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DR. AYTUNA TOSUNOĞLU
yazdı  4’te
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BEKLIYOR
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TANIK  
OLAN 
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NASIL  
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HAYATTA  
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BAFA  
SADECE  
BIR GÖL 
DEĞILDIR
CENGIZ ERDIL
yazdı  13’te

ALAADIN DINÇER
yazdı  5’te

PROF. ERHAN ERKUT
yazdı  6’da

YÖK NEDEN 
ÇEVRIMIÇI 
EĞITIME  
GEÇMEDI?

DR. KUBILAY KAPTAN
yazdı  11’de

ANKARA 
IŞI SIKI 

TUTUYOR
VAKA 

5’E ÇIKTI

TÜRKIYE dün sabah yeni bir koronavirüs vakası haberi 
alarak güne başladı. Ardından akşam saatlerinde Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı son-
rası sayının arttığını açıkladı. İlk iki vakayla doğrudan 
bağlantılı 3 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu.

TANI konulan 5 kişiden 2’sinde solunum sıkıntısı bulun-
duğunu söyleyen Koca, “Vatandaşımız sakin olsun, asla 
tedirgin olmasın. Bu süreci kolay atlatacağız” dedi. Ted-
birler noktasında hep daha ileride olduklarını söyleyen 
Koca, yeni önlemleri hayata geçirdiklerini belirtti.

BU süreçte 3-4 haftanın çok önemli olduğunu ifade eden 
Koca vatandaşları kalabalık ortamlara girmemesi ko-
nusunda uyardı. 60 yaş ve üzeri yaş grubunun risk ta-
şıdığını vurgulayan Bakan, yaşlılar ve kronik hastalığı 
olanların maskesiz dışarı çıkmamalarınıistedi. 3’te

Dünyanın bir çok ülkesinde halk yöneticileri korona ile mücadelede 
geç kalmakla suçlarken  Türkiye’de önlemler kademeli olarak artırı-
lıyor. Vaka sayısının 5’e yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın katıldığı bilim kurulu toplantısından yeni tedbirler çıktı. 

BÜTÜN VAKALAR BAĞLANTILI

SÜRECI KOLAY ATLATACAĞIZ

RISKLI GRUP MASKESIZ ÇIKMASIN

5 BININCI ÖLÜM  
GERÇEKLEŞTI

Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınında hem vaka 
sayısı hem de ölü sayısı katlanarak büyüyor. Avrupa’da onlarca 

kent karantina altında, sokaklar ıssız, insanlar eve hapis. 
ÇIN’DE başlayan ve ardından dün-

yaya yayılan koronavirüs vakaları 
126 bini aştı. Ulusal Sağlık Ko-
misyonu’ndan yapılan açıklama-
ya göre virüs nedeniyle hayatını 
kaybeden kişi sayısı 5 bini buldu. 
Dünya genelinde 4 bini ağır 80 
bin 813 kişi de tedavi görüyor. 

DÜNYA Sağlık Örgütü  koronavirü-
sün merkez üssünün artık Avrupa 
olduğunu açıkladı. Dünyada vi-
rüsün görüldüğü ülke sayısı 123’e 
yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre ‘Bizde böyle olmayacak’ di-
yen ve önlem almayan ülkeler  
ölümcül bir hata yapıyor. 8’deÇIN’DEN sonra dünya üzerinde en fazla ölümün gerçekleştiği İtal-

ya’da sadece son 24 saatte 250 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamla 
İtalya, bir günde en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu. İtal-
ya’da kontrol edilemen hasta sayısı hastaneleri de çaresiz bıraktı. 

Salgının merkezi Avrupa 
kabusun adresi Italya

AMBARGO VE VIRÜSÜN ÇARESIZ 
BIRAKTIĞI IRAN’DAN YARDIM ÇIĞLIĞI

KORONAVIRÜSE karşı alınacak en kritik 
bireysel önlem kalabalıktan kaçınmak. 
Bu nedenle okullar tatil edilirken Türki-
ye Diyanet Işleri Başkanlığı’ndan Cuma 
namazı ile ilgili karar beklendi. Diyanet, 
Cuma Namazı’nı iptal etmedi. Başkan 
Ali Erbaş, namaz kıldırdığı cemaate ‘ka-
lalabalıktan kaçının’ tavsiyesinde bu-
lundu. Din Işleri Yüksek Kurulu da virüs 
görülen ülkelerde ‘Cuma Namazı yerine 
evde öğle namazı kılınabilir’ dedi. 7’de

TATIL kararı sonrası otogarlarda izdiham 
vardı. Memleketlerine gitmek isteyen 
öğrenciler otobüs firmalarının önün-
de uzun kuyruklar oluşturdu, hem de 
yetkililerin ‘kalabalıktan uzak durun’ 
tavsiyesine rağmen. Bazı uzmanlar çok 
sayıda öğrencinin bulundukları yerden 
ülkenin dört bir yanına dağılmasını da 
riskli buldu, Italya’yı anımsattı. Ital-
ya’nın kuzeyi karantinaya alındığında 
insanlar güneye akın etmiş hastalık da 
bu nedenle bütün ülkeye yayılmıştı. 6’da

Erbaş’tan karşısındaki 
kalabalığa tasiye:  

‘Kalabalıktan kaçın’
ALINAN YENI 
ÖNLEMLER

Tatil kararı otogarda 
izdihamı getirdi

• Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka ve 
Isveç’in de aralarında bulunduğu 9 ülke-
ye bugünden itibaren 17 Nisan tarihine 
kadar uçuşlar durduruldu.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, 
yasal süt izni kullananlar, engelliler ile 
60 yaş ve üzerinde olan kişiler 16 Mart 
tarihinden itibaren 12 gün idari izinli 
sayılacak.

• Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki  
görüşler ve nakiller iki hafta süreyle 
ertelendi.

• Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiril-
di, mesai saatleri içinde ziyaretçi yasak.  

• Yaşlılar ilaçlarını hastaneye   
gitmeden alabilecek.

• Mart ve nisan aylarında düzenlenecek 
tüm etkinlikler ertelendi.

• Alo 184 hattı korona enfeksiyonuna   
özel bir hatta dönüştürüldü. 

• Belediyelerin sosyal, kültürel ve  
sanatsal etkinlikleri iptal edildi.

BOŞ TRIBÜNLERE  
ILK MAÇ



Korona günlerinin 
EV AJANDASI

Hazırlayan: Nurcan Karaçam
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film

dizi

Kadın Mücadelesi / 
Marta Breen- Jenny 
Jordahl

Özgürlük, Eşitlik, 
Kız Kardeşlik Yeter ki 
sesimiz duyulsun!

• Kadın Mücade-
lesi feminizm tari-
hini merak edenler 
için mutlaka okun-
ması gereken bir 
grafik roman. 150 

yıllık yakın tarihe odaklanan Marta Breen dünya-
nın dört bir yanında hakları için savaşan kadınları 
anlatıyor. Henüz dünyanın her yerinde eşit olmasa 
da geçtiğimiz 150 yıl umutsuzluğa kapılmamamız 
gerektiğinin kanıtı niteliğinde. Marta Breen’in güçlü 
kalemiyle bugün her bireyin düşündüğümüz eğitim, 
çalışma, seçme ve seçilme haklarını elde etmenin 
kolay olmadığı anlattığı kitapta Jenny Jordahl’ın 
müthiş çizimleri tamamlıyor.

Görüyorum / Ro-
mana Romanyshyn- 
Andriy Lesiv

• Görmek ne 
demektir? Görme 
duyumuz nasıl 
çalışır? Görmemizi 
sağlayan şey yalnız-
ca gözlerimiz midir? 
Gördüğümüz şeyleri 
nasıl anlamlandırı-

rız? Bu gibi soruların cevapları ve daha fazlası bu 
kitapta. Görüyorum, görme duyumuzun dünyayı, 
anlamlandırmakta nasıl bir rol oynadığını açıkla-
yan, görme hissinin büyüsüne davet eden oyunbaz 
bir kitap.

Modern Devletin 
Kökenleri / Joseph 
R.Strayer

• Kadın Müca-
delesi feminizm 
tarihini merak 
edenler için mutlaka 
okunması gereken 
bir grafik roman. 
150 yıllık yakın 
tarihe odaklanan 
Marta Breen dünya-
nın dört bir yanında 
hakları için savaşan 

kadınları anlatıyor. Henüz dünyanın her yerinde eşit 
olmasa da geçtiğimiz 150 yıl umutsuzluğa kapılma-
mamız gerektiğinin kanıtı niteliğinde. Marta Bre-
en’in güçlü kalemiyle bugün her bireyin düşündü-
ğümüz eğitim, çalışma, seçme ve seçilme haklarını 
elde etmenin kolay olmadığı anlattığı kitapta Jenny 
Jordahl’ın müthiş çizimleri tamamlıyor.

Kanadı Kırık Melek-
ler Evi  / Luis Alber-
to Urrea 

• Hayatının son 
günlerini yaşayan 
Miguel Angel de La 
Cruz, namıdiğer 
Büyük Angel, son bir  
doğum günü partisi 
yapmaya karar verip 
tüm ailesini şölene 
davet eder, fakat 
parti yaklaşırken an-

nesi hayatını kaybeder. Aynı anda hem doğum günü 
partisi hem de cenaze töreni düzenlemek zorunda 
kalan Büyük Angel ve ailesi acı tatlı bir hafta sonu 
geçirecektir. Günümüzün Amerikan rüyası hakkında 
bazen hüzün bazen de umut verici bir roman.

kitap

Messiah

Dracula

Mythic Quest: Raven’s Banquet

• Uncorked, babasının isteği üzerine aile restoranının başına geçmek zorunda 
kalan bir adamın hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. 
Şarap tutkunu olan Elijah başarılı bir şarap garsonu olmak istemektedir. Ancak 
babası oğlunun aile restoranının başına geçmesini istemektedir. Elijah bir yandan 
da hayallerinin peşinden koşmayı arzular. Hayatında çok önemli bir yol ayrımına 
gelen genç adam, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir? 

• Corona Virüsü 
nasıl ortaya çıktı? Vi-
rüs savaşları başladı 
mı? Ülkelerin biyolo-
jik savaş program-
larında neler var? 
Domuz gribi, kuş 
gribi, Sars Virüsü 
gibi olayların perde 
arkasında kimler 
var? Corona Virüsü 
ve virüs savaşlarına 
yönelik daha birçok 
sorunun yanıtı bu 
kitapta.

Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sonunda ülkemize geldi, hatta kapımıza 
dayandı. Bize düşen olabildiğince evde kalmak, teması azaltmak. Bu yüzden de 
bu haftanın ajandası, zaten çoğu iptal olan kültür ve sanat etkinliklerini değil, 
evde kaliteli zaman geçirmek için yapabileceklerimizi içeriyor. Kitaplar, filmler, 
albümler, korona günlerinde evimizde geçireceğimiz zamanı daha da güzelleştirmek 
için bizi bekliyor… Buyurun, korona günlerinde ev ajandası…

• Orta Doğu’da gizemli bir 
adamın ortaya çıkmasıyla toplum 
ikiye ayrılır. Bir kısmı mucizeler 
yaratıyor gibi görünen bu ada-
mın  Mesih olduğuna inanırken, 
diğerleri ise onun toplum düzeni-
ni bozmaya çalışan bir sahtekar 
olduğunu düşünür. Michael Pet-
roni’in yaratıcısı olduğu dizinin 
oyuncu kadrosunda John Ortız, 
Mehdi Dehbi, Tomer Sisley gibi 
isimler yer alıyor.

• Bugüne kadar birçok yapıma 
konu olan Kont Dracula, Sherlock 
dizisinde birlikte çalışan Steven 
Moffat ve Mark Gatiss’in yaratıcı-
lığını üstlendiği Dracula dizisinde 
yeniden hayat buluyor. Netfilix 
ve BBC One ortalığında hazırla-
nan dzi 90 dakikalık 3 bölümden 
oluşuyor.

Ilk bölümü yayınlanan Apple Tv yapımı 
Mythic Quest: Raven’s Banquet bir komedi 
dizisi. Dizinin konusu ise video oyun geliş-
tirme stüdyolarında yaşanan komik olaylar 
üzerine ilerliyor. Netfilix de prömiyerini ya-
pan spor draması  Sprining Out, bir paten 
sporcusu olan Kat Baker’in hayat hikaye-

sine odaklanıyor. Hırslı bir buz patencisi 
olan Kat Baker’ın hayatı geçirdiği kazanın 
ardından alt üst olur. Kat, kariyerine çift 
olarak devam eder. Kendisi gibi yetenekli 
bir gençle partner olan Kat, ortaya çıktığı 
takdirde tüm hayatını değiştirecek bir sır 
taşımaktadır.

• Spenser Kanunları, bir cinayeti çözmek için birlikte hareket etmek zorunda 
kalan eski bir suçlu ile eski bir polisin hikayesini konu alıyor. Spenser, eski bir po-
lis memurudur. Yıllar önce ayrıldığı Boston’a geri döner .Burada eski bir suçlu olan 
Hawk ile yaşamaya başlar. Arkalarında bıraktıkları hayattan ne kadar uzaklaşmak 
isteseler de kendilerini yeniden suç dolu bir dünyanın içinde bulurlar.

• Lost Girls, kayıp kızını bulmaya çalışan bir kadının 
hikayesini konu ediyor. Mari Gilbert, kızı kaybolduğun-
da adeta deliye döner. Kızının bulunması için her şeyi 
yapmaya hazır olan kadın, bu süreçte polislerin olaya 
tepkisiz kaldığını fark eder. Bunun üzerine kızını kendi 
aramaya başlayan Mari, araştırmalarını ilerlettikçe 
kızının davasının Long Island’daki çözülmemiş fahişe 
cinayetleri ile ilgili olduğunu keşfeder.

al
bü

m • Funda Arar, Doldur Yüreğimi 
isimli 13. albümü ve albümün ilk 
klibini müzikseverlerin beğenis-
ine sundu. Sözleri Sinan Akçıl, 
müziği ise Hakan Erol’a ait Doldur 
Yüreğimi isimli şarkıya çekilen 
klibin yönetmenliğini Murat Joker 
yaptı.

• 26 farklı ismin 
Murathan Mungan’ın 
yepyeni şarkı sözlerin-
de buluştutuğu 2020 
Model albümü tüm 
dijital platformlarda 
ve müzik marketle-
rindeki yerini aldı. 
Murathan Mungan 
albüm ile lgili ‘’2020 
farları biraz önümüzü 
aydınlatsın dedim. 
Önümüze bakan bir 
şey olsun istedim.Hem 
sound’da hem seste 
biraz günümüzden 
başlayan bir takvim 
işlesin’’ dedi.
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Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu top-
lantısı sonrası beraberinde Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir 
basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, 
Türkiye'deki yeni tip koronavirüslü vaka 
sayısına ilişkin, "Ilk 2 vakamızla aynı 
temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı 
daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğru-
dan bağlantılı." dedi.

TAKIBE BAŞLAMIŞTIK
Koca, bugün sabah kamuoyuyla pay-

laştığı ikinci koronavirüs vakasının üzücü 
olmakla birlikte ihtimal dahilinde oldu-
ğunu söyledi. Koca, "Kesin olarak bekle-
niyordu diyemeyiz fakat virüsü yurt dışı 
üzerinden alan hastamızın temas içinde 
olduğu çevreyi 'sonuç böyle olacak' var-
sayımıyla en başta gözetim altına almış, 
olası bulguları takibe başlamıştık." diye 
konuştu.

Yeni vakanın bu çemberin içinde yer 
aldığına işaret eden Koca, tüm değiş-
kenlerin, olası tüm temasların tespitinin 
mümkün olmadığını ancak bu iki vakanın 

belli bir sınır içinde ortaya çıktığını ifade 
etti. Yurt dışı temaslı ilk vakanın hemen 
ardından virüsün önünü kesecek ted-
birleri aldıklarını belirten Koca, kıtadan 
kıtaya, ülkeden ülkeye kontrolü ele alan 
virüsün önünü keseceklerine inandıkları-
nı kaydetti.

Koca, "Ilk 2 vakamızın belli bir odağa 
bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas 
çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha 
koyduğumuzu söylemek zorundayız. 
Üzüntümüzü azaltan, sağduyuyu temin 
eden bir realite var. Tanımlı çevre içinde 
olduğunu söylemek istiyorum, 5 vakanın 
tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 
vaka ilk tespitin hemen ardından izole 
edilen kişilerdir." dedi.

OLASI SINIRLARI 
BILIYORUZ

Koca, "Bu bilgiden varacağımız sonuç 
açıktır, mücadelemizin bir üstünlüğü var. 
Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını 
biliyoruz. Başarımız tek tek hasta veya 
şüphelileri izole etmenin ötesine gidebilir. 
10 Mart itibarıyla olayın Türkiye'deki seyri 

eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere 
kıyasla bir avantaj sunmaktadır. Tedir-
gin olmamalıyız. Sağduyulu ve rasyonel 
olmalıyız. Bulaşıcı bir hastalıkla duygular 
değil ancak akıl mücadele edebilir." dedi.

Baştan beri yurt dışı gidiş gelişleri ko-
nusunda ısrarlı uyarıları olduğunun altını 
çizen Koca, şunları söyledi:

"Vatandaşımızdan vaka sayılarının 
dünyada tırmanışa geçtiği ve önlemlerin 
bizim gösterdiğimiz ciddiyetten hala uzak 
olduğu bu aşamada yurt dışına kesinlikle 
çıkmamalarını istiyoruz. Bu son derece 
önemli. Bu dönemde vatandaşımızın, 
herhangi bir ülke demiyoruz, artık dün-
yanın bütün ülkelerinde görüldüğünü 
biliyoruz. Yurt dışına mümkün mertebe 
çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle 
ifade ediyoruz."

‘4-5 HAFTA ÖNEMLI’
Koca, bu dönemde 4-5 haftanın son 

derece önemli olduğunu ve bu dönemde 
tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı. 
Mevcut bilgilerin bu enfeksiyonun yaygın 
temasla kış aylarında daha da yayıldığını 

gösterdiğine işaret eden Koca, "Tedbir 
alır, yayılmayı önlersek hayat normale 
döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak 
tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana 
kadar tedbiri elden bırakmayacağız. 
Unutmamalıyız koronavirüs alacağımız 
tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatan-
daşlarımızın koruma tedbirlerine has-
sasiyetle uymasını rica ediyorum. Hayat 
devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi alarak 
güvenle yolumuza devam edeceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

MAHKUM GÖRÜŞLERI 
ERTELENDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bi-
lim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tüm 
önerilerinin uygulandığını, bugün de 
Bakanlığa bağlı birimler ve hizmetlerle 
ilgili önerileri ele aldıklarını söyledi. 
Olayın başından itibaren tüm tedbirlerin 
alındığını, alınmaya da devam edildiği-
ni belirten Gül, önlemlere ilişkin eylem 
planının da güncellenerek uygulanmaya 
devam edileceğini vurguladı.   

Bu kapsamda yurt dışı ziyaretlerinin, 

toplantıların nisan sonuna kadar ertelen-
diğini hatırlatan Gül, kurumların dezen-
fekte edilmesi gibi diğer bir dizi tedbir 
aldıklarını anlattı. Gül açıklamasına 
şöyle devam etti: 

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki 
görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir. 
Iş yurtları kapsamında dışarıda çalı-
şan hükümlülerin diğer hükümlülerden 
ayrılması kararlaştırılmıştır. Hastalık 
belirtisi olanların ceza infaz kurumla-
rına alınmaması, tedavileri yapıldıktan 
sonra alınmaları kararlaştırıldı. Duruşma 
ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği 
bulunmayanların ertelenmesi hususunun 
yargı mensuplarının takdirine bırakılması 
önerildi. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim 
evlerindeki aile görüş odalarının kullanıl-
ması iki hafta süreyle ertelenmiştir."

Adliyelerde yoğunluk yaşandığını belir-
ten Gül, şu öneriyi de paylaştı:  "Özellikle 
avukatlar, taraflar, tanık dinleme, vatan-
daşlar, personel gibi yoğunluğun olduğu 
adliyelerde bu hizmetlerin belli bir süre 
ertelenmesi gözden geçirilerek ertelen-
mesi öneri olarak ortaya çıkmıştır."

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Mehmet Cahit Turhan 
Bilim Kurulu ile yapılan 
toplantının ardından açıkla-
malarda bulundu.

Turhan, bir süredir 
dünyanın gündemini meş-
gul eden yeni tip Korona-
virüs'ün, Türkiye'yi de bazı 
tedbirlerin almasına zorunlu 
kıldığına dikkati çekerek, 
"Bu salgın gündeme geldiği 
ilk günden itibaren Sağlık 
Bakanlığımız süreci sıkı bir 
şekilde takip ediyor. Sağlık 
Bakanlığımız ve Sağlık 
Bilim Kurulunun aldığı 
tedbirlerle, bir taraftan ül-
kemizi bu salgından koruma 

imkanı elde edilirken, öte 
yandan da soğukkanlı bir 
şekilde tedbirler zamanında 
alınarak süreç yönetiliyor." 
ifadelerini kullandı.

’17 NISAN’A 
KADAR’

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı olarak da bu tehlike-
den korunmak için tedbirler 
aldıklarını aktaran Turhan, 
şunları söyledi:

"Hava yolu taşımacılı-
ğında, 3 Şubat'tan itibaren 
Çin'le, 23 Şubat'tan itibaren 
Iran'la, 29 Şubat'tan itiba-
ren de Irak, Italya ve Güney 
Kore'yle yapılan uçuşlara 

yasaklama getirmiştik. 
Halen bu ülkelerden ülkemi-
ze uçuş yapılmamaktadır. 
Sadece kendi vatandaşla-
rını almak üzere uçakların 
boş gelmesine müsade 
edilmektedir. Şimdi de 
Almanya, Fransa, Ispanya, 
Norveç, Danimarka, Belçika, 
Avusturya, Isveç ve Hollan-
da'ya uçuşlar yarın sabah 
08.00'den itibaren 17 Nisan 
tarihine kadar durdurula-
caktır. Bu tarih Sağlık Ba-
kanlığının kararıyla ileriye 
veya geriye alınabilir."

