, gençleri
A takıma kazandırmaya öncelik verirse, 1 numaralı aday Hüseyin hoca
olur.

TAYFUN KORKUT, ALMAN
EKOLÜ

Almanya doğumlu olan Tayfun
Korkut, 1995-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Daha
EROL BULUT LİGİ BİLİYOR
sonra 1.5 sezon Beşiktaş, yarım seErol Bulut, 3 yıl Başakşehir’de Ab- zon da Gençlerbirliği macerası yaşadullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı. dı. Milli Takım’da Abdullah Avcı’nın
Ardından Yeni Malatya’da ilk teknik yardımcılığını yaptı. Alman ekolündirektörlük deneyimini yaşadı. Bu- den gelmesine rağmen Türk futbolut, bu sezon da Aytemiz Alanya’da lunu yakından tanıyan bir teknik
son derece başarılı işlere imza atıadam.
yor. Diğer adaylara göre en önemli
avantajı da Süper Lig’deki tecrübesi. YALÇIN KOŞUKAVAK HALA

HÜSEYİN EROĞLU FUTBOLCU FABRİKASI

LİSTEDE

Yönetimin görüştüğünü resmen
doğruladığı tek isim Yalçın KoşuAltınordu’yu 3. Lig’den alan Hüse- kavak oldu. Koşukavak, Altay’ı şu
yin Eroğlu iki şampiyonlukla 1. Lig’e anda bırakmak istemediği için setaşıdı. Eroğlu, hemen her sezon alt- zon sonunda bir kez daha masaya
yapıdan çıkarttığı bir oyuncuyu par- oturulacak.
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TRABZONSPOR’DAN

Trabzonsporlu futbolcular
mesaj gönderdi:

GÜZEL HABER

EVDE KAL,
GÜVENDE KAL

Koronavirüs nedeniyle Süper
Lig'in ertelenmesiyle günlerini
kendilerine verilen program dahilinde evde geçiren bordo-mavili
oyuncuların dün yapılan virüs
testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Trabzonsporlu oyunculardan
Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan,
Uğurcan Çakır, Novak, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen,
Sörloth ve takım kaptanı Sosa evde
çektikleri videolarla 'evde kal, güvende kal' mesajı gönderdi.
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa,
ailesiyle birlikte çektiği videoda ,
"Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız" derken Sörloth ise "Bireysel
olarak güçlüyüz. Ama hep birlikte
daha güçlüyüz. Evde kal, güvende
kal" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan yapılan
açıklamada, teknik heyet
ve futbolcuların yeni tip
koronavirüs testinin negatif
çıktığı duyuruldu.
Trabzonspor'da teknik
heyet ve futbolcuların yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
testinin negatif çıktığı
duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün
internet sitesinden yapılan
açıklamada, "Bugün
Sağlık Kurulu Başkanımız
Kibar Yaşar Güven'in
koordinasyonunda A takım
futbolcu ve teknik heyetimize
yapılan Kovid-19 testlerininin
sonucu negatif çıkmıştır."
ifadelerine yer verildi.

ERGIN ATAMAN:
LİGE GEREKİRSE
YAZ AYLARINDA
DEVAM EDİLMELİ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING
Basketbol Süper Ligi'nin
"Sürecin beklenmeden
sonlandırılması" yönündeki görüşlere ilişkin
olarak, "Benim şahsi
düşüncem; NBA, Euroleague, İspanya, İtalya ve
Rusya Ligleri gibi büyük
basketbol organizasyonlarındakine benzer şekil-

de sürecin takip edilmesi,
salgın riski bittiğinde,
tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yaz aylarında devam ettirilip sportif
olarak tescil edilmesidir"
ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman,
dün Türkiye Basketbol
Federasyonu'nun (TBF)
16 kulüp ile yaptığı te-

lekonferansın ardından
ortaya atılan "Sürecin
beklenmeden liglerin
sonlandırılması" düşüncesinin doğru olmadığını
vurguladı.
Ergin Ataman, lig ile ilgili kararı vermeden önce
diğer liglerin vereceği kararlara bakılması gerektiğini ve acele edilmemesi
gerektiğini belirtti.

Erdal Torunoğulları net konuştu:

BEŞİKTAŞ’IN
GÜNDEMİNDE
TALİSCA YOK
Beşiktaş yönetiminin transferden sorumlu yöneticisi Erdal
Torunoğulları, son günlerde basında yer alan Anderson Talisca
haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Virüs salgını nedeniyle Avrupa’daki tüm kulüplerin maddi
problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları, “Talisca haberlerini ben
de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi

olur; Beşiktaş Yönetimi’nin...
Ne yönetim kurulu ne de ben,
Talisca ile ilgili bir girişimde
bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş’a dönmek istediği
yönünde bize resmi bir teklif
de ulaşmadı. Gerçekçi olmak
lazım. Beşiktaş’ın maddi sıkıntı
içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı
transfer çalışması içerisinde
olmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ŞINAV ÇEKME AKIMI!