D2 ve B2 belge sahibi 
araçlara sefer izni Türk ve 
yabancı bayraklı gemilerin 

son 10 liman bilgilerine 
bakılacak.

THY: IADE 
YAPILABILIR

THY Genel Müdürü Bilal 
Ekşi, uçuş yasakları ile ilgili 
olarak Twitter'dan yaptığı 
açıklamada, "Korona sebebi 
ile 9 Avrupa ülkesine 17 
Nisan'a kadar seferler 
durduruldu. Bu ülkelere 
biletli yolcularımız hiç en-
dişe etmesinler. THY olarak 
yolcularımıza en iyi şekilde 
bilet iade, değişiklik hizmeti 
vereceğiz. Oluşabilecek 
yoğunluk sebebi ile lütfen 
endişe etmeyiniz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Genel Direktörü Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Avrupa'nın 
artık koronavirüs salgınının 
merkez üssü haline geldiğini 
söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ce-
nevre'deki merkezinde düzen-
lediği ve sadece DSÖ yetkilileri 
ile kendisinin yer aldığı "sanal 
basın toplantısı" olarak adlan-
dırılan toplantıda, yazılı, e-pos-
ta ve telefonla gelen soruları 
yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen 
vaka ve ölüm sayısının Çin'i 
geçtiğine dikkati çeken Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, "Çin 
hariç dünyanın geri kalanından 
bildirilen daha fazla vaka ve 
ölüm sayılarıyla Avrupa artık 
koronavirüs pandemisinin mer-
kez üssü haline geldi." dedi.

Ghebreyesus, dünya gene-
linde 123 ülke ve bölgeden 132 
bin koronavirüs vakasının bildi-
rildiğini belirterek, "5 bin kişinin 
hayatını kaybetmesi bir dönüm 
noktasıdır." diye konuştu.

ÖLÜMCÜL BIR 
HATA

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, 
Kovid-19'un en yaygın olarak 
görüldüğü ülkelere bakarak, 
"Bizde böyle olmayacak" di-
yen ülkelerin "ölümcül bir 
hata yaptığını" ve koronavirüs 
pandemisinin her ülkede patlak 
verebileceğini söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenev-
re'deki merkezinde düzenlediği 
basın toplantısında, Kovid-19 
için bölgeler ve gruplar üstü, 
dünyayı saran salgın anlamı-
na gelen "pandemi" kararını 
açıklamıştı.

DSÖ'nün salgını 24 saat 
boyunca değerlendirdiğini, 
virüsün yayılma ve şiddetinden 
derin endişe duyduklarını ve 
virüse karşı yeteri kadar hare-
kete geçilmediğini vurgulayan 
Ghebreyesus, "Bundan dolayı 
Kovid-19'un bir pandemi olarak 
nitelendirilebileceği değer-
lendirmesini yaptık." şeklinde 
konuşmuştu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA’DAN YENI AÇIKLAMA

VAKA SAYISI 
5’E ÇIKTI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk iki vakayla doğrudan 
bağlantılı 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini 

açıkladı. Böylece Türkiye’deki vaka sayısı 5’e yükseldi. 

KORONAVIRÜS IÇIN
ÖNLEMLER ARTIRILDI

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 
Avrupa üzerinden gelen bir hastanın 
test sonuçlarının pozitif çıktığını, 
13 Mart'ta da ikinci bir kişinin de 
testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. 
Bakan Koca dün de vaka sayısının 
5’e yükseldiğini açıkladı.

• Ilk ve orta okullar ile lisele-
rin, 16 Mart itibarıyla iki hafta tatil 
edilmesine, öğrencilerin 23 Mart'tan 
itibaren bir hafta süreyle evden 
internet ve televizyon kanalları üze-
rinden eğitimlerine devam etmesine 
karar verildi.

• Üniversiteler, 16 Mart tarihinden 
itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.

• Spor müsabakalarının nisan ayı 
sonuna kadar seyircisiz oynanması 
kararlaştırıldı. 

• Kamu görevlilerinin yurt dışına 
çıkışı izne tabi oldu.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt 
dışı programları bir süre ertelendi.

• Kamu görevlilerine yurt dışı 
yasağı getirildi.

• Üniversitelerdeki idari ve aka-
demik personele tatil olmayacak. 

• Haftalık ders programları yapı-
landırılarak, EBA ile internet üzerin-
den, TRT ile televizyondan gerekli 
telafi eğitim desteği sunulacak.

• Sağlık hizmeti sunucularında 
zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğ-
rulama Sistemi uygulaması geçici 
süreyle askıya alındı. 

• Özel kreş, gündüz bakımevleri 
ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan 
itibaren bir sonraki açıklamaya 
kadar tatil edildi.

• Karargahlarda askerlerin çarşı 
izinleri geçici süreyle durduruldu.

• Adalet Bakanlığı, ceza infaz 
kurumlarında son dönemde yurt dı-
şına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı 
ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri 
ziyaret etmesine izin verilmediğini 
açıkladı. 

• 81 il valiliğine koronavirüs 
tedbirlerini içeren genelge gönder-
di. Halkın toplu olarak bulunduğu 
alanlar, temizlenecek ve dezenfekte 
edilecek. Insan sirkülasyonunun yo-
ğun olduğu yerlere dezenfektanlar 
yerleştirilecek.

• Din Işleri Yüksek Kurulu, koro-
navirüs görülen ülkelerde yüksek 
risk grubundaki Müslümanların 
cuma namazı yerine evlerinde öğle 
namazı kılabileceklerini, kamu sağ-
lığını korumakla yetkili otoritelerce 
karar alınması halinde karantina 
bölgesindekilere cuma namazının 
farz olmadığını bildirdi.

• Anayasa Mahkemesi, yurt dışı 
ziyaretlerini erteledi. 

• Hastanelere ziyaretçi kısıtlama-
sı getirilerek, mesai saatleri içinde 
ziyaretçi kabul edilmemesi karar-
laştırıldı.  

• Açık ve kapalı tüm cezaevlerin-
deki görüşlerle ceza infaz kurumları 
arasındaki nakiller iki hafta süreyle 
ertelendi.

• Kamu kurumlarında hamileler, 
yasal süt izni kullananlar, engelliler, 
yönetici pozisyonundakiler hariç 
60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan 
itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

• Almanya, Fransa, Ispanya, Nor-
veç, Danimarka, Belçika, Avusturya, 
Isveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın 
saat 08.00’den itibaren 17 Nisan'a 
kadar durdurulacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu Üyesi ve Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Ateş Kara, 
koronavirüs hastalarından 
ikisinin durumunun çok ağır 

olmadığını belirterek, “Ama 
ilerleyebilir ve ağırlaşabilir. 
Genç yaştalarsa ağırlaşmasını 
çok beklemiyoruz. Fakat 55-
60 yaşın üzerindeyse o za-
man hastalık ağırlaşabilir. O 

bakımdan hastalarımızın bir 
an evvel sağlıklarına kavuş-
masını diliyoruz” dedi. Kara 
ayrıca Türkiye’deki vakaların 
artma ihtimalinin yüksek ol-
duğunu da belirtti.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. KARA:
İki hastanın durumu ilerleyebilir

9 ÜLKEYE 
UÇUŞ YASAĞI 

GETIRDIK

DSÖ: KORONANIN 
MERKEZİ AVRUPA

60 YAŞ ÜSTÜNE 
KAMUDA  

12 GÜN IZIN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 
yaş ve üzerinde olanların pazartesi 
gününden itibaren 12 gün idari izinli 
sayılacağını duyurdu. Bakan Selçuk 
twitter hesabından yaptığı açıklamada 
şunları paylaştı: "Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip-
leriyle kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan hamileler, yasal süt izni kul-
lananlar, engelliler, yönetici pozisyo-
nundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde 
olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 
12 gün idari izinli sayılmıştır.”

Türkiye koronavirüsle 
mücadele kapsamında 
alınan önlemleri 
kademeli olarak 
artırıyor. 12 Mart’taki 
Bilim Kurulu toplantısı 
sonrası okullar 
tatil edildi, spor 
müsabakalarının 
seyircisiz oynanması 
kararlaştırıldı. 
Vaka sayısının 5’e 
yükselmesiyle birlikte 
tedbirler daha da arttı. 
Işte Türkiye genelinde 
alınan önlemler.
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DR.  
AYTUNA
TOSUNOĞLU
Iletişim bilimleri

Cerrah bir dostumuz anlatmıştı.
Yıllar yıllar önce tıp fakültesinde 

öğrenciyken sadece virüs anlatan bir 
kadın profesör hocası varmış. Derse 
gelirken vücudunun havayla, suyla, her 
şeyle temasını kesmek ister gibi, dar 
deri pantolon, boğazlı kazak, dizka-
paklarına kadar çizme giyermiş. Yaşı 
genç olmamasına rağmen virüsleri 
anlatırken üzerine sihirli bir bulut gelir, 
coşkuyla, sesi gür bir şekilde ve virüs-
lerden taraf bir edayla dersini anlatır, 
gidermiş. Virüsün gücüne hayran, onun 
yaşamda kalabilmek için verdiği müca-
deleyi takdir eden bu tutumunun öğren-
cilerinin konunun önemini kavramada 
çok önemli bir rol oynadığını söylemek 
mümkün. Cerrah dostumuz damarına 
işlemiş hijyen alışkanlıklarının temeline 

bu virüs profesörünü koyuyor. 
Gücüne hayran olmamak mümkün 

mü… Nasıl oluyor da bir yolunu bulup 
mutlaka hayatta kalıyor? Bir türüyle 
başka bir tür arasında nasıl bir kodla-
ma var ki, birbirleriyle uyumlu, birbirine 
el vererek, haberleşerek(?) yapısını 
değiştirerek, sıçrayarak, yayılarak sonra 
da bir köşeye çekilip tekrar enerji bula-
na, eksik yakıtının(?) tamamlanmasına 
kadar sessiz duruyor… Zamanı gelince 
hop yeni baştan saldırıyor. Aslında 
saldırmıyor, hayatta kalabilmek için 
tamamlaması gereken zincirleme hare-
keti sonsuza kadar sürdürüyor. Tanrının 
bir işi mi? Belki. Yoksa o büyük ve bir 
noktadan sonra açıklayamadığımız 
hayatta kalma dürtüsü mü… Sadece 
insanda değil yaşayan her şeyde olan, 

hani. Bu gezegenimizi içinde virüsler-
le kabullenmek zorundayız. Gözümüz 
yiyorsa başka gezegenlerde hayat 
aramaya, bu yola para akıtmaya devam 
edelim, bakalım orada hangi virüs 
arkadaşlar, hangi özellikleriyle bizi 
bekliyor. Buraya hain bir gülme efekti 
ekleyiniz. 

Panik yapacak bir durum yok, aslına 
bakarsanız. Bu konuda konuşan yetkili 
kurumların sözlerini dinlemekten, uy-
gulamaktan başka yapabileceğimiz bir 
şey de yok. Ancak şaşıralım, şaşırmaya 
devam edelim ki hakkında daha fazla 
bilimsel bilgi toplayabilelim. Çocukça 
şaşırmamız devam etsin ki virüs yayılı-
mı karakteristiği konusunda yol alalım. 
Gelecek nesiller için yapalım bunu. 

Ama işte orada bir sorunumuz var. 

Kırsalda yaşayanların sayısı kent-
te yaşayanların sayısına kapitalizm 
duvarına tuğla koymak gibi eklendikçe 
ekleniyor. Devletlerin güvenlik güçleri-
nin hegemonyası altında kentli yaşamı 
inim inim inlerken özgürlüklerin ve 
bir noktada bilimin de ölü zamanlar 
toplamına dönüşmek üzere olduğunun 
hatta belki dönüştüğünün farkında 
mıyız? Dış cephesi cam binaların kübik 
ve insan+insandan yalıtılmış odaların-
da virüsten ve virüs olarak gördükleri-
mizden uzaklaştıkça sezgisel anlamda 
ölmüş olmayacak mıyız? 

Kapitalizmin sattığı inşaat mucizele-
ri bize kent imini (yani belirleyiciliğini, 
yani simgesini) dayatırken kuleler 
arasına sıkışmış havanın, güç kazana-
mayan rüzgârımsı esintilerin arasında 

acılara duyarlı bir yurttaş olmaktan 
çok sadece kendini düşünen birine 
dönüşmekten bahsetmekteyiz.   Parmak 
ucumuzla gerçekleştirdiğimiz dünya 
çapında eylemlerimizin devamı için 
şimdi o parmağın, o ucunu korumaya 
yönelik eylemlerimiz var. 

Aklımıza geldi; Nuri Iyem’in tablola-
rında güç ve dirayeti gösteren Anadolu 
insanları, köylüleri yer alır. Iri elli, iri 
ayaklı, iri gözlü, geniş çeneli, geniş 
omuzlu ve toprağa sağlam basan. Ko-
rumacıdır. Doğayı korur. Içinde virüsle-
riyle korur. Ürünlere zarar verdiğini gö-
rürse doğanın ona sunduklarıyla önlem 
alır.  Bizim, gelecek için kendiliğinden 
buluşan insanlara ihtiyacımız var. Ora-
dan yayılan ışık virüsle baş etmemize 
yetecek. Akıl konuşacak, çünkü.

VAY CANINA!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank hem fiyat 
spekülasyonlarını önlemek 
hem de artan talebi karşı-
lamak için alınan tedbirleri 
açıkladı.  

Koronavirüs nedeniyle 
artan dezenfektan ve kolon-
ya talebinin karşılanacağını 
açıklayan Varank  “Benzine 
yüzde 3 etanol karıştırma 
zorunluluğu 3 aylığına askıya 
alındı. Böylece rafinerilerin 

etanol talebi azalacak" dedi. 
Beştepe’de düzenlenen 

toplantıda Bakanlık, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kuru-
lu’ndan etanolün akaryakıt 
sektörü yerine etil alkol ola-
rak korona virüse karşı etkili 
kolonya ve  dezenfektanların 
üretimine yönlendirilmesi-
ni talep etti. Bunun üzerine  
EPDK, benzin türlerine etanol 
harmanlanmasına ilişkin 
yükümlülükleri 13 Mart’tan 

itibaren 13 Haziran tarihine 
kadar askıya aldı. Benzin 
Türlerine Etanol Harmanlan-
ması Hakkında Tebliğ, ben-
zine yüzde 3 oranında etanol 
karıştırılmasını zorunlu kılı-
yordu.

Varank, “Böylece rafineri-
lerin biyoetanol talebi aza-
lacak. Koronavirüsüne karşı 
kullanılan, son günlerde 
yoğun talep gören el dezen-
fektanları ve kolonyaların 

üretiminde kullanılan ve 
çoğunlukla ithal edilen etil 
alkolün yerli üretimi artacak. 
Biyoetanol üreten fabrikalar 
artık etil alkol üretecek” dedi.
ŞEKER 
FABRIKASINDA 
ÜRETIM

Düzenleme ile önemli bir 
ithal girdisi olan etanolün 
Türkiye’deki şeker fabrikala-
rında da üretiminin mümkün 

hale geldiğini vurgulayan 
Varank, “Yani ithalat yerine 
artık yurt içindeki kapasiteyi 
daha etkin kullanabileceğiz. 
Bu sayede döviz kurların-
daki dalgalanmalara karşı 
kırılganlığımız azalacak. 
Üretimdeki artış,  piyasada 
artan talebi dengeleyecek. Bu 
ürünlerin fiyatında sağlana-
cak istikrarla birlikte spekü-
latörlerin oyunları bozulmuş 
olacak” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk, tüm özel sağlık 
hizmeti sunucularında zorunlu olan Bi-
yometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin 
(BKDS) geçici süreyle askıya alındığını 
duyurdu.

Hastaların uygulama kapsamında avuç 
içi veya parmak izini okutarak muayene 
olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Avuç 
içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz 
konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık ris-
kine karşılık bir dizi tedbir almayı öngör-
dük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 
tarihleri arasında özel sağlık hizmeti su-
nucularındaki BKDS uygulama zorunlulu-
ğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız 
sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 
TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere 
muayene başvurusu yapabilecek" dedi.

TBMM'de korona virüsü önlemleri kapsamında Genel 
Kurul Salonu, milletvekili odaları, toplantı salonları, 
koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon 
yapıldı

Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde 
tıbbi maske dağıtıldı. Genel Kurul Salonu’nda, Başkanlık 
Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu 
koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı 
temizlik yapıldı. 

NISAN’A KADAR ZIYARET YOK
Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edil-

meyecek. Partilerin grup toplantıları da izleyicisiz yapı-
lacak. Öte yandan önümüzdeki hafta Çarşamba günü 
yapılacak AK Parti Meclis grup toplantısı da iptal edildi.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat 
Ongun, Türkiye’de koronavirüs vakası görülmesinin 
ardından metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 
10’luk düşüş yaşandığını açıkladı.

Açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter’dan yapan 
Ongun, “Salgın hastalık riski sebebiyle Istanbul’da 
son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında 
yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel 
araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmış-
tır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız 
olarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
ünlü Hollywood yıldızı Emmy 
ödüllü Amerikalı oyuncu John 
Malkovich ile dört sanatçı 
arkadaşını, Emirgan’daki Be-
yaz Köşk’te ağırladı. Korona-
virüs önlemleri kapsamında 
eldiven taktığı gözlenen Mal-
kovich ve sanatçı arkadaşla-
rına Türkiye usulü kolonya 
ikramında bulunuldu.

KOLONYA KITLIĞINA ÇÖZÜM IÇIN BENZINE 
ETANOL KATMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KOLONYANIN 
ALKOLÜ 
BENZINDEN 
GELECEK

Koronavirüs nedeniyle kolonyaya oluşan aşırı talep nedeniyle kolonya stokları tükendi. Piyasada al-
kol bulunmadığı için kolonya üretimi durunca Bakanlık devreye girdi. Benzine etanol katma zorunlu-
luğu 3 ay için kaldırıldı. Benzinden tasarruf edilen etanol, kolonya hammaddesi olarak kullanılacak.

MALKOVICH'TEN 
ELDIVENLI, 

IMAMOĞLU'NDAN 
KOLONYALI ÖNLEM

AVUÇ İÇİ 
OKUMA 
ASKIYA 
ALINDI

Toplu taşıma 
kullanımı azaldı

MECLIS 
DEZENFEKTE 

EDILDI
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Korona virüs salgınının bütün dünya 
halklarını tehdit etmesi ve hızla yaygın-
laşmasının ardından bir üçüncü dünya 
ülkesi olan Türkiye’nin etkilenmemesi 
düşünülemezdi.Nitekim öylede oldu ve 
ülkemizde bu virüsten etkilenen ülkeler 
sıralamasında 116.ülke ollarak listede 
ki yerini aldı. Ülkemizde görülen vakanın 
ardından 12.03.2020 tarihinde Saray-
da muhatapların katılımı ile yapılan 
toplantının ardından önlemler paketi 
kamuoyuna açıklandı.Açıklamada en 
dikkat çeken konu eğitime ve yükseköğ-
retime verilen araydı.Okullar için daha 
önce nisan ayıında gerçekleşecek olan 
bir haftalık ara tatil  16-23 mart tarih-

leri arasına çekiliyor,üniversiteler ise 
16 mart tarihinden itibaren 3 haftalık 
tatile sokuluyordu.Milli Eğitim Bakanı 
yaptığı açıklamada “23 mart tarihinde 
bir durum değerlendirmesi yapılacağı-
nı,gerekirse tatilin uzatılarak internet ve 
bir televizyon kanalı üzerinden uzaktan 
eğitime geçileceğini” ifade ediyordu.  

Hem eğitim hem de yükseköğretim 
için ikinci yarı yıl aynı zamnda sınav-
lar dönemi demektir.LGS,YKS ve KPSS 
Lisans sınavları ile diğer sınavlar mayıs 
haziran aylarında yapılır ve mart nısan 
ayları büyük oranda öğrencilerin bu 
sınavlara hazırlandıkları aylar olarak 
bilinir.Her ne kadar Bakan tarafından 

uzaktan eğitim ve telafi eğitimi yapı-
lacağı ifade edilmiş olsa da, geçmiş 
deneyimlerimiz bize bunun bir iyi niyet 
temennisinden öteye geçmeyeceğini 
göstermektedir.Çünkü bahar ayları ger 
ne kadar sınav ayları olsa da sıcaklarla 
birlikte okullarda genelde  derslerde 
gevşeme, gezme ve oyun oynama ayları 
olarak bilinir.Öğrencileri okulda bile tut-
makta zorlandığımız bu aylarda evlerde 
televizyon ve internet başında telafi 
eğitimleri için nasıl tutabileceğimiz 
büyük bir soru işareti olarak karşımızda 
durmaktadır.

Yıllardır sınavlara hazırlık mahiyetli 
etkinliklere katılarak geniş ekonomik 

ve sosyal olanaklara sahip öğrenciler 
açısından oluşmuş olan pek çok avntajlı 
pozisyon bu dönemde de onlar açısından 
devam edecektir.Burada ortaya çıkacak 
yeni mağduriyetlerin bedelini her zaman 
olduğu gibi yine dezavantajlı öğrenci-
ler ödeyecektir.Her ne kadar belirsizlik 
tablosu  bir biçimde  bütün öğrencileri 
etkileyecek olsada bu durumdan en çok 
etkilenecek öğrenci grubu dezavantaklı 
gruplar olacaktır.Tüm bu nedenlerden 
dolayı ikinci dönemi hatta bütün yılı 
öğrencilerin büyük bir bölümü için kayıp 
bir yıl değerlendirmesinde bulunabiliriz. 

Aslında bu sistemin en büyük korona 
virüsü rekabete ve yarışa dönüştürülen 

standart sınavlardır.Yaşanmakta olan 
korona virüs salgını bir biçimde atlatıla-
caktır ancak,sınav virüsünü tedavi ede-
cek bir ilacın bulunmasının daha uzun 
yıllar alcağını söylemek fazla abartılı 
bir yorum olmasa gerek.O nedenle bizim 
önümüzdeki yıllarda odaklanmamız 
gereken noktanın  her türlü eşitsizliği 
bünyesinde barındıran standart sınavla-
ra dayandırılmış bu sistemi değiştirmek 
olmalıdır. Bunu başardığımız oranda 
çocuklarımız için daha mutlu,güvenli, 
ve sağlıklı bir gelecek kurmuş olacağız. 
Bunun dışında söylenenler kulağa hoş 
gelen bir seda olmaktan öteye geçmeye-
cektir.

Eğitimci

ALAADDIN 
DINÇER

Öğrencileri Eğitimin Ikinci Yarı  
Yılında Belirsizlikler Bekliyor

AÇIKÖĞRETIM SINAVLARI 
ERTELENDI, GÖZLER 
DIĞER SINAVLARDA

Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 
Mart'ta yapılacak açık öğretim ku-
rumları sınavlarını koronavirüs ön-
lemleri kapsamında erteleme kararı 
aldı. Milyonlarca öğrenci ve velinin 
yanıtını beklediği soru ise Haziran 
ayında yapılacak liseye giriş ve üni-
versiteye giriş sınavlarına ne olacağı.

Eğitim uzmanları, koronavirüs 
nedeniyle okulların bir hafta tatilin 
ardından eğitime bir süre ‘uzaktan 
eğitim’ modeliyle devam edeceği gö-
rüşünde. Yani uzaktan eğitim mode-
linin bir haftayla sınırlı kalmayacağı, 
daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

Eğitimcilerin, öğrencilerin ve 
velilerin yanıt beklediği sorulardan 
en önemlisi, haziran ayında yapıla-
cak liseye giriş ve üniversiteye giriş 
sınavının ertelenip ertelenmeyeceği. 
Dahası, uzaktan eğitimin sınavlara 
hazırlanmak için yeterli olup olmaya-
cağı. 

AÇIKÖĞRETIM SINAVLARI 
EYLÜL’DE YAPILACAK

Tartışmalar sürerken Milli Eğitim 
Bakanlığı 21 ve 22 Mart’ta yapılacak 
açıköğretim sınavlarının ertelen-
diğini duyurdu. Bakan Ziya Selçuk 
“Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman 

yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da 
tamamladılar. Eylül ayında yapaca-
ğımız ek sınav tarihi ile bu sınavı bir-
leştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül 
ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında 
aynı tarihlerde yapacağız" dedi.

Açıköğretim sınavına 6 aylık erte-
leme, 7 Haziran’da yapılacak liselere 
giriş sınavı ile 20-21 Haziran’daki 
Yükseköğretim kurumları Sınavı’nın 
akıbetini gündeme taşıdı. 

Eğitim uzmanları, bu sınavların 
iptal edilip edilmeyeceğine salgının 
durumuna göre karar verileceği, 
şimdiden bir şey söylemenin güç 
olduğu görüşünde. 

‘SINAVLARA HAZIRLIK 
KOLAYLAŞIR’

Eğitim yazarı Turgay Polat, erken 
gelen ara tatilin Haziran’da yapılacak 
sınavları ertelemeyeceğini düşündü-
ğünü söyleyerek, “Çocuklar sınav-
lara hazırlanırken okullardaki müf-
redatı kullanmıyorlar, kendi çalışma 
kitaplarını kullanıyorlar. Bu yüzden o 
süre öğrenciler için ders çalışmala-
rına katkı sağlayacaktır. Daha fazla 
soru çözme şansı bulacaklar. Zaten 
okullar devam etseydi çocuklar 
25 Mart’tan sonra rapor alıp okula 

gitmeyecekti. Dolayısıyla bunu MEB 
yapmış oldu” ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim modelinin ileriye 
dönük katkı bile sağlayacağını akta-
ran Polat, “Dünya, virüsün çıktığı gün 
bu hizmete geçti. Herhangi bir doğal 
afet durumunda da kullanılacak bir 
sistem olduğu için bizim de uygula-
mamız iyi oldu. Belki de yaygınlaş-
ması bizim için fırsat olacaktır” dedi. 

“KARARLARA EĞITIM 
BILEŞENLERI DE DAHIL 
EDILMELI”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray 
Aytekin Aydoğan da bu noktada aylar 
sonra yapılacak sınavlara ilişkin 
öngörüde bulunmanın zor olduğunu 
söyleyerek, “Bizim için önemli olan 
öğrencilerin ve bilim emekçilerinin 
sağlığı. Önlemlerin alınması, dezen-
fektan çalışması ve eksik malzeme-
lerin tamamlanması gerekiyor. Ayrı-
ca sürecin şeffaf işletilmesi lazım” 
dedi.

Öte yandan okulların tatil edilmesi 
ve sınav tarihleriyle ilgili kararların 
eğitim sendikalarının da dahil edi-
lerek alınması gerektiğini bildiren 
Aydoğan, “Çeşitli adımlar atıldı ama 
yine de eğitim bileşenleriyle yürütül-

müyor ısrarla. Ertelemeler, sınavları 
tahmin ederek yapılmalıdır. Süreç 
içerisinde sınavlara dair bilgiler 
netleşecektir. Salgın devam ettiği 
sürece sınavların yapılması ciddi 
sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMİN DETAYLARI NETLEŞTİ
UZAKTAN AMA GÜN BOYU EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart’ta başlayacak uzaktan 
eğitimin detaylarını anlattı. Her sınıfta, her düzeye ve derse göre 

içerikler hazırlanacak. Büyük bölümü zaten hazır olan bu içerikler 
hem televizyonda yayımlanacak, hem EBA’ya yüklenecek. Isteyen 

öğrenciler deneme sınavı yapacak. Yayınlar gün boyu sürecek.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle, yaklaşık 
19 milyon öğrenci 23 Mart’tan sonra eğitimine 
en az bir hafta evden devam edecek. Uzaktan 
eğitimin ne kadar süreceği ise, salgının Tür-
kiye’de ulaşacağı duruma göre, daha sonra 
belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim için 
hazırlıklarını yapıyor. Ilk okuldan lise sona 
kadar, yaklaşık 19 milyon öğrenciyi hedefle-
yen uzaktan eğitim için içerikler büyük ölçüde 
hazır. Kalanlar için de hazırlıklar sürüyor. 
Bakan Ziya Selçuk, tüm ülkeyi kapsayan uzak-
tan eğitim konusunda Türkiye’nin model ülke 
olacağını söyledi. 

"23 MART MILAT OLACAK"
Öğrencilerin evdeyken eğitimlerinin aksama-

ması için nasıl katkı sağlanabilir konusunda 
dünyada ilk kez ulusal düzeyde bir eğitim 
platformu oluşturduklarına işaret eden Selçuk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle de bütün öğrencilerimizin belli 
zaman dilimlerinde eğitimleriyle ilgili içeriklere 
ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Birkaç 
televizyon kanalı söz konusu mevcut kanalların 
dışında. Bunlar tamamen eğitime ayrılmış, 
bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz 
için sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli za-
man dilimleri ayrıldı ve hangi sınıf seviyesinde, 
hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl 
takip edebilecekleri ilan edilecek. Içeriklerin 
çok önemli bir kısmı hazır. Bir kısmı da hazır-
lanmaya devam ediyor. 23 Mart günü de bunun 
başlangıcını da yapacağız."

"DERSLER INTERNETE 
YÜKLENDI"

Bakan Selçuk, bu anlamda sadece televiz-
yon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim 
bilişim ağı denilen bir internet altyapısının 

olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binler-
ce video, animasyonun, on binlerce sorunun 
burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle 
akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sı-
nıflar için üniversiteye hazırlanma konusunda 
inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi. 

Selçuk, bu akıllı sistemler vasıtasıyla öğ-
rencilerin seviye tespitini yapabileceklerini, 
kişiye özel deneme sınavı ile kendi yerini başka 
öğrencilere göre görme imkanına sahip olabile-
ceklerini dile getirdi. 

‘GÜN BOYUNCA YAYIN 
OLACAK’

Bakan Ziya Selçuk, sıkça sorulan sorular 
listesi yaptıklarını ve kamuoyundan kendilerine 
gelen çok sayıda soru olduğunu, bu soruların 
hepsinin cevaplarının da mevcut sitelerinden 
görülebileceğini, orada olmayan sorular var-
sa da ilgili telefon numarasından ve internet 
adresinden öğrenmenin mümkün olduğunu 
söyledi. 

Televizyondan yapılacak uzaktan eğitim yayı-
nına ilişkin bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti: 

"Orada gün boyunca bir yayın olacak. Gün 
boyunca var olan yayınların hangi saati, hangi 
sınıf seviyesindeki öğrenciler içindir bunlar be-
lirlendi. Diyelim ki ben ilkokul 4. sınıfta öğren-
ciyim. Hangi gün, hangi saatte benim dersle-
rimin içeriği, hangi kanalda olacak? Bunun bir 
listesi var. Dolayısıyla diyelim ki pazartesi, salı, 
çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli 
saatlerde ortaokul 2. sınıf, lise 2. sınıf ya da 5. 
sınıf gibi, hangi sınıfsa bütün öğrencilerimiz 
kendi derslerinin içeriğini oradan rahatlıkla 
izleyebilirler. Ayrıca bazı canlı yayınlar da söz 
konusu olabilecek. Öyle bir desteğimiz de ola-
cak. Bu kanallar mevcut kanallar olmadığı için 
gün boyu Milli Eğitim Bakanlığının içeriklerine 
dair hizmetlerde kullanılabilecek."

Okulların tatil edilmesiyle, 
çalışan anne-babalar için yeni bir 
sorun ortaya çıktı. Sendikalar, 
okulların tatil edilmesi nedeniyle 
çalışan annelere de ücretli izin 
verilmesini talep etti. Öneri sosyal 
medyada gündeme oturdu. Tartış-
malar üzerine Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk şunları söyledi:

"Türkiye'de olduğu gibi bütün 
ülkelerde bu tür tatiller oluyor. 
5-13 yaş arasındaki çalışan anne 
oranımız yüzde 27 civarında. 

Elbette bu kişilerin, çalışan anne-
lerin çocukları var. Bu konuda biz 
bütün dünyada olduğu gibi küre-
sel sorun konusunda velilerimizin 
de desteğini bekliyoruz.”

ABB IZINLI SAYDI
Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş, belediye 
ve bağlı kuruluşlarda çalışan, 
12 yaşından küçük çocuğu olan 
annelerin izinli sayılacağını du-
yurdu.

ÇALIŞAN ANNELER NE YAPACAK?

MEB, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta 
meslekle ilgili çalışmalarını yapmış 
sayılarak karşılığında haftada 15 
saat ek ders ücretinden yararlandı-
rılacak" açıklamasında bulundu.

MEB Personel Genel Müdürlü-
ğünce, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un imzasıyla illere genelge 
gönderildi. 

EK DERS ÜCRETİ 
ÖDENECEK KURSLAR DA 

TATİL
Okulların ardından tatil kapsa-

mı genişliyor. Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, “Özel öğretim 
kursları, rehabilitasyon merkez-
leri ve sürücü kursu gibi kurum-
lar da 16-30 Martta tatil olacak” 
açıklamasında bulundu.



GÜNDEM6    www.gazetepencere.com 14 Mart 2020 Cumartesi

PROF. DR.  
ERHAN ERKUT
erkute@mef.edu.tr / @ErhanErkut / 
erhanerkut.com

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında alınan tatil kararı sonrası 
halk otogarlara akın etti. Çoğun-
luğunu öğrencilerin oluşturdu-
ğu vatandaşlar memleketlerine 
dönmek için yola çıktı. Hemen 
hemen birçok şehirdeki oto-
garlarda kuyruklar oluştu, bazı 
öğrenciler tatil kararı sonrası 
otobüs biletlerinin ücretleri-
nin de yükseldiğini iddia geldi. 
Ortaya çıkan görüntüler akıllara 
İtalya’da yaşananları getirdi. 
İtalya’da koronavirüsü karanti-
nası kuzeyde başlamış, karan-
tina kararı sonrası halk güneye 
akın etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Ka-
sapoğlu, koronavirüse karşı 
alınan önlemleri açıkladı. Öğ-
renci yurtlarındaki hijyen ça-
lışmalarının devam edeceğini 
açıklayan Bakan, kalmadıkları 
süre boyunca öğrencilerden 
ücret alınmayacağını duyurdu.

Koronavirüs konusunda fark-
lı alanlarda tedbirler alınmaya 
devam ediyor. Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu alınan yeni önlem-
ler kapsamında üniversitelerin 
üç haftalığına tatil edildiğini 
hatırlatarak, “Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na bağlı yurtlarda ka-
lan öğrenciler, istekleri doğrul-
tusunda evlere gidebilecekler. 
Kalmadıkları süre boyunca öğ-
rencilerden ücret alınmayacak, 
kredi ödemeleri devam edecek. 
Yurtlarımızda 75 günlük izin 
kapsamı var, bunun dışında tu-
tacağız, gençlerimizi özel izinli 

sayacağız” dedi.
Gençlik merkezlerindeki top-

lu programların iptal edildiğini 
de duyuran Kasapoğlu,

“Bireysel çalışmalar devam 
edecek. Hijyen ve dezenfekte 
önlemlerimiz var. Merkezler 
açık olacak ama toplu prog-
ramları ertelemiş bulunmakta-
yız” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, statlardaki dezen-
fekte çalışmalarının da devam 
ettiğini duyururken “Nisan 
sonuna kadar maçların seyir-
cisiz oynanacağı ilan edilmişti. 
Basketbol, voleybol ve hentbol 
müsabakalarının da Nisan so-
nuna kadar seyircisiz oynana-
cağını ifade etmek istiyorum” 
diye konuştu.

Uluslararası gençlik kampla-
rı da ertelenirken Cumhurbaş-
kanlığı Bisiklet Turnuvası da 
eylül ve ekim aylarında yapıla-
cak.

YÖK’TEN REKTÖRLERE TEPKI ÇEKEN MEKTUP…

ONLINE 
EĞITIM 
YASAK

Harvard, Stanford, Oxford 
gibi dünyanın önde gelen 
üniversiteleri koronavirüs 
nedeniyle yaz sonuna kadar 
tatile girip online eğitime 
geçti. Türkiye'de ise online 
eğitime geçen üniversite 
rektörleri YÖK'ten uzaktan 
eğitime geçmemeleri konu-
sunda uyarı mektubu aldı. 
Türkiye'de alt yapısı hazır 
olan üniversitelere yasak 
getirilmesi akademisyenlerin 
tepkisini çekti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 
Ankara’da özellikle yaban-
cı öğrenci sayısı fazla olan 
üniversite rektörlerinin ka-
tılımıyla 3.5 saat süren top-
lantı yaptı. Koronavirüsünün 
konuşulduğu toplantı sonra-

sında toplantıya katılan rek-
törlere YÖK Özel Kalem’den 
bir e-mail gönderildi. 

UZAKTAN EĞİTİM YASAK
Koronavirüsüyle ilgili süre-

cin koordinasyonunun YÖK 
tarafından yapılacağının altı 
çizilen mektupta, “Sizden ri-
camız konuya ilişkin üniver-
siteniz öğrencileri ve ailele-
rine yönelik, ‘tatil duyurusu’ 
dışında bir açıklama yapma-
manızdır” diye uyarıldılar.

YÖK Başkanlığı ayrıca rek-
törleri; “Tatil süresi zarfında 
herhangi bir adla (uzaktan 
eğitim, online eğitim vb) 
eğitim verilmeyecektir. YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Zeliha Koçak Tufan baş-
kanlığında, koronavirüs ile 

ilgili kurulan ve rektör yar-
dımcılarınızın bulunduğu 
iletişim grubunda gerekli 
bilgilendirme yapılacaktır” 
diye de uyardı.

Akademik çevreler uzaktan 
eğitimin yasaklanmasını, 
bazı üniversitenin altyapı 
yetersizlikleri nedeniyle 
altyapısını yıllar önce kuran 
üniversitelerin cezalandırıl-
ması olarak değerlendirdi.

ÖĞRENCIYI DÜŞÜNEN 
YOK MU?

Prof. Dr. Erhan Erkut, “Bi-
risi bana online eğitim kapa-
sitesi olan bir üniversiteye 
‘bunu kullanmayacaksın’ 
demenin mantığını açıklaya-
bilir mi? Biz her üniversite-

nin yapması gerekeni yaptık. 
Stanford ve Harvard Üni-
versitesi ile aynı zamanda 
online'a geçtik. Simdi ‘yasak’ 
deniyor. Öğrenciyi düşünen 
yok mu?” diye tepki gösterdi. 

KARARI 
ÜNIVERSITELERE 
BIRAKIN

Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, 
“Dünya üniversiteleri dönem 
boyunca online eğitime geç-
me kararı alıyor. Türkiye’de 
ise YÖK buna izin vermedi. 
Bu karar üniversitelere bıra-
kılmalı. Bu konudaki en iyi 
değerlendirmeyi üniversite-
nin kendisi yapar. Gerekli alt 
yapısı olan üniversitelerde 
eğitim devam edebilir” dedi. 

Dünyada 50’ye yakın ülkede 
ilk ve orta dereceli okullar ile 
üniversiteler kapatıldığı için on-
line eğitime geçirirken, Türki-
ye’de YÖK’ün online eğitimi ya-
saklama kararı akademisyenleri 
şaşırttı. Öte yandan Google, 500 
milyon öğrencinin yararlanabil-
mesi için uzaktan eğitim prog-
ramı G-Suite’i, koronavirüsünün 
eğitim hayatına verdiği zarar 
nedeniyle tüm dünyadaki eğitim 
kurumlarına ücretsiz açtı.

50 ÜLKEDE 
UZAKTAN 

EĞITIM

GÖRÜNTÜLER ITALYA’YI ANIMSATTI
TATIL HABERI SONRASI
OTOGARLARA HÜCUM

Yurtlara koronavirüs 
düzenlemesi:

Memlekete giden 
ücret ödemeyecek

Sağlık Bakanının ülkemizde ilk koro-
navirüs vakasını duyurmasından bir gün 
sonra birkaç üniversite eğitime ara verdi-
ğini, bazıları da çevrimiçi eğitime geçtiği-
ni duyurdu. Arkasından YÖK bazı rektörler 
ile bir toplantı yaptı ve üniversitelere ken-
di kendilerine tatil veya çevrimiçi kararı 
veremeyeceklerini hatırlattı. Bir gün sonra 
ise Beştepe’de yapılan bir toplantının so-
nucu olarak üniversiteler 3 hafta tatil edil-
di. Fakat YÖK üniversitelerin örgün eğitim 
programlarında çevrimiçi eğitim uygula-
malarına izin vermemeyi sürdürdü. Kanım-
ca koronavirüs küçük bir dokunuş ile yük-
seköğrenim sistemimizin zaaflarını gözler 
önüne serdi.

Fırsat eşitliği ve maliyetler
Görebildiğim kadarıyla üniversitelerin 

çevrimiçi eğitime geçmelerinin engellen-
mesini destekleyen iki argüman var: fır-
sat eşitliği ve maliyetler. Çevrimiçi eğitim 
için öğrenci tarafında iki şeye gerek var: 
Internet bağlantısı ve bir cihaz (masaüs-
tü veya dizüstü bilgisayar, tablet veya akıl-
lı telefon). Ülkemizdeki hanelerin neredey-
se %90’ının geniş bant Internete sahip 
olduğunu bir yana bırakalım, derslerin tatil 
edilmesi üniversitelerde yaşamın durma-
sı anlamına gelmiyor.  Evinden çevrimiçine 

ulaşamayacak az sayıda öğrenci üniversi-
te yurtlarında karantinaya alınabilir, üni-
versitenin teknolojik olanaklarından yarar-
lanabilirdi. 

Diğer bir çözüm ise, cihazı olmayan öğ-
rencilere cihaz dağıtılması ve tüm öğren-
cilere ücretsiz Internet bağlantısı verilmesi 
olabilirdi. Bunun pahalı bir çözüm olduğu-
nu düşünenlere Fatih projesinde sokağa 
atılan milyarları hatırlatmak isterim. Sa-
dece devlet üniversitelerinin yıllık bütçe-
si 33 Milyar TL. Yılı 240 günden (11 ay) he-
sap edersek, günlüğü 137,5 Milyona gelir. 
Dolayısıyla 3 haftalık bir üniversite tatili-
nin fırsat maliyeti 2 Milyarı geçer. Bu kay-
nak ile rahatça tüm devlet üniversitelerine 
çevrimiçi program satın alınabilir, cihazı 
olmayan tüm öğrencilere ödünç cihaz veri-
lebilir ve tüm öğrencilere ücretsiz Internet 
sağlanabilirdi. Yani çevrimiçi eğitime ge-
çilmesini engelleyen şey ne fırsat eşitsizli-
ği ne de yüksek maliyetler.

Neden çevrimiçi eğitime geçilmedi?
Ilk neden üniversitelerimizin bir kısmı-

nın bu altyapıya sahip olmaması. Bu alt-
yapı hızla (birkaç günde) kurulabilirdi. 
Bence esas sorun öğretim üyelerinin çevri-
miçi eğitime hazır olmaması. Bu zayıflığa 
rağmen cesur bir karar ile birkaç gün için-

de çevrimiçine geçilebilir ve öğretim üye-
lerinin yaparak öğrenmeleri istenebilirdi. 
Kalifiye öğretim üyelerimizin çok kısa bir 
sürede çevrimiçi eğitim becerilerini geliş-
tirebileceklerine inancım tam. Bunu ba-
şarabilirdik! Peki neden denemedik? Bazı 
üniversiteler denedi. Fakat ülkemizde üni-
versiteler maalesef otonom değiller. Eği-
timi nasıl vereceğimize merkezi regülatör 
karar veriyor. Bence YÖK’ün bu kararının 
altında; eğitim aktarma sistemleri konu-
sundaki kafa karışıklığı yatıyor.