Voleybol
Federasyonu
Başkanı Akif
Üstündağ:

KIZLARIMIZ TARİH
YAZMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ, elde ettikleri
başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma
hakkı elde eden A Milli
Kadın Voleybol Takımı'nın
"kaldığı yerden devam edeceğine" inandığını söyledi.
Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle ertelenme-

si ve oyunlara kota almayı
başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerine
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Açıklamasına "Türkiye'nin
bir an önce sağlıklı, huzurlu,
güneşli günlere dönmesini"
dileyerek başlayan Üstündağ, "Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC), yaptığı görüşmelerin ardından Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl

ertelenmesine karar verdi.
Tüm kamuoyunca beklenen
bir karardı." dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu için tüm paydaşlarının güvenliği ve sağlığının
"'her zaman, her koşulda,
her şeyden" önce geldiğini
vurgulayan Üstündağ, süreç
boyunca bu hassasiyetle
davrandıklarını ve bu doğrultuda kararlar aldıklarını
belirtti.

Federasyon Başkanı Gülkız Tülay:
EVDE KAL, SATRANÇLA KAL
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız
Tulay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle başlattıkları
davete her yaştan yoğun
katılım olduğunu belirtti.
Salgın nedeniyle zor
günlerden geçildiğini
vurgulayan Tulay, "Koronavirüs salgını tedbirleri
kapsamında biz de satranç
camiası olarak devletimizin, Spor Bakanlığı'mızın
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uyarıları doğrultusunda
spor federasyonlarıyla
ortak hareket ettik. Tüm
sportif organizasyonları
erteledik. Uzaktan eğitime
evlerden devam edilen
bu günlerde toplumsal
duyarlılığa katkı sağlamak
amacıyla çocuklarımızın
spordan kopmamaları, ailecek aktivite gerçekleştirmeleri için herkese 'Evde
kal satrançla kal' davetini
yaptık." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
koronavirüs sebebiyle "Evde Kal"
çağrısı üzerine antrenmanlarına
evde devam eden sporcular ile
şınav çekme akımı başlattı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrasında birçok
ülkede olduğu gibi Türkiye'de
de üst üste önlemler alındı. Bu
önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
"Evde Kal" çağrısı ile birlikte milli
sporcular, antrenman programlarını evlerinde sürdürmeye başladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardım-

cısı Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte
evinde şınav çektiği bir videoyu
sosyal medya hesabından paylaştı. Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya
şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek
spor camiasında yeni bir akımın
öncüsü olan Yerlikaya, bu hareketiyle "Evde kal, sporla kal, ailenle
kal, güvende kal" mesajı verdi.
Yerlikaya'nın başlattığı akım
üzerine harekete geçen milli cimnastikçi Çolak, milli karateci Yamanoğlu ve birçok milli sporcu, şınav çektikleri videoları "Evde Kal
Türkiyem" etiketi ile sosyal medya
hesaplarından paylaştılar.

OLCAY: “BÜYÜKLERİMİZLE AYRI KALALIM”
Yukatel Denizlispor’un yıldız
ismi Olcay Şahan, koronavirüs
için evde kal mesajı verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle
çalışmalarını evde bireysel
olarak sürdürdüğünü belirten
Şahan şunları söyledi;
"Ülke olarak zor günler ge-

çiyoruz. Bunun da üstesinden
geleceğimizden hiç şüphemiz
yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum.
Büyüklerimizden uzak duralım,
gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle
evde kal."

KAYSERİSPOR’DAN 71 DEĞİŞİKLİK

Hes Kablo Kayserispor ligde
geride kalan 26 hafta sonunda 71
oyuncu değişikliği yaptı. 4 teknik
adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda Hikmet Karaman döneminde 20 değişiklik, Samet Aybaba
döneminde 5 değişiklik, Bülent
Uygun döneminde 24 ve Robert
Prosinecki döneminde 22 değişiklik yaptı.
Hikmet Karaman, görev yaptığı
7 haftada 6 maçta 3'er oyuncu

değiştirme hakkını kullanırken,
1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği
yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç
ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta
sonunda 8 maçta da 3'er oyuncu
değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu
değişiklik hakkını kullandı.
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SANSÜR KARARINA TEPKI

‘Sanatsal eserlerde
müstehcenlik hükmü
uygulanamaz’

Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası, yazar Buket Uzuner’in “Ayın En
Çıplak Günü” adlı kitabının sansürlenmesine tepki gösterdi.
Uzuner’in 34 yıl önce ilk baskısını
okurlarla buluşturduğu “Ayın En Çıplak
Günü” adlı öykü kitabına Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu
tarafından sansür gelmesine tepkiler
devam ediyor.
Son olarak Türkiye Yayıncılar Birliği,
PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası da kitaba yönelik getirilen sansüre ortak bir açıklama ile tepki
gösterdi.