Uzaktan eğitim nedir, ne değildir?
Öğreten ile öğrenenin aynı yerde ol-

madığı eğitime “uzaktan eğitim” denili-
yor.  Bildiğimiz en eski uzaktan eğitim mo-
deli (1840) öğrenciye ders malzemelerinin 
posta ile gönderilmesi ve öğrencinin ken-
di evinde öğrenmeye çalışması idi.  Şu 
anda çağdışı kalan bu “mektupla öğre-
tim” model ile bile milyonlarca insan In-
ternet öncesi dönemde yeni şeyler öğren-
me fırsat buldu. Bundan sonra 1930’larda 
önce radyo, sonra televizyon ile uzaktan 
eğitim denendi. Hedeflenen kitle eğitimi-
ne ulaşılamamış olsa da, özellikle okul ön-
cesi eğitimde televizyonun tarihteki rolü 
yadsınamaz --Susam Sokağı’nı izleme-
yen var mı? 1900’lerde sadece uzaktan 

eğitim veren üniversiteler kuruldu (Lond-
ra’daki Open University, Kanada’daki At-
habasca University gibi). 1990’lı yıllarda 
internetin gelişmesi ile üniversiteler inter-
net üzerinden ders vermeye başladılar.  Ilk 
tümüyle çevrimiçi ders 1984’de verildi, ilk 
tümüyle çevrimiçi üniversite 1994’de açıl-
dı. Su anda dünyanın önde gelen üniversi-
telerinin tümünde çevrimiçi eğitim kapasi-
tesi var. 

Maalesef ülkemizde birçok kişi uzaktan 
eğitim denildiğinde; hocanın dersinin vi-
deoya kaydedilip yıllarca aynı videonun öğ-
rencilere servis edildiği bir sistem düşünü-
yorlar. Buna eğitim demiyoruz—olsa olsa 
arşivleme olur.  Bazıları ise, uzaktan eğiti-
mi YouTube üzerinden ders vermek ile kı-
sıtlı zannediyor.  Bu ise (zamanı çoktan 
geçmiş olan) bilenden bilmeyene nakil sis-
teminin teknoloji kullanımı ile daha büyük 
kitlelere ulaştırılması çabasıdır.  Ancak bi-
limsel veya mesleki konferanslarda veya 
TED gibi popüler etkinliklerde kabul edile-
bilir bir yöntemdir.  Çağdaş uzaktan eği-
timde ise, öğrenciyi merkeze alan ve aktif 
öğrenmeyi destekleyen öğeler kullanılmak-
tadır.  Çevrimiçi eğitimin birçok program-
da yüzyüze eğitimden daha etkili olma po-
tansiyeli vardır. Bu konuda daha detaylı 

bir yazı hazırlıyorum—pek yakında…
Ne yapmalıyız?
Üniversitenin tüm programlarında 

%100 çevrimiçi eğitime geçilmesi müm-
kün değildir.  Fakat her programda çev-
rimiçi eğitime (farklı oranlarda) yer var-
dır.  YÖK’ün zamanı geçmiş “örgün eğitim 
– uzaktan eğitim” sınıflandırmasını bir ke-
nara koyması ve üniversiteleri, hangi prog-
ramı nasıl en iyi şekilde verebilecekleri ko-
nusunda serbest bırakması gerekmektedir.

Koronavirüs yükseköğrenim sistemimi-
zin zaafını net bir şekilde ortaya koydu. Bı-
rakın yasaklamayı, şu anda hem çağı ya-
kalayabilmek için hem de önümüzdeki 
kriz ile başedebilmek için YÖK’ün çevrimi-
çi eğitimi kucaklaması gerekir. Dünyada 
salgının yayılış hızına ve süresine baktı-
ğımda, üniversitelerin sadece 3 hafta ta-
til edilmesinin yeterli olmayabileceğini gö-
rüyorum. Öğrencilerin dönem kaybetme ve 
ülkenin milyarlarca lira zarara uğratılma 
riskleri çok net.  Yapılması gereken 3 hafta 
tatil yerine tüm üniversitelerde çok hızlı bir 
şekilde çevrimiçi eğitime geçiş çalışma-
larının başlamasıdır. Bu konuda gönüllü 
destek verecek çok sayıda uzman tanıyo-
rum. Ülkece kriz yönetiyoruz. Tüm kaynak-
ları kullanma zamanıdır!

Yükseköğrenime Koronavirüs Darbesi



GÜNDEM7    www.gazetepencere.com 14 Mart 2020 Cumartesi

Koronavirüs vakalarının görülmesi 
üzerine temizlikte kullanılan alkolün caiz 
olup olmadığı tartışmaları yeniden başladı. 
Diyanet Işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 
“Alkol içeren maddelerin temizlikte kul-
lanılması caiz midir?” sorusuna şu yanıtı 
verdi: “Ispirto, kolonya ve benzeri sıvılarla 
temizlik amacıyla üretilen alkollü mad-
delerin içilmesi haram olmakla birlikte 
temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz 
kılınmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü 
yerlerin yıkanması da gerekmez.”

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 
bulunan tarihi Ulu Cami’de 
cuma hutbesi veren İl Müftü 
Yardımcısı Nihat Koç’un söz-
leri sosyal medyada gündem 
oldu. Koç, hutbesinde şu ifade-
leri kullandı: 

“O küçücük gözle görün-

meyen virüs, birçok insanın 
peşinden koştuğu görüşü, 
ideolojiyi, düşünceyi yerle bir 
etti. Hani diyorlar ya ‘Gözümle 
görmediğime inanmam’, ma-
demki görmediğin şeye inan-
mazsın bu virüse niye inanır-
sın? Söz konusu Allah olunca, 

söz konusu İslam dini olunca, 
söz konusu ahiret hayatı olun-
ca bu daha mı zordur? Görme-
diğime inanmam’ diyen bütün 
düşünceler, ideolojiler ellerin-
de patlamış oldu. Bu virüsü 
ben Allah’tan bir nimet olarak 
görüyorum.” 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ CUMA 
HUTBESİNDE BÜYÜK BİR KALABALIĞA HİTAP ETTİ:

Kalabalığa girmeyin

Korona mücadelesi sürerken cuma na-
mazı tartışmalara neden oldu. Sosyal 
medyada iptal edildiği iddiaları ortaya 
atılınca bazı cemaat ve tarikatlar ‘farz’ 
savunması yaptı. Diyanet İşleri, ‘Risk 
grubundakiler namazını evde kılsın” 
dedi, 80 bini aşkın cami cuma vaktinde 
cemaatle doldu.

Koronavirüs tedbirleri konuşulurken 
dün gündeme ‘cuma namazı’ tartışması 
oturdu. Sosyal medyada ‘cuma namazı 
kılınmasın’ diye bir başlık açıldı. Kulla-
nıcılar koronavirüs önlemleri dâhilinde 
özellikle risk grubunun sağlığını gerek-
çe göstererek Diyanet’e çağrıda bulundu. 
Bazı cemaat ve tarikatlar ise ‘cuma na-
mazı iptal edilemez’ başlığıyla cuma na-
mazının farz olduğunu söyleyerek buna 
karşı çıktı. 

 ‘MAZERETLI SAYILACAK’
Beklenen açıklama Din İşleri Yüksek 

Kurulu’ndan geldi. Kurul “Koronavirüs 
hastalarının veya şüphe nedeniyle gö-
zetim altında tutulanların cuma nama-
zı veya başka bir gerekçeyle insanların 
toplu halde bulunduğu mekânlara git-
meleri caiz değildir” dedi. Yüksek risk 
grubunda bulunanların mazeretli sayı-
lacağını belirten Kurul, “Bu kişiler cuma 
namazı yerine evlerinde öğle namazını 
kılabilirler” ifadelerini kullandı. 

Yüksek Kurul açıklamasında cuma na-
mazının ‘kitap, sünnet ve icmâ ile sabit 
olup cemaatle kılınan, şartlarını taşıyan 
her mükellefin yerine getirmesi gereken 
farz bir namaz’ olduğu belirtildi. Ancak 
buna rağmen cana, mala yönelik tehli-
kelerle hastalık gibi mazeretlerin cuma 
namazına gitmemeyi mubah hale getir-

diğinin bilindiği vurgulanarak şu ifade-
lere yer verildi: 

“Hasta olup cuma namazına gittiği 
takdirde hastalığın artmasından veya 
uzamasından endişe eden kimselerin 
cuma namazı kılmakla yükümlü olma-
dığı açıkça ifade edilmiştir. Bu çerçeve-
de koronavirüs görülen ülkelerde yaşa-
yan ve yüksek risk grubunda bulunan 
Müslümanlar mazeretli sayılacağından 
cuma namazı yerine evlerinde öğle na-
mazını kılabilirler.”

KORONA HUTBESI
Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu haf-

taki cuma hutbesini koronavirüs salgı-
nına ayırdı. Türkiye’de bulunan bütün 
camilerdeki hutbelerde temizlik kural-
larına uyulması konusunda uyarılar ya-
pıldı, camilerde ortak tespih değil şahsi 
tespih kullanılması istendi. Vatandaşla-
rın tıklım tıklım doldurduğu camilerde 
‘Dünyanın dört bir köşesine yayılan ko-
ronavirüsün de inşallah çaresi buluna-
caktır” denildi. Hutbede özetle şu uyarı-
lar yer aldı:

“Meseleyi hafife almadan, abartıp pa-
niğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklı-
mızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla 
mücadele etmek hepimizin vazifesidir. 
Hastalık dünya imtihanlarından biridir. 
Bizlere düşen hastalığa yakalanmamak 
için tedbiri elden bırakmamaktır. Kala-
balık ortamlardan uzak durmaya gayret 
edelim. Sağlık rabbimizin bize emane-
tidir. Mümine düşen bu emanete sahip 

çıkmak, onu korumak için gayret göster-
mektir.” 

ERBAŞ: RISKLI GRUP   
EVDE KILSIN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cuma 
hutbesi irat etti. Koronavirüs ile ilgili 
uyarılarda bulunan Erbaş, tarih boyun-
ca pek çok hastalığın Allah’ın yardımı ve 
insanların gayretli araştırmalarıyla teda-
vi edilebildiğini söyledi. 

Koronavirüsün de şifasının bulunaca-
ğını söyleyen Erbaş, “Bizlere düşen ise 
hastalığa yakalanmamak için tedbiri el-
den bırakmamaktır” dedi.

Hastalıkla ilgili uyarılarda bulunan Er-
baş, cuma namazına gelen büyük kala-
balığa şöyle seslendi; 
“Bulunduğumuz ortamı havalandıralım. 
Kalabalık ortamdan uzak durmaya gay-
ret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, 
kapı kolu ve masa üstleri gibi el tema-
sının yoğun olduğu alanları temiz tuta-
lım.”

Belli bir yaşın üzerinde olanların risk 
grubunda olduğuna dikkati çeken Er-
baş, yaşlı vatandaşların ve enfeksiyon 
kapanların evlerinde istirahat etmeleri 
ve kalabalık ortamlardan uzak durmala-
rı önerisinde bulundu. Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun Cuma namazı açıklamasına 
dikkat çeken Erbaş, “Risk ortadan kalka-
na kadar hasta olanlar, enfeksiyon ka-
panlar ve yaşlılar evde Cuma namazı ye-
rine öğle namazı kılabilir” dedi. 

Müftü: Bu virüs Allah’tan nimet!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir-
çok Müslüman ülkede yeni bir du-
yuruya kadar cuma namazlarının 
kılınmamasına karar verdi. İran’da 27 
Şubat tarihinden beri cuma namaz-
ları toplu olarak kılınmıyor. Almanya 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği de 
ülkedeki 900 camide cuma namazı-
nın kılınmayacağını açıkladı. Birlik 
ayrıca kuran kurslarının da ertelendi-
ğini duyurdu. Hollanda Diyanet Vakfı 
bir açıklama yaparak alınan önlemler 
kapsamında 100 kişinin üzerindeki 
etkinliklerin iptal edildiği ve vakfı 

bağlı camilerde 13 Mart tarihinden 
itibaren yapılacak yeni bir açıklamaya 
kadar cuma namazlarına ara verildiği 
vurgulandı. 

Diyanet’e bağlı Belçika’da bulunan 
camiler de salgın nedeni ile 3 Nisan’a 
kadar tamamen kapatıldı. Belçika 
Diyanet Vakfı bir açıklama yaparak, 
“Bütün vatandaşlarımızı namazlarını 
evde kılmaya, Belçika makamlarının 
aldığı kararlara hassasiyetle uymaya 
ve bu salgına karşı korunma tedbir-
lerini azami derecede almaya davet 
ediyoruz” denildi. 

Türkiye’ye 
başka 

Avrupa’da 
başka

AVRUPA’DA CUMA NAMAZI KILINMADI

DIYANET: 
TEMIZLIKTE 
ALKOL CAIZDIR

ERDOĞAN IÇIN DE 
‘CUMA’ ÖNLEMI

IRAN’DA TÜRBE 
TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan koro-
na önlemleri arasına, Cuma namazı da girdi. 
Bir süredir tokalaşmaya son veren, yakın 
çevresindekiler de mobil termal kamera 
ile sürekli kontrol edilen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yurtdışı ve yurtiçi gezilerine de 
ara vermişti. Erdoğan, önümüzdeki hafta 
yapılacak grup toplantısını da iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, genellikle 
yaptığı gibi Cuma namazı çıkışında kam-
eraların karşısına geçmedi. Erdoğan’ın 
yurtdışında olmadığı haftalarda, Cuma 
namazı çıkışında gazetecilere açıklama 
yaptığı biliniyor. Dün Erdoğan’ın kamer-
alar karşısına geçmemesi Cuma namazı 
konusunda da bir düzenleme yapıldığını 
gösteriyor. Ankara’da konuşulanlara göre 
Erdoğan Cuma namazını Beştepe’deki 
camide, yakın ekibinin katıldığı çok sınırlı 
bir cemaatle kıldı.

Çin’den sonra koronavirüsün en fazla 
etkili olduğu Iran’da dini merasimler geçici 
süreyle iptal edildi. Iran Sağlık Bakanı 
Nemeki, türbelerle ilgili “Virüs geçene 
kadar gitmeyin” uyarısına mollalar tepki 
gösterdi. Mollalar halkın türbe ziyaretlerin-
den vazgeçmemesi gerektiği hatta türbe-
lerin koronavirüse şifa olacağı yönünde 
açıklamalar yaptı.
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FRANSA’DA NAKIT PARA 
KULLANIMI YASAK

Fransa’da, 1 Mart’ta 100 olan 
vaka sayısı 11 Mart’ta 2 bin 281’e 
çıktı. Ülkede bazı milletvekilleri-
nin yanı sıra Kültür Bakanı Fran-
ck Riester da virüse yakalandı. 
1000’den fazla kişinin bir araya 
geleceği türden toplumsal etkinlik-
ler yasaklandı. Disneyland Paris’te 
çalışan üç kişide virüs tespit edildi. 
12 Mart günü ise ülke genelinde 
tüm okulların kapatılacağı açıklan-
dı. Başkent Paris’te Louvre Müzesi 
bir süreliğine kapandı. Paris’te 
Eyfel Kulesi ise nakit para kulla-
nımına son verdi. Ülkedeki Müs-
lüman örgütleri, namazların cami 
yerine evde kılınma çağrısı yaptı.

JAPONYA TASLAK HAZIRLADI 
AMA UYGULAMADI

Dünyada en fazla yaşlı nüfusa 
sahip olan Japonya en fazla ko-
ronavirüs vakasının görüldüğü 
11. ülke. Japon hükümeti, 10 Mart 
günü bir acil durum taslağı hazır-
ladı. Henüz uygulamaya geçme-
yen taslakta insanların evlerinde 
tutulması, eğitime ara verilmesi 
ve çok sayıda kişinin bir araya ge-
lebileceği mekanların kapatılması 
gibi önlemler yer alıyor.

ABD ÇALIŞMA HAYATINI  
EVE TAŞIDI

ABD’de koronavirüs vakalarının 
sayısı katlanarak artıyor. 8 Mart’ta 
106 yeni vaka tespit edilirken bu 
sayı 11 Mart’ta 307’ye çıktı. Günlük 
ölüm sayılarındaki artış da sürü-
yor. Virüs neredeyse her eyalete 
yayılmış durumda. Ülkede büyük 
şirketler, çalışanlarını evden çalış-
maya sevk ediyor. Bazı eyaletlerde 
okullar kapatılırken bazılarında da 
üniversiteler internetten ders ver-
meye başladı. Basketbol, beyzbol, 
futbol ve hokey ligleri erteledi.

INGILTERE: “SEVDIKLERINIZ 
ZAMANINDAN ÖNCE GIDEBILIR”

Ingiltere’de 11 Mart Çarşamba, 
en çok yeni vaka ve ölümün ger-
çekleştiği gün oldu. 12 Mart’ta 
açıklama yapan Başbakan Boris 
Johnson, bugüne kadar yürütülen 
virüsün bulaşmasını engelleme 
aşamasından virüsün yayılmasını 
geciktirme aşamasına geçtiklerini 
duyurdu. Johnson, okulları henüz 
kapatmayacaklarını, spor etkin-
liklerine de şimdilik seyircilerin 
gidebileceğini söyledi. Johnson 
Ingiltere’de pek çok ailenin sev-
diklerini zamanından önce kaybe-
deceğini söyledi.

Çin’in Vuhan kentinden 
dünyaya yayılan  
koronavirüs salgını,  
Antarktika hariç  
tüm kıtalara ve  
Türkiye dahil 120’den  
fazla ülkeye yayıldı.  
Dünya Sağlık Örgütü, 
koronavirüsü “pandemi”  
ilan etti. Virüsün dünyanın  
dört bir yanında yayılmaya 
devam etmesi, çok sayıda ülkeyi 
çeşitli önlemler almaya itti. 
Çin en sert önlemleri alırken, 
Iran ve Italya önlem almakta 
gecikmekle suçlandı.

DÜNYA
ÖNLEMLERI 
ARTIRIYOR

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de başlangıç-
ta yeterli önlemler alınmadı. Bir anda çok sayıda 
insana bulaşan salgında bir günde 97 kişinin 
hayatını kaybetmesiyle ilk önlem Çin Devlet 
Başkanı’ndan geldi. Şi Jinping maske takarak 
dolaşmaya başladı.

Ocak ayında alınmaya başlanan sıkı önlemler 
şubatta etkisini göstermeye başladı ve salgının 
yayılma hızı düştü. Fakat bunun için ülkede ne-
redeyse hayat durdu denebilir. 

Ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Hubei eyale-
tinde 60 milyon kişi karantinaya alındı. Iş yerleri, 
okullar, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri 
ve çok sayıda kurum kapatıldı. Spor müsabaka-

ları ve toplu etkinlikler iptal edildi.
Vuhan kentinde de stadyumlar kitlesel karan-

tina merkezlerine dönüştürüldü ve hızlıca çok 
sayıda hastane inşa edildi. Her haneden belirli 
sayıda insanın yalnızca hayati ihtiyaçlarını satın 
alması için evlerini terk etmesine izin verildi.

Başkent Pekin’e dışardan gelenler  bir süre 
karantina altında tutulmaya başlandı. 6 Mart 
itibarıyla bu sayının 827 bin olduğu açıklandı. 
Karantina önlemlerini ihlal edenlerin üç ile yedi 
yıl arasında hapisle cezalandırılacağı açıklandı. 

Şubat başında günlük 4 bine yaklaşan vaka 
sayısı Mart’ta 100’ün altını gördü. 100-150 ara-
sında seyreden günlük ölüm de yüzde 90 düştü.

ÇIN’DE ÖNLEMLERI IHLAL EDENLERE HAPIS CEZASI

GÜNEY KORE’DE HASTALARA 
GPS ÇIPI TAKILDI

Çok sayıda vakanın görül-
düğü diğer ülkelerden Güney 
Kore, Şubat ayında parlamen-
tosunu ve mahkemelerini 
kapattı. Şoförlerin arabala-
rından inmeden ve kimseye 
temas etmeden virüs testi 
yapmalarını sağlayan merkez-
ler bulunan ülkede, hayatını 
kaybedenlerin oranı yüzde 0,7 
seviyesinde. Ülkede konserler 
ve çok sayıda etkinlikler iptal 
edilirken, Güney Kore diğer 
ülkelerin henüz uygulamadığı 

sıra dışı bir yöntem izleyerek 
virüs tespit edilen herkese bir 
GPS çipi taktı ve koronavirüs-
lü hastaların nerede olduğunu 
internetten canlı harita ile 
yayımlamaya başladı.

Haritada hastaların isimleri 
yer almıyor ve harita ile hal-
ka hastalardan uzak durma 
imkanı tanınıyor. Havaliman-
larında ise ülkeden çıkmak 
isteyenlerin üç aşamalı bir 
kontrolden çıkması  
hedefleniyor.

Çin dışında en fazla koro-
navirüs vakasının görüldüğü 
ülke olan Italya, kademeli bir 
şekilde koronavirüse karşı 
aldığı önlemleri artırdı.

Önce 11 kasabaya giriş çıkış 
yasaklandı ve bazı festivaller 
ertelendi, ardından 16 milyon 
kişinin yaşadığı Italya’nın 
kuzey bölgeleri karantinaya 
alındı. Spor müsabakaları er-
telendi ve karantina önlemleri 
tüm ülkeye yayıldı. Seyahatler 
büyük oranda kısıtlandı.

Önlemler artırılsa da Ital-
ya’da vaka ve ölüm sayılarında 

artış sürüyor. 3 Martta ülkede-
ki vaka sayısı 2 bin 500 civa-
rındaydı. 11 Mart’ta ise toplam 
vaka sayısı 12 bin 400’e çıktı. 

Bunun üzerine 11 Mart Çar-
şamba akşamı Başbakan Giu-
seppe Conte tarafından açık-
lanan yeni tedbirlerle, o güne 
kadar kısıtlamalarla da olsa 
açık kalan mağazalar, resto-
ran, bar, kafe gibi mekanların 
kapatılacağı duyuruldu.

Ancak temel kamu hizmeti 
veren işletmeler yani banka-
lar, postaneler, fabrikalar ve 
toplu taşıma servisi işlemeye 

devam edecek. Bir yandan da 
halktan, sağlık ve iş gerekçe-
siyle gerekli olmadıkça evle-
rinden çıkmamaları isteniyor.

Öte yandan hükümet koro-
navirüsle mücadele amacıyla 
25 milyar Euro tahsis edildiğini 
açıkladı. Iş, sağlık, ya da gıda 
gibi temel ihtiyaçlar gerekçe-
siyle evden çıkanların, polis 
kontrolüyle karşılaşırlarsa 
bu gerekçelerini yazılı olarak 
bildirmeleri gerekiyor. GTemel 
ihtiyaç sayılmayan nedenlerle 
dışarıda “yakalanan” kişilere 
cezalar kesilmeye başlandı.

ITALYA’DA EVDEN ÇIKANLAR 
GEREKÇELERINI YAZIYLA BILDIRIYOR

Iran, 12 Mart itibarıyla hem ölüm 
hem de vaka sayısı açısından Ital-
ya’nın ardından dünyada üçüncü 
sırada yer alıyor.

Ülkede vakal artış hızı ve günlük 
ölümlerde belirgin bir azalma he-
nüz görülmüyor. Iran Sağlık Bakan 
Yardımcısı Iraj Harirçi, insanların 
evlerinde karantinaya girmeye 
zorlanmasını “Dünya Savaşı öncesi 
türden bir strateji” olarak adlan-
dırdı. Bundan kısa bir süre kendisi 
de koronavirüse yakalandı. Virüs 

ülkenin cumhurbaşkanı yardımcı-
larından birine ve Meclis’in yüzde 
10’una yakınına denk gelen 24 
milletvekiline de sıçradı. Millet-
vekillerden ikisi hayatını kaybetti. 
Meclis kapatıldı.

Metanol içmenin koronavirüsü 
engellediği söylentileri üzerine 
bunu yapan 16 Iranlı hayatını kay-
betti. Iran’ın dini lideri Ayetullah 
Ali Hamaney, Nevruz kutlamaları 
kapsamında yapacağı konuşmayı 
iptal ettiğini duyurdu. 

IRAN MECLISI’NIN YÜZDE 10’UNA SIÇRADI

ISPANYA’DA OTURUMLAR VE 
UÇUŞLAR IPTAL

Akdeniz’deki komşusu İtalya’nın akıbe-
tine uğramak istemeyen İspanya’da, 8 
Mart’ta 149 yeni vaka görülürken bir gün 
sonra 557 kişide koronavirüs görüldü. 11 
Mart itibarıyla bu sayı 582’ye çıktı.İtal-
ya’ya uçuşlar iptal edildi. Bazı bölgelerde 
tüm okullar ve üniversiteler kapandı. 
Malaga Film Festivali iptal edildi. Parla-
mentoda 1 haftalığına kapılarını kapattı. 

ALMANYA’DA TEST 
LABORATUVARLARI KURULDU

Almanya da yeni vaka sayısının art-
maya devam ettiği ülkelerden. 4 Mart’ta 
59, 8 Mart’ta 240 olan günlük yeni vaka 
sayısı 11 Mart’ta 400’e çıktı. 2 bin 512 va-
kanın yaşandığı ülkede 11 Mart itibarıyla 
yalnızca 5 kişi yaşamını yitirdi. Almanya 
Başbakanı Merkel, Almanya’nın yüzde 
60’ına koronavirüs bulaşma ihtimali ol-
duğunu söyledi. Lufthansa, 29 Mart - 24 
Nisan arası 23 bin uçuşu iptal etti.
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Koronavirüs nedeniyle son 
24 saatte 85 kişinin yaşamı-
nı yitirdiği İran’da can kaybı 
resmi verilere göre 514'e yük-
seldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 
11 bin 364 oldu. Bu rakam, 
ülkedeki pek çok kişi tarafın-
dan inandırıcı bulunmuyor. 
Aralarında siyasetçi ve gazete-
cilerin de yer aldığı muhalifler 
5 binden fazla kişinin öldüğü-
nü iddia ediyor.

SATIŞ YERLERI VE 
SOKAKLAR BOŞALTILDI

Salgın ilk ortaya çıktığında 
önlem almaya gerek görme-
yen, çağrılara rağmen türbe ve 
camilerde toplu ibadete de-
vam eden ülkede, toplu me-
zarlar uydu fotoğraflarına yan-
sırken yeni önlemler devreye 
sokuldu. Konu Genelkurmay’a 

havale edildi, komutanlar 
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında satış yerleri, sokak ve 
caddelerin artık boşaltılacağı-
nı açıkladı.

HERKES SAĞLIK 
KONTROLÜNDEN 
GEÇIRILECEK

İran Genelkurmay Başkanı 
Muhammed Bakıri, tüm İran-
lıların 10 gün içinde sağlık 
kontrolünden geçirileceğini 
ve şüphelilerin tedavi altına 
alınacağını belirtti. İranlı yet-
kili, bunun için ülke genelinde 
1000 sağlık merkezinin oluş-
turulacağını ve muayenelerin 
klinik ortamında yapılacağını 
söyledi. Tümgeneral Bakıri, 
koronavirüsle mücadele kap-
samında ülke genelinde çarşı, 
pazar, alışveriş merkezleri ile 

sokak ve caddelerin 24 saat 
içinde boşaltılacağını kaydetti.

ZARIF YARDIM ISTEDI: 
ACIL

ABD ambargosu nedeniyle 
sağlık hizmetleri aksayan İran, 
önceki gün IMF’ye 5 milyar 
dolarlık acil destek için baş-

vuru yapmıştı. İran Dışişleri 
Bakanı Cahid Zarif, dün de 
uluslararası topluma seslendi, 
‘'ACİL' başlığı ile yardım istedi. 
Zarif, “Virüsler ayrım yapmı-
yor. İnsanlık da yapmamalı” 
dedi.

Tıbbi malzemelerin yetersiz-
liğinin koronayla mücadeleyi 

sekteye uğrattığını söyleyen 
İran Dışişleri Bakanı Cahid Za-
rif, sosyal medya hesabından 
bir ihtiyaçlar listesi yayınla-
yarak, "İranlı sağlık personeli 
cesurca Covid-19 ile mücadele 
ediyor. Ne var ki, onların bu 
çabaları içinde bulunduğumuz 
kısıtlamalar ve tıbbi ilaç ve 
malzeme yetersizliği nedeniy-
le ciddi anlamda sekteye uğru-
yor. En ihtiyaç duyulan şeyler 
ekteki listede yer almaktadır. 
Virüsler ayrım yapmıyor. İn-
sanlık da yapmamalı” ifadele-
rini kullandı.

Zarif'in paylaştığı ihtiyaç-
lar listenin en başında yapay 
solunum cihazları ve parçaları 
bulunuyor. Bunların yanı sıra 
koruyucu maskeler ve daha 
gelişmiş cihazlar için parçalar 
da isteniyor.

Türkiye’nin, virüs gönderdiği 
iddia edilen ülkelerin sayısı dörde 
çıktı. Afrika ülkesi Gana koronavi-
rüs tespit edilen hastanın Türki-
ye’den geldiğini duyurdu.

İlk olarak 28 Şubat’ta Nijerya, 
bir hastanın Türk Hava Yolları’nın 
İstanbul aktarmalı uçuşuyla ülke-
ye girdiğini açıklamıştı. Ardından 
3 Mart’ta Singapur, aynı şekilde 
THY uçağıyla Türkiye’den gelen bir 
yolcuda korona tespit edildiğini 
duyurmuştu. 

ABD’de 10 Mart’ta ‘Türkiye’den 
gelen yolcuda korona çıktı’ açık-
laması yapmış, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, “Son 2 haftanın 

kayıtlarında böyle bir ziyaret gö-
rülmüyor” diyerek yanıt vermişti.

Türkiye’den giden ve korona 
tanısı konan son vaka Batı Afrika 
ülkesi Gana'da çıktı. Gana Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan açık-
lamada, testi pozitif çıkan hasta-
nın Türkiye'de çalışan ve Gana'ya 
dönen bir vatandaş olduğu söylen-
di. Henüz yetkililerden, konuya 
ilişkin açıklama yapılmadı. 

Dört farklı ülkenin ‘Türkiye’den 
koronalı hasta geldi’ açıklaması 
yapması ve Türkiye’de henüz iki 
vaka saptandığı bilgisinin paylaşıl-
ması testlerin güvenilirliği tartış-
masını gündeme getirdi.

İtalya'da bilanço ağırlaş-
maya devam ediyor. 
Son 24 saatte korona-
virüsten can kaybı 
189 artarak, 1016'ya 
yükseldi. 

Sivil Savunma 
Genel Müdürü Angelo 
Borrelli, mevcut vaka 
sayısının 12 bin 839'a çıktığı-
nı, virüs bulaşanların toplam sayı-
sının 15 bin 113 olduğunu bildirdi. 
Ülkede, Covid-19 acil durumunun 
başladığı 21 Şubat’tan bu yana 
ölenlerin yüzde 98’inin 68 yaş 
üstü olduğunu kaydeden Borelli, 
1153 kişinin de yoğun bakımda 
tedavi gördüğünü aktardı.

SAĞLIK SISTEMI ÇÖKTÜ
New York Times, Avrupa'da en 

çok korona vakası görülen ülke 
olan İtalya'daki sağlık çalışanları-
nın hikayelerini aktardı ve dünya-
yı uyardı. İtalyan bir gazetecinin 

gözlemlerine yer verilen 
haberde, doktorların 

yaşlı hastaları tedavi 
etmediği, ölüme terk 
ettiği ve zatürre has-
talarını evine gön-
derdiği söylendi.
Öte yandan ülkenin 

kuzeyindeki bir kasaba-
da 10 saat çalıştıktan sonra 

maskesiyle beraber uyuya kalan 
hemşirenin fotoğrafı, ‘yorgun dü-
şen sistemin sembolü’ olarak ifade 
edildi. Haberde, doktorların bazı 
yaşlı hastaları soluma cihazına 
bağlamadıklarını yani ölüme terk 
etmek zorunda kaldıkları söylendi.

Haberde, üç hafta aralıksız çalı-
şan bir sağlık çalışanının da so-
nunda koronavirüse yakalandığını 
anlatıldı. Birçok uzmanın ise İtal-
ya'nın salgının yayılmasında diğer 
Avrupa ülkelerine göre yaklaşık 
10 gün ilerde olduğunu belirttiği 
aktarıldı.

‘VIRÜS AYRIM YAPMIYOR 
INSANLIK DA YAPMAMALI’

İran büyüyen mezarlıklar uydu fotoğraflarına yansıdı

Koronavirüsle mücadelede en çok zorlanan ülke hem ABD ambargosu hem de siyasi yapısı nedeniyle Iran. Ülke-
de resmi verilere göre ölü sayısı 514 ancak iddialara göre gerçek sayı bunun en az 10 katı. Ülkede toplu mezarla-
rın görüntüsü uydu fotoğraflarına bile yansırken, yönetim tedbirleri artırdı, satış yerleri ve sokaklar boşaltıldı.

KORKU BÜYÜYOR

Çin'in Vuhan kentinde orta-
ya çıkan yeni tip koronavirüs dün-
ya genelinde 126 bini aşkın kişi-
ye bulaşırken, 4 bin 700'den fazla 
can kaybına neden oldu. Italya'da 
can kaybı 1016'ya, Fransa’da 61’e 
yükseldi. Ispanya ise ülke genelin-
de 15 günlük OHAL ilan etti. 

Çin’de son haftalarda hızla ge-
rileyen can kaybı ve yeni vaka ra-
kamları tek haneye indi. Son 24 
saatte salgın nedeniyle 7 kişi ha-
yatını kaybetti, 8 yeni Covid-19 
vakası saptandı.

Salgında hayatını kaybedenlerin 
sayısı 3 bin 179’a yükseldi. Ulusal 
Sağlık Komisyonundan yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, vaka sayısı 
4 bin 20’sinin durumu ağır olmak 
üzere 80 bin 813’e yükseldi.

AFRIKA’DA YAYILIYOR 
Senegal'de 6 kişide daha yeni 

tip koronavirüs vakasının tespit 
edilmesinden sonra Cumhurbaş-
kanı Macky Sall, "Afrika hastalık-
ların yeni merkezi olmamalı" dedi.

Twitter hesabı üzerinden ülke-
yi virüs salgınını ciddiye alma-
ya ve dikkatli davranmaya davet 
eden Sall, " Afrikalı meslektaşları-
mı birlikte hareket etmeye çağırı-
yorum" açıklamasında bulundu.

Afrika kıtasında son olarak Ga-
bon, Gana, Fildişi Sahili’nin yanı 
sıra Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, 
Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, 
Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 
vakaları görüldü. Kıtadaki toplam 
135 koronavirüs vakasının 3’ü 
ölümle sonuçlandı.

ISPANYA OLĞANÜSTÜ  
HAL ILAN ETTI

Ispanya'da ölü sayısı 120'ye, 
vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi. 
Ispanya Başbakanı Pedro Sanc-
hez, yeni tip koronavirüs salgının-
dan dolayı ülke genelinde 15 gün 
"olağanüstü hal" ilan etti.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox 
partisinin lideri Santiago Abas-
cal'ın da test sonucunun pozitif 

olduğu açıklandı. Ispanya'da si-
yasetçiler arasında ilk koronavirüs 
vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve 
milletvekili Javier Ortega Smith'de 
çıkmıştı.

KKTC'DE VAKA  
SAYISI 5'E ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nde (KKTC) 3 kişide daha koro-
navirüs vakası görülmesiyle ül-
kedeki vaka sayısı 5'e yükseldi. 
KKTC'de ilk vaka geçen hafta gö-
rülmüş, ülkede eğitime ara veril-
mişti. 

KAZAKISTAN’DA  
ILK VAKA ÇIKTI

Kazakistan’da iki kişide korona-
virüs tespit edildi. Önlemleri ar-
tıran Kazakistan; Türkiye, Alman-
ya ve Ingiltere’nin de aralarında 
olduğu 11 ülkeyle olan uçuşlarını 
sınırlandırdı.

ARJANTIN UÇUŞLARI 
DURDURDU 

Arjantin Devlet Başkanı Alberto 
Fernandez, korona önlemleri kap-
samında 30 gün boyunca virüsten 
yoğun etkilenen ülkelerden gelen 
uçuşların durdurulduğunu açık-
ladı. Ülkede 1 can kaybı yaşandı, 

vaka sayısı ise 31 olarak kayıtla-
ra geçti.

Bu kapsamda Avrupa ülkele-
ri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin 
ve Iran gibi virüsten yoğun etkile-
nen ülkelerden gelen uçuşlar askı-
ya alındı.

SUUDI ARABISTAN'DA 
VAKA SAYISI 62'YE  
YÜKSELDI

Suudi Arabistan'da vaka sayısı 
62'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı-
nın aktardığı açıklamaya göre, ül-
kede 17 yeni korona vakası tespit 
edildi. Açıklamada, daha önce vi-
rüs nedeniyle tedavi gören kişiler-
den birinin iyileştiği belirtildi.

EVEREST DAĞI KAPATILDI
Şu ana kadar bir koronavirüs 

vakası tespit edilen Nepal’de ön-
lemler kapsamında Everest Dağı 
dahil olmak üzere tüm Himalaya 
zirveleri kapatıldı. 

ABD’DE CAN KAYBI 39’ 
ÇIKTI

ABD’de, teyit edilen vaka sayısı 
bin 505’e, can kaybı 39’a ulaştı. 
Virüs 50 eyaletten 46’sına yayıldı. 

ABD Başkanı Donald Trump, 
sosyal medya hesabından açıkla-
ma yaparak, yakında geniş çaplı 
koronavirüs taramasına geçilece-
ğini duyurdu. 

BOLSONARO'DA KORONA 
ÇIKTI 

Geçen hafta ABD Başkanı Do-
nald Trump'la görüşen Brezilya 
Devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun 
koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu 
gelişme üzerine Beyaz Saray acil 
toplanma kararı aldı.

Daha önce Brezilya Iletişim Ba-
kanı Fabio Wajngarten’in korona 
testi pozitif çıkmış, Bolsonaro da 
koronavirüs şüphesiyle müşahede 
altına alınmıştı. 

Ayrıca Bolsonaro, finansal piya-
saları sarsan koronavirüsün med-
yanın uydurduğu bir 'fantezi' ol-
duğunu söylemişti.

TRUMP 
‘NAMASTE’ 

DEDI
‘Havalar güzelleşince 

geçer’ gibi açıklamalar 
yaparak salgını ciddi-
ye almadığı yönünde 
eleştiriler alan Trump, 
Irlanda Başbakanı Leo 
Varadkar ile düzen-
lediği basın toplantı-
sında tokalaşmamayı 
tercih etti. Iki lider 
bunun yerine 'Namas-
te' selamı verdi.

GANA’YA DA  
TÜRKIYE’DEN  

GITMIŞ

ITALYA’DA CAN 
KAYBI ARTIYOR
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Yayılması önlenemeyen 
koronavirüse karşı olağa-
nüstü önlemler alınmasını 
anlamaya eski bir efsane 
yardımcı olabilir. Buna 
göre bir strateji oyunu olan 
satrancın muhtemel mu-
cidi, kralından bir istekte 
bulunma hakkına sahip-
tir. Mucitin isteği, satranç 
tahtasının üzerindeki 64 
kareye pirinç taneleri yer-
leştirilmesidir. İlk kareye 
bir pirinç tanesi, ikinci 
kareye birincinin iki katı, 
üçüncü kareye ikincinin 
iki katı, yani genel kural 
olarak her kareye bir ön-
cekinin iki katı pirinç ta-
nesi konmalıdır. Sonuç ise 
kralı büyük bir şaşkınlığa 
uğratır: Çünkü son kareye 
18 trilyondan fazla pirinç 
tanesi yerleştirilmesi ge-
rekmektedir.

AMAÇ ZAMAN 
KAZANMAK

Uzmanlar, koronavirüs 
salgınında da virüs bula-
şan kişilerin sayısının ben-
zer bir oranda artmasından 
endişe ediyor. Bu nedenle 
büyük etkinliklerin yasak-
lanması, futbol maçlarına 

seyirci alınmaması ve 
okulların kapatılması gibi 
kısıtlamalara gitmek sal-
gından korunabilmek için 
önemli. Ancak bu önlemler 
bile virüsün yayılmasını 
önlemiyor. Amaç aslında 
zaman kazanmak, yayılma 
hızını düşürmek, zamana 
yaymak.

KATLANARAK 
BÜYÜYEN TEHLIKE

DW’nin haberine göre 
"Şu anda katlanarak bü-
yüyen bir tehlikenin söz 
konusu olduğunu" söyle-
yen Bern Üniversitesi'n-
den Epidemiyolojist Julien 
Riou, salgının gelişiminin 
doğrusal bir çizgide ol-
madığına, vaka sayısının 
belirli bir zaman diliminde 
aynı kalmadan hızla art-
tığına dikkat çekiyor. Hel-
mholtz Salgın Araştırma-
ları Merkezi Epidemioloji 
Bölümü Müdürü Gerard 
Krause de vaka sayısının 
böylesine büyük bir hızla 
artmasının salgınlarda 
sıklıkla görülen bir durum 
olduğuna işaret ediyor ve 
"Bu büyüme şekli, bir kişi-
nin etrafındaki çok sayıda 

kişiye bulaştırabileceğine 
ve onların da aynı şekilde 
tekrar başka kişilere bulaş-
tırabileceği anlamına geli-
yor" diyor.

GÜNLER IÇINDE 
1’DEN 1 MILYONA 
ÇIKAN VAKA

Bern Üniversitesi'nden 
Riou, örnek bir hesaplama 
da yapıyor: Koronavirüs 
bulaşmış bir kişi ortalama, 
örneğin iki kişiye daha 
virüsü bulaştırıyor ve bu 
hızlı artışla virüsün bulaş-
tığı çember her seferinde 
katlanarak büyüyor. Ya da 
mesela 500 koronavirüs 
vakası 11 kez çifte katlan-
dığında, yani 500'ün 11 
karesini geçtiğinde koro-
navirüs vakalarının sayısı 
bir milyonu geçmiş oluyor. 
Riou, yeni vakaların müm-
kün olduğunca önüne 
geçilerek bu temponun 
yavaşlatılması gerektiğini 
söylüyor.

Ancak şu andaki artış, 
verilen örneğin ötesinde 
olduğunu gösteriyor. Çok 
sayıda bilim insanı enfekte 
olmuş bir kişinin şu anda 
ortalama koronavirüsü üç 

kişiye bulaştırdığını tah-
min ediyor.

‘ÖNLEMLER PAKETI 
ALINMALI’

Gerard Krause de bu ne-
denle ellerin yıkınmasın-
dan etkinliklerin iptaline 
kadar bir önlemler paketi 
alınmasını tavsiye ediyor. 
Krause, ayrıca  önlemle-
rin ihtiyaçlara uygun hale 
getirilmesi ve bunu ya-
parken de arzu edilmeyen 
etkilerinin de göz önünde 
bulundurulması gerek-
tiğini belirtiyor. Krause, 
"Çalışma ve sevkiyat kısıt-
lamaları durumunda temel 
ilaçların temin edileme-
mesi ve önemli tıbbi ope-
rasyonların yapılamaması 
gibi sonuçlar doğabilir. O 
zaman da halk sağlığının 
korunması için alınan ön-
lemler, belki salgının doğ-
rudan etkilerinden daha 
fazla zarar verebilir" uya-
rısını yapıyor. Öte yandan 
Krause, virüs bulaşan ki-
şilerinin sayısının kontrol 
dışına çıkması durumunda 
ülkelerin sağlık sisteminin 
de bunun altından kalka-
mayabileceğini belirtiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı 
açıklama ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 
yeni tür korona virüsünü ‘Wuhan virüsü’ diye anmasına 
sert tepki göstermiş, Çin Dışişleri sözcülerinden Zhao 
Lijian da virüsün kaynağının neresi olduğunun henüz 
net olarak bilinmediğini söylemişti.