“SORUŞTURMA AÇIK BİR HAK
İHLALİDİR”

Sinemalardan hükümetlere çağrı:

BIRBIRIMIZI
DESTEKLEYEREK
BAŞARABILIRIZ
Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sinemalar, destek
almazlarsa kapılarını tekrar
açamayabileceklerini duyurdu.
Uluslararası Sinemalar Birliği,
(International Union of Cinema)
hükümetleri yardım etmeye davet
etti.
Dünyada koronavirüse karşı alınan önlemler sinema sektöründe
de zarara neden oldu. Sinemaların kapatılmasının ardından çoğu
salon sahibi kapılarını tekrar
açamayabileceklerini duyurmaya
başladı. Uluslararası Sinemalar
Birliği (International Union of
Cinemas) bu sebeple devletlere

çağrı yaparak, sinemaların yok
olmaması için destek istedi.
Uluslararası Sinemalar Birliği ,
hükümetlere yaptığı açık çağrıda
“Avrupa sinemalarının kurtulmasını sağlamak ve yüzleştikleri eşi
benzeri görülmemiş bu zorlukları
aşmak için ulusal yönetimleri gelecek haftalar ve aylar süresince
yapabilecekleri her şeyi yapmaya
çağırıyoruz. Ancak birbirimizi
destekleyerek bunu başarabiliriz. Avrupa sinemaları için ortak
düşüncemiz mevcut zorluklardan
geçerek yeniden kültür ve toplumun canlı yuvası olmaları” ifadelerini kullandı.

Defter ve Metis
arşivlerini açtı
Metis Yayınları tarafından
3 ayda bir yayımlanan ve
2002 sayısı ile veda eden
“Defter” dergisi ve Metis
Yayınları’nın mevsimlik
çeviri dergisi “Metis Çeviri”
internette açık kaynak olarak yayımlanmaya başladı.
Arşivde, Metis Yayınları
tarafından yayımlanmış
Defter ve Metis Çeviri dergilerinin tüm yazı ve ürünlerine ulaşılabiliyor. Haberi
sosyal medyadan duyuran
Metis Yayınları, “Basılı
halde mevcutları olmadığı
ve okurlar tarafından sıklıkla arandığı için Defter
ve Metis Çeviri dergilerini
elektronik ortamda kullanıma açmayı borç bilmiştik.
Ücretsiz olarak erişebileceğiniz bu arşivi yeniden
hatırlatmak istedik” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Türk Ceza Kanunu’nda edebi, sanatsal ve bilimsel eserler
hakkında müstehcenlik hükümlerinin
uygulanamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen edebi, sanatsal bir
eserin muzır neşriyat kabul edilmesi ve
hakkında soruşturma başlatılması açık
bir hak ihlalidir” denildi.

“AHLAKÇI VE YASAKÇI ZİHNİYET”

Ayrıca yetkililere çağrıda bulunulan
toplantıda, “Yetkilileri acilen, Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğünü
engelleyen ve tarafı bulunduğumuz
uluslararası sözleşmelere aykırı düşen
ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan
‘muzır neşriyat’ kararlarını önleyecek
somut adımlar atmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NISAN AYI PROGRAMI
AÇIKLANDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
birlikte evlere kapanan sanatsaverler dizileri daha çok internet üzerinden izlemeye
başladı. En çok tercih edilen çevrimiçi dizi
sitesi Netflix ise nisan ayında yayınlayacağı
içerikleri açıkladı.

İŞTE NİSAN AYINDA YAYINA
GİRECEK DİZİ VE FİLMLERİN
LİSTESİ:

• ‘Nailed It!’ 4.sezon: 1 Nisan
• ‘La Casa de Papel’ 4. sezon: 3 Nisan
• ‘Brews Brothers’: 10 Nisan
• ‘La casa de las Flores’ 3.sezon: 23 Nisan
• ‘After Life’: 24 Nisan
• ‘Sergio’: 17 Nisan
• ‘Willoughby Ailesi’: 22 Nisan
• ‘Extraction’: 24 Nisan
• ‘Morgan Freeman ile İnancın Hikayesi’:
22 Nisan

BU YIL
RADYODAN
ANILACAK

Her yıl Kayahan’ın doğumgünü olan 29 Mart’ta gerçekleştirilen “İyi ki Doğdun Kayahan
Anma Konseri” bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle radyodan yapılacak.
Kayahan’ın eşi İpek Açar, her
yıl düzenlenen anma etkinliğinin bu yıl radyodan gerçekleştirileceğini duyurdu. Polis Radyosu’nda gerçekleştirilecek özel
yayına Ajda Pekkan, Nilüfer,
Hakan Aysev, Candan Erçetin,
Fuat Güner, Suat Suna gibi pek
çok sanatçı telefonla katılacak.

Korona yasağı bitti
Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’de salgının etkisi azaltmaya başladı. Hayatın
yavaş yavaş normale döndüğü ülkede Çin
Seddi’nin ziyarete kapanan bir bölümü
yeniden açıldı. Yeniden kapılarını açan Çid
Seddi’ne her gün sabah 09:00’dan akşam
16:00’ya kadar ziyaretçi kabul edilecek. Bu
kararla birlikte bir takım yeni kurallar da
uygulanacak.

GİRİŞ İÇİN KURALLAR
BELİRLENDİ
Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenli ziyaretçilerinin yalnızca
yüzde 30’una izin verilecek ve kabul edilmeden önce ateşleri kontrol edilecek. Ziyaretçiler maske takmak ve diğer insanlardan
üç metre uzakta durmak zorunda olacak.