Zhao Lijian, ‘virüsü Çin’e getirenin ABD ordusu’ ol-
duğunu öne sürdü. ABD’yi şeffaf olmamakla suçlayan 
Lijian, “ABD’de ‘sıfırıncı hasta’ nerede? Kaç kişi enfekte 
oldu? Hastanelerin isimleri ne? Virüsü Wuhan’a getiren 
ABD olabilir” ifadelerini kullandı. Çin’de sosyal medya-
da da ABD’nin ‘virüsün yayılmasına neden olan ülke’ 
olduğu tartışmaları da sürerken, ABD Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve 
CDC’nin kilit isimlerinin ABD Kongre’sinde Covid-19 ile 
ilgili ifade verdi.

‘TEST SONUÇLARI GÜVEN VERMIYOR’
Zhao Lijian, Twitter hesabından, ABD Hastalık Kontrol 

ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in 
görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Red-
field’in daha önce grip (influenza) nedeniyle ölen bazı 
ABD vatandaşlarında Covid-19 saptandığı sözlerini 
aktardı.

Redfield ifadesinde, ‘testlerin yetersiz kaldığını’ dile 
getirdi. Kongre’de, Covid-19 virüsü için test kitlerinin 
yeni ortaya çıktığı belirtilerek bu test kitleri olmadan 
grip salgını nedeniyle öldüğü düşünülen kişilere yapı-
lan testlerin güven verip vermeyeceği tartışıldı. “ABD’de 
kayıtlara ‘grip salgını’ nedeniyle öldükleri geçirilen 
kişilerin aslında Covid-19 nedeniyle ölmüş olma ihtima-
li var mı?” sorusuna ise Redfield, ‘yapılan testlerde bazı 
kişilere Covid-19 teşhisi konulduğunu’ söyledi.

GRIPTEN DEĞIL 
koronadan öldüler

ABD'DE SALGIN BILMECESI:

Çin Dışişleri sözcülerinden Zhao Lijian, 'ABD'nin korona virüsünü Wu-
han'a getirdiğini' öne sürdü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC) Direktörü Robert Redfield ise, ABD Kongresi'nde 'grip nedeniyle 

öldüğü sanılan kişilerin Covid-19 testinden pozitif çıktığını' söyledi.

ERKEN VE KAPSAMLI 
tedbir neden önemli?
Okullar kapandı, maç-
lar seyircisiz oynana-
cak, toplantılar iptal 
ediliyor, insanlar ev-
lerine çekiliyor. Peki 
tüm bunlar korona-
virüsle mücadelede 

işe yarayacak mı? Uz-
manlar küçük bir ma-

tematik hesabı yaptı...

Iki doktorun
koronavirüs

günlüğü

İspanya’nın başkenti Madrid’te 
hastaları tedavi ederken koronavirüse 
yakalanan iki doktor twitter hesapları 
üzerinden hastalıkla ilgili gün gün 
bilgi veriyor.

İspanya’da yaşayan 35 yaşındaki Dr. 
Yale Tung Chen ile İtalya’da hastalığı 
kapan Gonzalo Garcia Casasola yaşa-
dıkları semptomlardan bahsediyor ve 
takipçileriyle akciğerlerinin ultrason 
görüntülerini paylaşıyor. 

Madrid’teki La Paz Üniversite Has-
tanesi’nin acil servisinde çalışan Dr. 
Chen, @yaletung adlı twitter hesabın-
daki korona günlüğüne boğaz ağrısı, 
güçlü bir baş ağrısı ile kuru öksürüğü 
olduğunu fakat nefes darlığı çekmedi-
ğini belirttiği bir tweet ile başladı.  

Dr. Casasola da hastalığın bulaşma-
sının ikinci günündeki semptomlarla 
ultrason görüntülerini @casasola-
garcia adlı hesabından paylaştı. İki 
doktor da bütün gelişmeleri gün gün 
takipçilerine aktaracak.



SARS-COV-2 VE COVID-19’A 
YÖNELIK 3 GERÇEK

GERÇEK 1: COVID-19, eksponan-
siyel olarak artan bir salgındır!

Bu gerçeklerden ilki şu: COVID-19 
hastalığı vakaları eksponansiyel bir 
şekilde yükseliyor gibi gözüküyor. 
23 Ocak’ta Çin’in Wuhan’ı da içeren 
Hubei bölgesinde 444 COVID-19 
vakası vardı. 1 hafta sonra, 30 Ocak 
2020’de 4.903 vaka vardı. Ondan 1 
hafta daha sonra, 6 Şubat 2020’de 
22.112 vaka vardı.

Aynı hikaye, şimdi küresel bir öl-
çekte tekrar ediyor: İtalya’da 22 Şu-
bat 2020’de 62 vaka vardı. 29 Şubat 
2020’de vaka sayısı 888’e çıktı. 6 Mart 
2020’de ise bu sayı 4.636 oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, hastaları 
koronavirüs için test etme konusunda 
aşırı yavaş davrandığı için, 604 CO-
VID-19 vakası iddiası, muhtemelen 
gerçek hasta yükünü gizliyor. Ama bu 
sayıyı gerçek kabul etsek bile, bugün-
den 10 gün sonra bunun 10 katı ile, 2 
hafta sonra ise 100 katı ile baş etmeyi 

beklemeliyiz.
GERÇEK 2: COVID-19, gripten çok 

daha ölümcüldür!
İkinci gerçek şu: COVID-19, gripten 

daha ölümcül. Konu hakkında doğru 
bilgisi olmayan ve belki de düpedüz so-
rumsuz kişiler bu ikisini aynıymış gibi 
gösterme konusunda ısrar ediyor. Ve-
riler netleşmeden önce gelen en erken 
tahminler koronavirüsün öldürücü-
lük oranının nihayetinde %1 civarına 
düşebileceğini gösteriyordu. Eğer bu 
tahminler doğruysa bile, SARS-CoV-2, 

gripten 10 kat öldürücü demektir!
Ama öldürücülük oranının bundan 

çok daha yüksek olması ihtimali de 
var. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu 
anki öldürücülük oranı (yani onaylan-
mış vakalar içinde kaç kişinin öldüğü 
oranı) %3.4 civarında. Bu sayı muhte-
melen abartılı bir sayı; çünkü hafif ve 
orta şiddetli vakalar teşhis edilemeye-
ceği için hesaplara katılamıyor. Ama 
gerçekten düşük bir oran da olabilir; 
çünkü virüs teşhisi konmuş birçok has-
ta henüz iyileşmedi ve ölebilirler de.
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DR. 
KUBILAY
KAPTAN

KORONAVİRÜSÜ DURDURMAK MI İSTİYORSUNUZ?

HER ŞEYI DURDURUN
Koronavirüsün tam et-
kisinin ne olacağını he-
nüz bilemiyoruz. Ancak 
bu olağanüstü küresel 
olayın ilk aylarında üç 
önemli gerçek netleşti. 
Ve bunları üst üste ekle-
diğimizde ortaya çıkan, 
dünyadaki birçok politi-
kacının da giderek artan 
miktarda yaptığı sakin 
kalma çağrılarını des-
tekler nitelikte değildir; 
tam tersine gerçekler, 
davranışımızı hemen 
şimdi radikal yollarla 
değiştirmemiz gerektiği-
ni göstermektedir.

Koronavirüs Güney Kore’ye ilk defa 
yayıldığında birçok gözlemci ülkedeki 
düşük ölüm oranlarını erken optimizm 
için bahane olarak gösterdi. İddiaları-
na göre, tıp sistemleri gelişmiş ülkeler-
de hastaların daha azı ölecekti. Ancak 
Çin’deki hastaların yarısından fazlası 
şimdi iyileşmişken, Güney Kore’deki 
hastaların büyük bir kısmı halen has-
talıkla savaşıyor. 7.478 vakadan sadece 
118’i iyileşti ve düşük ölüm oranları 
giderek artabilir.

Bu sırada, tıp sistemi fazlasıyla geliş-
miş olan İtalya’dan gelen haberler de 
şok edici düzeyde kötü. Örneğin Lom-
bardy bölgesinde 8 Mart 2020 itiba-
riyle 7.375 onaylı vaka vardı. Bunların 
622’si iyileşti, 366’sı öldü ve büyük 
çoğunluğu halen hasta. Tüm hastala-
rın tamamen iyileşeceği gibi absürt bir 
varsayım altında bile virüsün öldürü-
cülük oranı %5 demektir - bu, Çin’de 
olandan daha yüksektir, daha düşük 
değil.

GERÇEK 3: Sosyal Mesafelendir-

me, Virüsü Durdurmaya Yara-
yan Tek Gerçek Yöntemdir!

Üçüncü gerçek ise şu: Şu ana 
kadar koronavirüse karşı tek bir 
önlem işe yaradı: Abartılı bir sos-
yal mesafelendirme!

Çin, tüm halk toplanmalarını 
yasaklamadan önce vatandaşla-
rın çoğunun kendi kendilerine 
karantina uygulamasını istedi ve 
virüsün eksponansiyel bir şekil-
de yayıldığı, hastalıktan en çok 
etkilenen bölgelerini resmen mü-
hürledi. Hükümet sosyal mesa-
felendirme kararını aldığı andan 
itibaren vaka sayısındaki artış 
dizginlendi ve şimdi, resmi ista-
tistiklere göre, her yeni gün belir-
lenen yeni hasta sayısı, iyileşen 
hasta sayısının altına düştü.

Ancak çok az sayıda diğer ülke, epi-
demik yıkıcı boyutlara ulaşmadan 
sosyal mesafelendirme uygulamak 
konusunda enerjik adımlar attı. Örne-
ğin Singapur’da hükümet hemen tüm 
toplu etkinlikleri iptal etti ve sokaktaki 
insanların vücut sıcaklığını ölçen tıp 
istasyonları kurdu. Bir yandan da özel 
firmalar ücretsiz dezenfektanlar dağıt-
maya başladı. Sonuç olarak ülkedeki 
vaka sayısı, komşularına göre çok ama 
çok daha yavaş artış gösterdi.

HER ŞEYI DURDURUN: 
KURUMSAL OLARAK NE 
YAPILMALI?

Bu 3 yalın gerçek bizi tek bir basit 
sonuca götürüyor: Eğer sosyal me-
safelendirmenin en ciddi formlarını 
uygulamazsak, koronavirüs korkutucu 
bir hızla yayılır, sağlık sistemlerimizin 
kaldıramayacağı bir yük yaratabilir ve 
canlarımıza kastedebilir.

Bu durum, elinde güç ve yetki bu-

lunan herkesin koronavirüsün teh-
likesini azımsamaya çalışmaktansa, 
insanların halka açık alanlardan uzak 
durmasını, büyük toplantıları iptal 
etmesini ve önemsiz seyahatlerden 
kaçınmasını tembihlemesi gerektiğini 
göstermektedir.

Eğer hasta kişiler iyileştirilmezlerse, 
sosyal mesafelendirmenin büyük bir 
kısmının tamamen işe yaramaz olduğu 
(veya hasta birinin işyerinden uzakta 
çalışmaya gücünün yetmeyeceği) ger-
çeği de düşünülecek olursa, ülkelerin 
hükümetlerinin ek adımlar atarak 
toplum sağlığını iyileştirmeleri gerek-
mektedir.

İlk olarak devletler, koronavirüsün 
tıbbi tedavisinin maddi yükünü üzeri-
ne almalıdır.

İkinci olarak devletler, hasta işçilerin 
ücretli izin alma hakkını temin etmeli-
dir.

Üçüncü olarak devletler, resmi belge-
leri olmayan ama tıbbi yardım ihtiyacı 
olan göçmenleri sınırdışı etme uygula-
masını durdurmalıdır.

Dördüncü olarak ülkeler, acil durum 
tesislerinin sayısını hızla arttıracak 
yatırımlar yapmalıdır.

Son birkaç günde yaşananlar, ABD’de 
bunun doğru veya hızlı bir şekilde 
yapılmayacağını gösteriyor (her ne 
kadar 9 Mart 2020’de hükümet saatlik 
çalışanlara yardım edeceğini ve bazı 
diğer önlemler alacağını açıklamış olsa 
da). Dolayısıyla sosyal mesafelendirme 
sorumluluğu, toplumun her seviyesin-
deki karar alıcılara düşmekte:

Bir spor takımınız mı var? Boş bir 
stadyuma karşı oynayın.

Bir konferans mı düzenliyorsunuz? 
Güze kadar erteleyin.

Bir iş yeriniz mi var? Çalışanlara ev-
den çalışmalarını söyleyin.

Bir okul müdürü veya üniversite 
rektörü müsünüz? Öğrencileriniz hasta 
olmadan ve zayıf ebeveynlerini hasta 
etmeden önce dersleri çevrimiçi orta-
ma taşıyın.

Bir yerde başkanlık için yarışıyor 
musunuz? Tüm mitinglerinizi iptal 
edin.

Tüm bu kararların gerçek masrafla-
rı var. Örneğin New York Şehri’ndeki 
devlet okullarını kapatmak, on bin-
lerce öğrencinin ana besin kaynağı 
olan öğünlere erişememesi anlamına 
geliyor. Ancak kurumların ve yetkilile-
rin görevi, bu masrafları olabildiğince 
insani bir şekilde karşılamak ve bunla-
rı bahane göstererek halkı ölümcül ve 
bulaşıcı bir hastalığa maruz bırakma-
maktır.

BIREYSEL OLARAK SIZE DE 
SORUMLULUK DÜŞÜYOR!

Son olarak, en büyük sorumluluk her 
birimize düşüyor. Hükümetler veya 
önemli kurumların liderleri hayatla-
rımızı normal bir şekilde yaşamamızı 
söylerken kendi davranışlarımızı de-
ğiştirmek çok zor olabilir. Ancak buna 
rağmen davranışlarımızı değiştirmek 
zorundayız. Birazcık bile hasta hisse-
diyorsanız, komşunuzun ve herkesin 
dedesinin sağlığı aşkına lütfen işe 
gitmeyin!,

Eğer aşırı sosyal mesafelendirmenin 
işe yarayacağı konusunda kuşkularınız 
varsa, tarihten ders alabilirsiniz. Lüt-
fen şimdi buradaki yazımızı okuyun 
ve sosyal mesafelendirmenin neden 
önemli olduğunu ve tarihteki diğer 
salgınlarda nasıl binlerce hayatı kur-
tardığını öğrenin.

Yazar: Yascha Mounk  Çevirmen: Çağrı 
Mert Bakırcı / Yazının evrimagaci.
org’dan alınmıştır.

Sol tarafta, her bir yaş grubu için sezonluk gribin öl-
dürücülük oranı gösterilmektedir. Sağ tarafta, her bir 
yaş grubu için sezonluk COVID-19’un öldürücülük oranı 
gösterilmektedir.

VİRÜSE KARŞI EN İYİ ÖNLEM: SOSYAL MESAFELENDİRME

Bir çocuk altı yaşından on sekiz 
yaşına gelene kadar toplam on altı bin 
saat televizyon izler, dört bin saat radyo 
ya da plak dinler ya da film seyreder. 
Bu iletişim araçlarının önünde geçirdiği 
süre okulda ya da ailesiyle geçirdiği 
süreden daha fazladır. Bunun farkında 
olan elektronik eşya şirketleri çocukları 
bilgisayar ve video oyunlarına alıştırdı.

•••
Televizyon, sözellikten binlerce adım 

uzaktadır; bu kutu, bize içinde birbirle-
riyle özgür ve kolayca dökülen sözlerle 
sohbet eden gerçek insanlar varmış 
yanılsamasını sunar. Çocuklar, televiz-
yon ekranını kapattıkları gibi fazla çaba 

harcamadan bir insanı da susturabile-
ceklerine,

bunun televizyonu kapatmaktan ya 
da kanal değiştirmekten daha önemli 
bir şey olmadığına inanıyorlar.

•••
Televizyon, çocuk beyninin kendi 

imgelerini üretmeye başlaması gerektiği 
dönemde, çocukların beynine çeşitli 
görüntülerle tecavüz ediyor. Televizyon, 
beyni, beynin söz ya da müziğe cevap 
olarak kendisinin üretmesi gereken 
tepkinin taklidiyle doludur.

•••
Televizyonun bir diğer sinsi etkisi 

ile alışkanlık yaratmasıdır. Beynimizin 

iki hayvansı bölümü “somut bilgiye” 
bir daha ayrılamamacasına bağlanır. 
Yeniliklere uyum sağlayamayan bu ilkel 
sistemler yenilikten kaçınırlar.

Bir çocuk günde ortalama iki ila dört 
saat arası televizyon izliyorsa ilkokulu 
bitirdiğinde toplam sekiz binden fazla 
cinayete tanık olmuş olacaktır. Ancak 
burada “tanık” sözcüğünü kullanır-
ken dikkatli olmalıyız. Çünkü bu çocuk 
insanlığa karşı işlenebilecek en iğrenç 
suçun son derece grafiksel bir temsilini 
normal, alışılmış bir davranış olarak ka-
bul etmeyi öğrenmiş, buna karşı sessiz 
kalmış, suç ortağı olmuştur.

•••

Televizyon, çocuğu hareket fırsatı 
elinden alınmış bir tanık, konuşma 
yeteneğine sahip ancak sesi kesilmiş 
güçsüz bir yaratık haline getirir.

•••
Televizyon izlemek dünyanın en kısır 

döngüsüne yol açar: Kişinin kendi imge-
lerini yaratma yeteneğini azaltarak tıpkı 
bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi, 
onu hazır imgelere daha duyarlı hale 
getirir.

•••
Televizyon izlemek aynı zamanda ira-

deyi de zayıflatır. Bugünlerde çocukların 
düş güçlerini kullanmalarına gerek yok. 
Yeni masallar uydurmak, yeni oyunlar 

icat etmek ya da gerçeği farklı
biçimlerde kurmak zorunda değiller. 

Televizyon stüdyoları onların yerine 
bütün bunları yapıyor.

•••
Bu zor günlerde, çocuklarımız uzun 

süre evde olacak ve bu süre normal 
bir tatil dönemi olmayacak. Çocukları 
oyalayacak ve aynı zamanda verimli, 
eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağ-
layacak ortamları bulmak zorundayız. 
Lütfen çocuklarımızı televizyonun, tele-
fonların, bilgisayarların tahakkümüne 
bırakmayalım. Onlarla zaman geçirelim. 
Bu dönemi bir fırsat bilelim, ailemiz 
içindeki bağları güçlendirelim. 

Cinayete Tanık Olan Çocuklar
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Merkez Bankası mart ayı beklenti 
anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu 
beklentisi yüzde 9,98’e indi. Dolar bek-
lentisi 6.51’e çıktı. Cari açık öngürüsü ise 
13 milyar 783 milyondan 12 milyara 500 
milyona geriledi. Büyüme beklentisi yüzde 
3.5’ten yüzde 3,3’e geriledi. Merkez’in 
beklenti anketine göre, yıl sonu TÜFE bek-
lentisi yüzde 9,98’e indi. Bir önceki anket 
döneminde yüzde 0,83 olan mart ayı TÜFE 
beklentisi, bu anket döneminde yüzde 

0,84’e yükseldi. Nisan ayı TÜFE beklenti-
si aynı anket döneminde yüzde 0,70’ten 
yüzde 0,97’ye çıktı. Katılımcıların yıl sonu 
dolar/TL beklentisi 6,4485’ten 6,5117’ye 
yükseldi. 

Bir önceki ankette 13 milyar 783 mil-
yon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı 
beklentisi, bu dönemde 12.5 milyar dolara 
düştü. GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi 
yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e gerilerken, 2021 
yılı beklentisi yüzde 3.9 oldu.

Çin üretime dönüyor 
ABD ve Avrupa’da  
virüsle savaş büyüyor

Apple Inc., Çin’deki korona-
virüs salgını nedeniyle geçen 
ay kapatmak zorunda kaldı-
ğı 42 mağazasının tümünü 
yeniden açtı. Apple’ın web 
sitesine göre kapalı kalan son dört 

mağzada bugün yeniden 
müşteri almaya başladı. 
Apple, virüsün yayılması 
nedeniyle bu hafta başında 
İtalya’daki 17 mağazasını da 

kapatmak zorunda kaldı. 

DÜNYAYI sarsan koronavirüs 
salgınının ilk görüldüğü Çin’de 
ekonomi hayata geri dönüyor. 
Çin’de 3 bin 179 kişinin ölümüne 
yol açan on binlerce kişiye bulaşan 
koronavirüs salgınında alınan sıkı 
tedbirler ve kısıtlamalar işe yara-
maya başladı. Ülkede yeniden işe 
başlama oranı yüzde 95’e çıktı. Çin 
Merkez Bankası ise ekonomiyi des-
teklemek için piyasaya 79 milyar 
dolar vereceğini açıkladı.

YÜZDE 95 IŞE DÖNDÜ
Çin Sanayi Bakan Yardımcısı Xin 

Guobin salgınının merkez üssü 
olan Hubei eyaleti dışında işe yeni-
den başlama oranının, KOBİ’ler 
için yaklaşık yüzde 60 , büyük şir-
ketler için de yüzde 95’in üstünde 
olduğunu bildirdi. Avrupa’ya baktı-
ğımızda ise işler hiç iyi gitmiyor. 

YENI CEPHE AVRUPA
Başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere dünyada salgın iyice kendini 
gösteriyor. İtalya’da tüm ticari faali-
yetlerin durdurulması  Almanya ve 
İspanya’da vakaların hızla artması 
virüsle savaşta merkezin Avrupa’ya 
kaydığını gösterdi.Avrupa ve ABD 
borsalarında üst üste yaşanan 
tarihi düşüşlerle piyasaları yerle 

bir eden salgın için hem ABD hem 
de Avrupa Birliği zarar gören ülke-
lere destek açıklamaya başlamıştı. 
Dünya Bankası, IMF ve Avrupa 
Birliği’nin koronavirüs salgınıyla 
mücadele için 62 milyar dolar ve 
25 milyar Euro kredi sağlayacağı-
nı açıklaması arkasından da dün 
ABD’nin 1.5 trilyon dolar gibi dev 
bir bütçe ayırması piyasalara bir 
nebze nefes aldırdı. Avrupa borsa-
ları yüzde 2’ler seviyesinde yüksel-
di. BIST 100 endeksi günü önceki 
kapanışa göre yüzde 2.10 yükselişle 
95.605,22 puandan tamamladı.

1987’den bu yana en sert düşü-
şünü dün yaşayan ABD borsaları 
ise bugün sıçradı. Dow Jones en-
deksi dün yüzde 9.36 oranında 
yükselerek dünkü kayıplarını geri 
aldı.

‘81 ilde 7/24 
denetime geçtik’

Tarım ve Orman Bakanlığı bünye-
sinde koronavirüs salgınıyla ilgili 
çalışma grubu oluştururken 81 
ildeki gıda işletmelerinde denetim-
leri üst düzeye çıkardı. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, Kovid-19’a 
karşı tedbirler artırılarak çalış-
maların 7 gün 24 saat teyakkuz 
halinde sürdürüldüğü ifade edildi. 
İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait 
stokların yeterli düzeyde olduğu 
vurgulanan açıklamada “Denetim 
ekiplerimizce, açıkta satılan gıda 
maddelerinin arzında hijyen kural-
larına özen göstermeyenlerin ürün 
arzına izin verilmeyecektir. Gere-
kirse kolluk güçlerinden destek 
istenecektir”denildi.

Haksız fiyat 
artırana ceza 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, haksız fiyat artışı yapan firma-
ları uyardı. Hisarcıklıoğlu, Twiter 
paylaşımında “Ürünlerinde haksız 
fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 
ildeki 365 oda ve borsamızdan di-
siplin mekanizmalarını çalıştırma-
larını ve hak ettikleri cezaları ver-
melerini istedik. Vatandaşı mağdur 
edene karşı sessiz kalmayız” dedi.

Krizde geldiğimiz noktayı değerlendiren ekonomist Uğur Gürses pi-
yasalardaki ‘nakit ihtiyacına’ vurgu yapıyor. Gürses Twitter$dan yaptığı 
paylaşımda “Mali piyasalarda ne varsa satılıyor. Satıldıkça kredi kanalları 
sıkışıyor. Nakit ihtiyacı artıyor. Altın belirsizlik dönemlerinde hep “güvenli 
liman” olarak görülürdü. Bu defa bügün, altın fiyatları 70 dolarlık düşüşle 
1570 dolara geriledi. Nedeni, nakit-likidite ihtiyacı. Fed’in 1.5 trilyon 
dolarlık devasa repo penceresi açması, ECB’nin bankalara geçici sermaye 
desteği penceresi açmasının nedeni bu likidite ihtiyacı.

NAKIT IHTIYACI ARTIYOR

Almanya Maliye Ba-
kanı Olaf Scholz, koro-
navirüs salgını dolayı-
sıyla zor durumda kalan 
şirketlere şirketlere 
sınırsız kredi destekleri 
sunacaklarını, vergilerin 
erteleneceğini açıkladı.

VERGI DESTEĞI
Almanya Hükümeti, 

koronavirüsün küresel 
ekonomiye etkilerini 
azaltmak amacıyla ha-
zırladığı mali destek 
programı açıklandı. 
Açıklamayı yapan Al-
manya Başbakan Yar-
dımcısı ve Maliye Baka-
nı Olaf Scholz, erteleme 
dahil, şirketlere vergi 
rahatlaması getirecekle-
rini açıkladı. Şirketlere 
sunulacak olan vergi 

yardımının Almanya’ya 
milyarlarca Euro’ya mal 
olacağını ifade eden 
Scholz, “Koronavirüsü 
engellemeyi sağlamak 
için tüm araçları kulla-
nacağız. Devlet Kalkın-
ma Bankası’dan talep 
edilecek krediler için üst 
limit bulunmuyor. Sı-
nırsız kredi programları 
yapacağız” dedi. 

DEVLET HISSESI
Scholz, devletin şir-

ketlerden hisse de ala-
bileceğini belirtirken, 
Der Spiegel de Ekonomi 
Bakanı Peter Altmeier’in 
zorda kalan stratejik 
şirketlerin ulusallaştı-
rılmasının da seçenek-
ler arasında olduğunu 
söylediğini yazdı.

Almanya’dan 
şirketlere 
sınırsız kredi

Merkez’in yıl sonu dolar  
kuru tahmini  6.51 TL

Apple, Çin’deki mağazalarını  
yeniden açtı, İtalya’da kapattı

Benzin 51 kuruş daha ucuzladı
Akaryakıt ürünlerinden benzine 11 Mart’ta 
yapılan 60 kuruşluk indirimin ardından 
dün de 51 kuruş indirim yapıldı. Ankara’da 
ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litresi 
5.62 liraya, İstanbul’da 6.04’dan 5.53 liraya, 
İzmir’de ise 6,14 liradan 5,63 liraya indi. 
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Bodrum yolcularını Gökova Körfe-
zi’nden önce selamlayan Bafa Gölü ve 
çevresinin antik çağlardan günümüze 
uzanan çok can alıcı öyküleri vardır. Son 
yıllarda vahşi kapitalizmin plan-gelecek 
bilmez, çevre tanımaz çarklarıyla Bafa 
suları kirleniyor ama yine de ülkemizin 
kayıp cennet köşelerinden biridir.

Bafa Gölü Cumhuriyet döneminde 
60’lı yıllara kadar pek bilinmezdi. Devle-
tin kurucu partisi CHP’nin ağır topla-
rından Ismail Rüştü Aksal  ve Osmanlı 
hanedanından ortakları, “Burası bizim, 
köylüler burada balık avlayamaz” deyin-
ce, köylüler de ayaklandı. Onlara destek 
nereden geldi biliyor musunuz? Ankara 
ve Istanbul’daki üniversite öğrencilerin-
den. 68 kuşağının köylü-gençlik ortak-

laşa direnişinin ilk adıdır Bafa Gölü.
Deniz Gezmiş, ünlü savunmasında 

Bafa Direnişinden söz eder, tabii devle-
te çatar. 

Devlet hatasından 1978 yılında 
döner. Bafa Gölü kamulaştırılır.  Kamu-
laştırmaya karar veren Ecevit hüküme-
tidir.  Geçen yıl kaybettiğimiz dönemin 
Köyişleri Bakanı Ali Topuz da kamulaş-
tırmanın baş savunucusudur. Nereden 
nereye. CHP’li toprak ağasının malını 
CHP hükümeti elinden almıştır. Bafa 
Gölü bir deryadır öyküleriyle.

HERAKLIA ANTIK 
KENTI

Nice uygarlıkların kurulduğu, yıkıl-
dığı, yeniden kurulduğu zamanlardan 

kalmadır Bafa Gölü. Hemen yanında 
antik Heraklia kentinin kalıntıları vardır. 
Türkiye’de arkeolojik kazı yapılmayan 
yerlerdendir bu antik kent. Kendi haline 
bırakılmıştır. Buradan aşırma taşlarla 
kurulan KAPIKIRI Köyü Ege’nin en yoksul 
köylerindendir. Arazi taş ve kayalık 
olduğu için gençler gurbetçidir. Köyün 
çocukları taşıma sistemiyle başka bir 
köyün okuluna gidiyorlar.

Biz dönelim Heraklia kentine. Bu-
ranın sokaklarında eskiden filozoflar 
dolaşırmış. Mesela Diyalektiğin baba-
sı, felsefede ilk kez bir sistem kuran 
Heraklitos’un burada doğduğu söylenir. 
Zamanında Milet ve Efes’e takılırmış 
ama Bafa ile bağını koparmamış. Belki 
ünlü  “ Her şey akar”  sözünü, Bafa’yı 

besleyen derelere baka baka söyledi. 
Hegel’i, Marx’ı etkileyen filozofu zaman 
tüneline sokup bugüne getirsek  “Sizin 
felsefenizden başlarım” diyebilir.

Çünkü, Bafa Gölü ölüyor. Suyu çekili-
yor, rengi bir garip hal alıyor.

Bafa Gölü’nü besleyen su kaynağı 
Ege’nin bereketli ovalarının yaratıcısı 
Büyük Menderes Nehriydi. Ne akla 
hizmetse, göl ile nehir arasına set 
çekildi, kanal falan yapıldı. Yeraltı 
suları, yağmur suları yetmeyince 
göl kurumaya başladı. Sonradan 
su verilmeye başlandı ama doğa 
affetmiyor.  

NE YAPILMALI?
Uzmanlara göre, Bafa Gölünü 

kurtarmak için temiz su kaynağı 
lazım. Onlarca yerleşim yerinin atığını 
sırtlayan Büyük Menderes Nehri de 
Allah’a emanet.

Göl çevresindeki dağlar ve kayalık 
alanlar, dağcıların ve doğa yürüyüşü 
yapanların mekanı. Ancak Kapıkırı 
köyünde konaklama imkanı yok. Yoksul 
köylüye birilerinin yol göstermesi 
gerekiyor.

Ve unutulan Heraklia kentinde 
arkeolojik kazı yapılmalı. Hiç olmazsa 
Agora ortaya çıkarılmalı.

BU zaman değil ama gelecek bir 
zamanda, belki burada bir felsefe 
okulu kurulur, sokaklarında felsefe 
öğrencileri dolaşır. Ne hayal değil mi 
ama…

CENGIZ
ERDIL BAFA SADECE BIR GÖL DEĞILDIR

Sosyal medyada CHP’li Cey-
han Belediye Başkanı Kadir 
Aydar’ın geçmişte yargılandığı 
suçlardan aldığı hapis cezası-
nın kesinleştiği ve bu nedenle 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
belediye başkanlığı görevinden 
alındığı iddia edildi. Bunun 
üzerine Aydar, sosyal medya 
hesabından bir video yayınladı. 

Twitter hesabından yayın-
ladığı video ile söz konusu 

iddialara yanıt veren Aydar 
görevinin başında olduğunu 
söyleyerek, “Bana siyasi yasak 
getirmeye çalışıyorlar” dedi. 
2013 yılında öğrenciyken ger-
çekleşen iki olay nedeniyle 
10’ar aylık iki cezasının oldu-
ğunu belirten Aydar şu ifadele-
ri kullandı;

YSK’NIN YETKISI YOK
“YSK bu cezaları birleştirmiş 

ancak bunu birleştirmeye yetkisi 
yok. YSK mahkeme değil. Ben 
görevimin başındayım. Şu an bir 
mahkemeden ceza almış değilim, 
bana siyasi yasak getirmeye ça-
lışıyorlar ama bu bugünün olayı 
değil.”

Belediyeye kayyım atanmadığı-
nı söyleyen Aydar, “Benden bu-
nunla ilgili savunma isteyecekler. 
Ben görevimin başındayım” şek-
linde konuştu.

İstanbul Avcılar’da deprem 
korkusuyla yaşayan insanla-
ra İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nden müjdeli 
haber geldi. 

İlçedeki ömrünü tamamla-
mış riskli binaların güçlen-
dirmesini sağlayacak imar 
plan değişikliği notu yaklaşık 
6 aydır İBB Meclisi’nin ona-
yını bekliyordu. Avcılar Belediye Başkanı Tu-
ran Hançerli imar planının kabul edilmesi için 
oturma eylemi yapmak da dahil her türlü çabayı 
gösterdi ve karşılığını aldı. 

‘KUTLUYORUM’
İmar Plan Notu Değişikliği sonunda İBB Mec-

lisi’nden onay aldı. Hançerli sosyal medya hesa-
bında, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile de görüştüğünü söyleyerek şu 
ifadeleri kullandı:

 “Aylardır süren çabalarımız sonucunda hak 
kaybına uğrayan Avcılarlı hemşerilerimizin 
hakları İBB Meclisi tarafından geri verildi. İBB 
Meclisi’ni kutluyorum.”

CHP’NIN CEYHAN BELEDIYE 
BAŞKANI VIDEO YAYINLADI:

GÖREVIMIN 
BAŞINDAYIM 
AMA YASAK 
GETIRMEYE 
ÇALIŞIYORLAR

IBB Meclisi’nde CHP’li üye Nadir Ataman, basında yer 
alan IETT’deki vurgun haberiyle ilgili soru önergesi vermek 
istedi. Oylanan önerge AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla 
reddedildi

Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı otu-
rumlarının ikinci bileşimi yapıldı. Oturumda söz alan CHP’li 
IBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, IETT’de 9.1 milyon liralık 
vurgunla ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesinde gazete-
cilerin tutuklanmasına da yer verildi. 

Ataman önergesinde şu ifadeleri kullandı; “Iki memur 
IETT’yi 9.1 milyon lira dolandırdı. Usulsüzlüğün tespitinin 
ardından Savaş I. Ve Ahmet K. Hakkında suç duyurusunda 
bulunuldu. Biri Kanada’ya kaçtı, diğeri ise aranıyor. Gerçi 
sizin yandaş gazetelerden başka bir şey okuduğunuzu zan-
netmiyorum.”

ODATV TEPKISI
Verilen önergede OdaTV soruşturmasına da tepki gösteren 

Ataman, “Siz burada FETÖ’nün güçlenmesini sağlarken, 
‘muteber hoca efendi’ derken o dönem FETÖ ile mücadele 
eden ve tutuklanan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya 
Kılınç’ı  yeniden tutukladınız. Onlar sadece gazetecilik yapı-
yorlardı.” Ifadelerini kullandı.

Ataman IBB’yi dolandıranları CHP yönetiminin ortaya 
çıkardığını ve Ak Parti’nin buna göz yumduğunu savunarak 
şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Gerekli kontroller zamanında yapılsaydı kamunun parası 
çalınmamış olacaktı. Ismi geçen kişilerin yaptıkları soysuz-
luklarla ilgili dönemin belediye başkanı ve yöneticileri tara-
fından işlem yapıldı mkı? Bu hırsızlıkla ilgili yeterli denetimi 
yapmayan kamu görevlileri kimlerdir?”

AK PARTI’DEN TEPKI
Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş oylama öncesi söz 

alarak, “Böyle soru önergesi olmaz” dedi. Gökkuş, “Yapılan 
bir yolsuzluktan bahsediliyor. Konu yargıya yansımış durum-
da. Hukuk gereğini yapıyor. Böyle soru önergesi olmaz. Bu 
tür soru önergeleri ile Meclis’i provoke etmeyelim. Yalova’da 
da yolsuzluk yapıldı. Ayrıca kimse gazetecilik yaptığı için 
tutuklanmıyor” dedi.  

Önerge Ak Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

IKI MEMURUN IETT’YI 9.1 MILYON TL 
DOLANDIRDIĞI IDDIA EDILIYORDU

AK PARTI VE 
MHP’LI ÜYELER 

ARAŞTIRILMASINI 
REDDETTI

CHP’li başkan 
eylem yaptı imar 
planı onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ken-
disinden önce farklı kişi ve ku-
rumlara tahsis edilen belediyeye 
ait bin 250 aracın iade edildiğini 
açıkladı. Seçim kampanyası 
boyunca tartışılan ve Ekrem 
İmamoğlu İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı olduktan 
sonra Yenikapı’da toplayarak 
günlerce sergilediği araçlardan 
büyük bölümünün AK Parti’liler-

de olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu, Fox TV'de yayımla-

nan İsmail Küçükkaya'nın sun-
duğu Çalar Saat programında 
belediyeye ait 83 aracın AK Parti 
il başkanlığı ve genel merkezi-
ne, 74 aracın başbakanlığa, 480 
aracın da cumhurbaşkanlığına 
tahsis edildiğini söyledi.

İmamoğlu göreve geldikten 
sonra bu araçların hepsinin geri 
çağrıldığını ve bin 250 aracın 

belediyeye döndüğünü söyledi. 
İmamoğlu, “İBB aracı niye bir 
siyasi partiye tahsis edilmiş? 
480 araç cumhurbaşkanlığına 
verilmiş. Şoförüne, takip eden 
yıkama aracına, akrabanın ak-
rabasına.. Listeler var. Bunların 
hepsi geri çekildi, İBB milyon-
larca lira tasarruf yaptı. Bu sü-
reçte sadece İSKİ 250 araç iade 
etti, 700 araçla işini yapıyor” 
diye konuştu.

IBB’NIN ARAÇLARI  
AK PARTI’YE ÇALIŞMIŞ

IBB’nin Yenikapı’da 
toplayarak günlerce 
sergilediği araçların 

büyük kısmının arala-
rında Cumhurbaşkan-
lığı, Başbakanlık, AK 

Parti Il Başkanlığı’nın 
da dahil olduğu ku-

rumlara tahsis edildi-
ği ortaya çıktı.
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) 
Komutanı Orgeneral McKenzie, Irak’a 
patriot füzeleri gönderileceğini açıkla-
dı. Füzelerin ‘birkaç gün içinde hazır 
olacağını’ söyleyen McKenzie, İran Dev-
rim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komu-
tanı Kasım Süleymani’nin ölümünün 
ardından ‘İran’ın karar mekanizmaları-
nın zayıfladığını’ savundu.

Irak’ta İran’a yakınlığıyla tanınan 
Ketaib Hizbullah örgütünü vuran ABD, 
Irak’a patriot hava savunma sistemleri-
ni göndermeye hazırlandıklarını açıkla-
dı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) 
Komutanı Orgeneral McKenzie, Irak’a 
patriot füzeleri gönderileceğini duyur-
du. McKenzie, füzelerin yola çıktığını 
ve sistemlerin ‘birkaç gün içinde hazır 
olacağını’ söyledi. Orgeneral, İran’la 
gerilimi tırmandırması beklenen sal-
dırının ise ‘meşru müdafaa niteliğinde 
olduğunu’ savundu.

McKenzie, İran Devrim Muhafızla-
rı’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani’nin ölümünün ardından 
‘İran’ın karar mekanizmalarının zayıf-
ladığını’ öne sürdü.

Türkiye Barolar Bir-
liği (TBB) Başkanı Me-
tin Feyzioğlu; Edirne›de 
Pazarkule-Kastanies 
sınır kapıları arasında 
sığınmacıların beklediği 
tampon bölgede yaptığı 
incelemelerin ayrıntılarını 
anlattı. 

Şiddet gören 
sığınmacılardan vekâlet 
alınarak, Yunanistan›ın 
AIHM’e şikâyet edileceğini 
açıkladığını hatırlatan Feyzi-
oğlu, bu açıklamadan sonra 
Avrupa Birliği’nin (AB) Yuna-
nistan’a “insan hakları ihlali 
yapan kamu görevlilerinin 
soruşturulması” çağrısında 
bulunduğunu belirtti.

Feyzioğlu, “Bu göstermelik 
mi, değil mi bilmiyoruz. Ama 
Yunanlıların da anayasaların-
da hukuk devleti olduğu yazı-
yor.” dedi.

‘DRAMA TANIK OLDUK’
Sınır bölgesindeki inceleme-

lerinde insanlık dramına ta-
nık olduklarını belirten Feyzi-
oğlu, bu dramın müsebbibinin 
Yunanistan ve bu ülkeye arka 
çıkan AB olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin sığınmacılara 
sınır kapılarını açmasının 
eleştirildiğini, AB’nin Türki-
ye’ye verdiği sözleri yerine 
getirmediğini vurgulayan Fey-
zioğlu, “Bu halk, üzerine dü-
şeni fazlasıyla yerine getirdi. 
Mağdur durumdaki insanların 

bakımını üstlendi ama AB 
yardım yapmadı. O zaman AB 
yardımı yeni şartlara bağlaya-
cak ve yapacak, aynı zamanda 
da Esat’a ‘Ordunu vatandaşın 
üzerine sürüp Türkiye sınırı-
na 2 milyon mülteciyi daya-
ma’ diyecek.” değerlendirme-
sini yaptı. 

‘DELILLENDIRILIYOR’
Türkiye’ye her fırsatta laf 

sokmayı marifet sayan dış 
mihraklarla onları alkışla-
mayı marifet sayanların Tür-
kiye’yi sorumlu gördüğünü 
ancak Yunanistan’ın vahşe-
tine ses çıkarmadığını ifade 
eden Feyzioğlu, Yunanistan’ın 
yaptıklarının gelişmiş kamera 
sistemleriyle Türkiye tarafın-
dan görüntülendiğini, delil-
lendirildiğini kaydetti.

KIMYASAL KULLANILMIŞ
Feyzioğlu, sınırda Yunan 

güvenlik güçleri tarafından 
sığınmacılara sıkılan gazla-
rın içinde “kimyasal madde” 
bulunduğunu düşündüklerini 
kaydetti. Feyzioğlu, “Tahlil 
ettireceğiz. Sadece biber gazı 
değil, çünkü insanlar, gazı 
yiyenler kavrulmuş, bayılmış. 
Yunanistan bakıyor, rüzgâr 
ne zaman Türk tarafına doğ-
ru esiyor, o zaman saldırıyor. 
Edirne Barosu heyeti, başka-
nımız dâhil o zehirli olduğunu 
düşündüğümüz gazdan yedi 
maalesef.” dedi. 

3 yaşındaki Suriyeli Aylan’ın sahi-
le vuran cesedi tüm dünyayı etkisi 
altına almıştı. Aylan’ın da aralarında 
bulunduğu göçmenleri Yunanistan’a 
gönderdikleri tespit edilen firari 3 kişi 
Adana’da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Aspat 
Mevkii’nden Yunanistan’ın Kos Ada-
sı’na geçmeye çalışan 16 kişinin içinde 
bulunduğu lastik bot batmış 7 göçmen 
hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki Ay-
lan bebeğin cesedinin fotoğrafı ise tüm 
dünyayı ayağa kaldırmıştı. Türk polisi 
göçmenleri Yunanistan’a geçirmeye ça-
lışan şahısların yakalanması için çalış-
ma başlatmıştı.

546 YIL HAPIS
Yapılan çalışma sonucu Cebrail En-

kadur, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can 
Şaş isimli şahıslar tespit edilmişti. Firari 
olan bu şahıslar hakkında mahkeme 
‘insan kaçakçılığı ve birden fazla kişinin 
ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 
toplam 546 yıl hapis cezası verildi. An-
cak şüpheliler bir türlü yakalanamadı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü ise ge-
len istihbaratı değerlendirerek özel 
bir ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar 
sonucu şüphelilerin saklandıkları yer 
tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 
3 hükümlü de yakalanarak cezaevine 
gönderildi.

Rusya ile ortak 
merkez kurulacak

TBB, GÖÇMENLERDEN VEKÂLET ALIP AİHM’E GİDECEK

Feyzioğlu: 
Yunanistan’ı 
mahkûm 
ettireceğiz
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 
sığınmacılara sınırda şiddet uygulayan Yunanistan 
aleyhinde dava açmaya hazırlanıyor. Feyzioğlu, 
“Bize düşen hukuk çerçevesinde AIHM’de 
Yunanistan’ı mahkûm ettirmektir” dedi

Sahildeki fotoğrafı sığınmacıların simgesi olmuştu

AYLAN’IN KATİLLERİ 
ADANA’DA YAKALANDI

ABD, IRAK’A 
PATRIOT 
GÖNDERIYOR

Rus heyetiyle görüşmeden 
sonra açıklama yapan Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
"Rusya ile müşterek koordi-
nasyon merkezleri kurulacak 
ve buradaki faaliyetler birlikte 
yönetilecek. 15 Mart'ta M4'te 
ortak devriyeyle göreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Rus heyetiyle görüşme 
sonrası açıklama yaptı. Akar, 
“Hazırlanan metin iki tarafça 
imzalandı, yürürlüğe girdi. Ilk 
uygulamasını 15 Mart’ta M4’te 
ortak devriyeyle göreceğiz” dedi.

Akar ayrıca, ”Rusya ile müş-
terek koordinasyon merkezleri 
kurulacak ve buradaki faaliyet-
ler birlikte yönetilecek. Idlib’den 
göçün durduğuna hatta geri 
dönüşlere dair çok güzel emare-
ler var” ifadelerini kullandı.

Rus heyetiyle 4 gün toplantı 
yapıldığını anlatan Akar şunları 
söyledi: 

"Hazırladığımız metin iki 

tarafça biraz önce imzalandı 
ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk 
uygulamasını da 15 Mart'ta M4 
kara yolunda ortak devriyeyle 
göreceğiz. Daha sonra müşterek 
koordinasyon merkezleri kuru-
lacak ve bu merkezlerle beraber 
buradaki faaliyetler birlikte 
yönetilecek. Bizim bu konudaki 
taleplerimiz, isteklerimiz belli. 
Açık ve net. Cumhurbaşkanımız 
tarafından birçok kez gündeme 
getirildi, ortaya konuldu. Bizim 
burada isteğimiz, temel amacı-
mız, bir an önce ateşkesin kalıcı 
hale getirilmesi. Ateşkes imza-
landı fakat herkesin kafasında 
bir soru var. Bizim görüşümüz, 
ateşkesin kalıcı olması. Bu 
yönde bize düşen ne görev varsa 
biz bunların hepsini yerine getir-
dik, getirmeye devam ediyoruz. 
Muhataplarımızın aynı şekilde 
davranması beklediğimizi dile 
getirdik. Bu konuda yapıcı bir 
yaklaşım içinde olduklarını 

gördük."

INGILIZ BAKAN ILE 
SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, dün Ingiltere Savunma 
Bakanı Ben Wallace ile Idlib'den 
kaçarak sınıra gelenlerin duru-
munu yerinde inceledi. 

Wallace, sınırın sıfır nok-
tasındaki hudut karakoluna 
Bakan Akar ile gelerek bölgede 
yaşanan trajediyi yerinde görme 
fırsatı bulduğunu belirterek, 
Idlib'deki çatışmanın durdurul-
masına katkı maksadıyla hem 
BM Güvenlik Konseyi hem de 
NATO'da, Türkiye'nin başlattığı 
askeri harekatı destekleyici tavır 
aldıklarını belirtti. Insani yardım 
faaliyetlerine de önemli oranda 
katkı sağladıklarını bildiren 
Wallace, hem milli olarak hem 
de NATO'daki faaliyetler üzerin-
den Türkiye'ye destek vermeye 
hazır olduklarını kaydetti.

Istanbul’da telekonferanslı zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev 

sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da 
düzenlenmesi planlanan liderler 
zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniy-
le telekonferans yoluyla yapılacak. 
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron ve Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta 
İdlib ve mülteci meselesi ile Türki-
ye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirve-
de buluşacak. 
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27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3

FATIH TERIM’IN 32. 
BEŞIKTAŞ DERBISI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı-

ların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 31 kez karşılaştı ve 
sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 7 mağlu-
biyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'de pazar günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak 
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde 
galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 
Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, 
Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'n-
da toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa 
sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 
maçta da kazanan taraf çıkmadı.

66 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fener-
bahçe ve Beşiktaş ile yapılan 62 karşı-
laşmada ise 23 galibiyet alırken, 16 
kez de mağlup oldu. 23 maç ise bera-
bere sona erdi.

Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşik-
taş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı 
sonuçlar şöyle:

MUSLERA 
GÜVEN 

VERIYOR
KARIUS 

TEDIRGIN 
EDIYOR

Süper Lig'in 26. haftasındaki 
derbi maçta karşı karşıya 
gelecek Galatasaray ile 
Beşiktaş'ta kalecilerin 
performansı da sonuca etkide 
bulunacak. Sarı-kırmızılı 
ekipte Muslera performansıyla 
taraftarlarına güven verirken, 
Beşiktaş'ın kalecisi Karius geçen 
sezon olduğu gibi bu sezon da 
beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon 24 lig maçında top-
lam 2 bin 160 dakika süre alan 

Uruguaylı kaleci, 19 gol yedi.
Muslera, sakatlığı nedeniyle 

ligin ilk yarısındaki Medipol Ba-
şakşehir karşılaşmasında görev 
alamadı.

Fernando Muslera, ligin ikinci 
yarısındaki 8 maçta 5 gole engel 
olamadı.

Uruguaylı, bu sezon 11 lig ma-
çında kalesini gole kapadı.

Alman Karius ise geçen sezon 
olduğu gibi bu sezon yine bek-
lentileri karşılayamadı.

Ligin ilk haftasındaki Sivasspor 
maçında sakatlığı nedeniyle 
görev alamayan ve sonrasındaki 
24 maçta 2 bin 160 dakika süre 
alan Karius, 29 gol yedi.

Karius, son 4 maçta kalesini 
gole kapatmayı başaramadı. 
Siyah-beyazlı kaleci, bu sezon 7 
lig maçında gol yemedi.

Süper Lig'in ikinci yarısında 
da beklentileri karşılayamayan 
Karius, 8 maçta 10 golü kalesin-
de gördü.

GALATASARAY’DAN “LIGLER ERTELENSIN” TALEBI
Galatasaray Spor Kulübü, liglerin 

seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak 
gelişmelere göre daha sonra yeniden 
değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 
gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesini 
talep etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet site-
sinden, koronavirüs salgını nedeniyle 
Nisan ayı sonuna kadar müsabakaların 
seyircisiz oynanması kararıyla ilgili 
açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifade-
lere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 adlı Coronavirüs salgınının ül-
kemizde de tespit edilmesinin ardından 
Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsa-
bakalarının seyircisiz olarak oynanaca-
ğı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, se-
yirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de 
sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin er-
telenmesine ya da askıya alınmasına 
karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabaka-
ların seyircisiz oynanması ile ilgili ola-
rak da Ingiltere de ise müsabakaların 
şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. 
Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler 
şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek 
için yine bir araya gelecek ve toplu ola-
rak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir 
araya gelinerek müsabaka izlenme 
ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldı-

ğında spor müsabakalarının seyircisiz 
oynanması, seyirci hasılatlarında yaşa-
nacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali 
zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz 
adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oy-
nanması yerine, yaşanacak gelişmelere 
göre daha sonra yeniden değerlendiril-
mek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay 
süreyle ertelenmesi görüşünde olduğu-
muzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının 
dikkatine arz ederiz."

Ankaragücü, corona 
virüsüne önlem ola-
rak seyircisiz oynanan 
maçta kümede kalma 
yarışındaki rakiplerin-
den Çaykur Rizespor'u 
sahasında 2-1 mağlup 
ederek 3 haftalık ara-
nın ardından kazan-
mayı başardı.

Ligde 3 haftadır 
puan alamayan An-
kara temsilcisi, rakibi 
karşısında 5 dakikada 

iki gol buldu. İlk gol 
Çaykur Rizesporlu 
stoper Burak’ın kendi 
kalesine gönderdiği 
topla geldi: 1-0. Da-
kikalar 22’yi göster-
diğinde ise Gerson 
Rodrigues Lukasik’in 
asistinde Ankaragü-
cü’nü 2-0 öne geçiren 
golü kaydetti.

Çaykur Rizespor 
farkı azaltma çabala-
rına ilk yarının son 

dakikalarında ulaştı. 
Garmash’ın golüyle 
soyunma odasına 
umutla giden Karade-
niz ekibi, ikinci yarıda 
aradığı golü bulama-
yınca sahadan 2-1’lik 
yenilgiyle ayrıldı.

Çaykur Rizespor’da 
Moroziuk duraklama 
dakikalarında gördü-
ğü iki sarı kart nede-
niyle takımını 10 kişi 
bıraktı.

Ankaragücü 3 hafta 
sonra kazandı

Seyircisiz ilk maçta 
Kasımpaşa kazandı

2-0

2-1

Kasımpaşa, Göztepe 
maçı ile Süper Lig'de 26. 
hafta başladı. Kasımpaşa 
rakibini 2-0'la geçti ve 
son dört maçta üçüncü 
kez kazandı. Göz Göz ise 
üst üste üçüncü kez ye-
nildi. Bu maçlarda gol 
de atamayan Göztepe 34 
puanda kaldı. Kasımpaşa 
ise 26 puana yükseldi.

Son dört haftada üçün-
cü kez galip gelen Kasım-
paşa’ya üç puanı getiren 

golleri 2. dakikada ve 
90+3’te Fode Koita kay-
detti. Koita bu iki golle 7 
gole ulaştı. Koita’nın aynı 
zamanda 4 de asisti bulu-
nuyor.

GÖZ GÖZ GOL 
ATAMIYOR!

Bu sonuçla Kasımpaşa 
26 puanla maç fazlasıyla 
13. sıraya yükseldi ve 
rahat bir nefes almış 
oldu. Bir maçı eksik olan 

Göztepe ise 34 puanda 
kaldı. Göz Göz üst üste 
üçüncü kez sahadan 
yenilgiyle ayrıldı. İzmir 
ekibi yenildiği bu üç 
maçta da gol atma 
başarısı gösteremedi.

Maç Corona virüsü 
tedbirleri çerçevesinde 
seyircisiz oynanırken 
Kasımpaşa gelecek hafta 
Yeni Malatyaspor’a konuk 
olacak. Göztepe ise Trab-
zonspor’u ağırlayacak.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. 
haftasında bugün deplasmanda 
Ittifak Holding Konyaspor ile kar-
şılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Sta-
dı'nda oynanacak ve saat 20.00'de 
başlayacak karşılaşmayı hakem 
Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oldukça kötü bir dönem 
geçiren sarı-lacivertliler, son 6 
haftada galip gelmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 
7. sırada giriyor.

Ittifak Holding Konyaspor ile 

Fenerbahçe arasında yapılacak 
karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs salgını 
nedeniyle mücadeleye seyirciler 
alınmayacak.

FENERBAHÇE EKSIK
Fenerbahçe, Ittifak Holding 

Konyaspor deplasmanına birçok 
futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları 
süren Sadık Çiftpınar ve Max Kru-
se, Konya deplasmanında forma 
giyemeyecek.

KONYA STADI 
DEZENFEKTE EDİLDİ

Süper Lig'in 26. haftasında yarın 
oynanacak İttifak Holding Konyaspor-
Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi 
ekibin maçlarını oynadığı stadyum, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 
dezenfekte edildi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığına bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı 
Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetleri 
ve tam koruma sağlayan maskeleriyle 
stadyumun açık ve kapalı alanlarında 
çalışma yaptı.

Dezenfekte çalışmaları kapsamında 
tribünler, yedek kulübeleri, saha, soyunma 
odaları, koridorlar ve toplantı salonları ayrı 
ayrı temizlendi.

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe 
arasında yapılacak karşılaşma, Kovid-19 
salgını gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.

FENERBAHÇE’NIN  
KONYA SINAVI

Avrupa'da hızla yayılan ko-
ronavirüs salgını futbolcu ve 
teknik adamlara da bulaşmaya 
başladı.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve 
Türkiye'de de 2 vakanın resmen 
açıklandığı koronavirüs salgını 
futbol dünyasına da etki etti. 
Avrupa'da birçok ligde maçlar 
ertelenirken, Türkiye'de de 
nisan ayının sonuna kadar maç-
lara seyirci alınmaması kararlaş-
tırıldı. Bu gelişmelerin yanında 
koronavirüs salgınına yakalanan 
futbolcu ve teknik adamlarla 
ilgili haberler de geliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgını 
hızla yayılmaya devam ederken 
futbolcular da bu salgından etki-
lenmeye başladı. Juventus for-
ması giyen Daniele Rugani'nin 
koronavirüse yakalandığının 
açıklanmasının ardından İtal-
ya'dan ikinci haber Sampdoria 
takımında forma giyen Gabbia-
dini'den geldi. Ayrıca yine Ju-
ventus forması giyen Dybala'nın 
da virüse yakalandığı iddia 

edildi.

CRISTIANO RONALDO 
KARANTINA ALTINDA

Annesinin tedavisi için bir sü-
redir Portekiz'de bulunan Cris-
tiano Ronaldo'nun da takım 
arkadaşı Rugani ile temas 
etmesi nedeniyle özel villa-
sında kendisini karantina-
ya aldığı belirtildi. Yıldız 
futbolcunun ailesiyle 
birlikte evden dışarı çık-
madığı ifade edildi.

INGILTERE'DE 
DE ETKISINI 
GÖSTERDI

İngiltere Premier 
Lig takımlarından Ar-
senal'de teknik direktör 
Mikel Arteta, Chelsea'de 
forma giyen genç oyuncu 
Hudson-Odoi ve Manc-
hester City forması giyen 
Mendy'nin de koronavirüse 
yakalandığı ve tedavi altın-
da oldukları açıklandı.

YILDIZLAR 
VIRÜSE 

YAKALANDI

Callum 
Hudson-

Odoi

Daniele 
Rugani

Mikel 
Arteta

Benjamin 
Mendy

Chelsea: Callum Hudson-Odoi
Hannover 96: Timo Hübers ve 

Jannes Horn
Sampdoria: Manolo Gabbiadini 
Juventus: Daniele Rugani
Leciester: Ismi açıklanmayan 3 

futbolcu

Manchester City: Benjamin 
Mendy (Sonuçlar çıkana kadar 
karantina)

Arsenal Teknik Direktötü 
Arteta

Olympiakos Başkanı Evangelos 
Marinakis

SPOR DÜNYASINDAN KORONAVIRÜSE YAKALANAN ISIMLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ko-
ronavirüs (Kovid-19) sebebiyle seyircisiz 
karşılaşmalarla ilgili ek tedbirler alındığını 
duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, müsabaka-
larda alınan tedbirler ve seyircisiz müsaba-
ka uygulamaları belirtildi.

Müsabaka öncesinde gerçekleşecek se-
remonide tokalaşmanın olmayacağı ifade 
edilen açıklamada, "Seremonilerde refakat-
çi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu 
hususta alınan izinler de iptal edilmiştir. 
Isınma ve seremoniden önce TFF tarafın-
dan izin verilmiş olan pankartların dışında 
herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır. Ko-
ronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, 
basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonla-

rı, stadyum yönetimi ve yerel makamların 
kullanacağı alanlar dezenfekte edile-

cek, alanlarda bulunanlara el dezen-
fektanı sağlanacaktır." denildi.

Seyircisiz maçlarda protokol 
tribününde bulunabilecek kişiler 

ise şöyle aktarıldı:
"Ev sahibi ve misafir kulüp-

lerin en fazla 25'er kişi olmak 
kaydıyla Müsabaka Organi-
zasyon Toplantısı'nda TFF 
temsilcisine ibraz edecekleri 
listede bulunan kişiler, ev 
sahibi ve misafir takımların 
müsabaka listesine gireme-

yen akredite ettirecekleri 
en fazla 5'er futbolcu, TFF 
yönetici ve görevlileri, 
devlet protokolüne dahil 

kişiler."
Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsa-

bakadan men cezası alan veya idari tedbirli 
olan kişilerin 25 kişilik akreditasyon lis-
tesinde yer alamayacağının vurgulandığı 
açıklamada, akredite edilmiş basın men-
supları ile akreditasyon talimatı hükümle-
rince akredite edilmiş kişilerin görev yapa-
bileceği de bildirildi.

TFF SEYİRCİSİZ 
MAÇLAR İÇİN 

UYARIDA 
BULUNDU

GURURUMUZ BAŞAKŞEHIR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 

Başkanı Nihat Özdemir, “Başakşehir-
li futbolcuları, teknik heyeti, baş-
kanını tebrik ediyorum. Gerçekten 
Avrupa Ligi'nde galibiyete, puanlara 
ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başak-
şehir kulübümüz bu ihtiyacımızı 
gideriyor. Bu hepimiz için bir gurur 
kaynağı” dedi.

Türkiye’nin ihtiyacı olduğu puan-
ları Başakşehir’in karşıladığını be-
lirten Özdemir, “Galibiyetten dolayı, 
Başakşehirli futbolcuları, teknik 
heyeti, başkanını tebrik ediyorum. 
Gerçekten Avrupa Ligi'nde galibi-
yete, puanlara ihtiyacımız vardı. 
Sağ olsun Başakşehir kulübümüz 
bu ihtiyacımızı gideriyor. Teşekkür 
ediyorum. Inşallah rövanşta da iyi bir 
netice alarak artık hepimizin bildiği 
gibi çeyrek finale kalmış olacak. Bu 

hepimiz için bir gurur kaynağı. Onun 
için kendilerini tebrik ediyorum. 
Yollarını devam etmelerini arzuluyo-
rum” ifadelerini kullandı.

"ŞIMDILIK MUTLU SONA 
ULAŞTIK"

Karşılaşmayı takip eden taraftar-
ları da tebrik eden Özdemir, “Gör-
düğüm kadarıyla tribünlerde her 
kulübün formasıyla taraftarı vardı, 
hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. 
Bugünlerde en büyük ihtiyacımız 
olan birlik ve beraberliği bugün 
Başakşehir Stadyumu’nda bütün 
taraftarlar örnek bir hareketle gös-
terdiler. Taraftarları ayrıca tebrik 
ediyorum. Maçın başından sonuna 
kadar sadece Başakşehir’i destekle-
diler. Şimdilik mutlu sona da ulaştık” 
diye konuştu.
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Sinemaya 
5 milyar 
dolarlık 
kayıp 

TÜM dünyanın gündemine otu-
ran koronavirüsün 2 aylık süreçte 
sinema sektörünü yaklaşık 5 mil-
yar dolar kayıp yaşattığı açıklandı.

Tüm dünyaya yayılan ve sinema 
sektörünü de etkileyen koronavi-
rüs Türkiye ve dünya genelinde 
birçok filmin çekimleri, galası ve 
vizyon tarihlerini etkiledi.

Bu iptal ve ertelemeler, sinema 
sektörünü bu iki aylık periyotta 
toplam kaybının 5 milyar dolar se-
viyesinde olduğu duyuruldu. Sine-
mada vizyonda olan filmleri toplu 
halde izlemekten kaçınan seyirci-
nin salonlara gitmemesi de vizyon 
filmlerinin hasılatlarını düşürdü.

BIR HAFTA ÖNCEYE GÖRE 
YÜZDE 79 ORANINDA DÜŞTÜ

Avrupa’da salgından en çok et-
kilenen ülke olan Italya’da hükü-
met, hafta başında bir ay sürecek 
tam kapsamlı bir karantina kararı 
aldı. Salonlardaki seyirci sayısı, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
%94, bir önceki haftaya göre ise 
%79 oranında düşüş gösterdi. 

James Bond filmi No Time to 
Die’ın Çin prömiyerinin ardından 
vizyon tarihi de 25 Kasım’a çekil-
di. Tom Cruise’lu Görevimiz Tehli-
ke 7 (Mission Impossible) filminin 
çekimleri durduruldu.

Türkiye sinemasında seyirci 
karşısına çıkacak Malazgirt 1071, 
Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan 
Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin 
vizyona tarihleri ertelendi. Ilker 
Ayrık’ın senaryosunun yazıp hem 
de yönetmen koltuğuna oturduğu, 
Erdal Özyağcılar ile Hande Soral 
gibi isimlerin yer aldığı Müstak-
bel Damat filminin galası da iptal 
edildi.

Harry Potter’ın ilk kitabı Felsefe Taşı’nın ilk 500 
basımından biri 118 bin sterline alıcı buldu. Kitap-
ta yazar J. K. Rowling’in ‘Harry Potter’ın değerini 
gören ilk kişiye’ hitabı yer alıyor

İngiliz yazar J. K. Rowling’in yazdığı dünyadaki 
en çok satan serilerden olan Harry Potter’ın ilk 
kitabı Felsefe Taşı’nın ilk 500 basımından biri, 
önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da 118 bin 
sterline (934 bin TL) satıldı. Bunun, Felsefe Ta-
şı’nın satılan en pahalı 2. kitabı olduğu açıklandı. 
J. K. Rowling’in, Harry Potter serüveninin başlama-
sını sağlayan yayınevi çalışanı Bryony Evens için 
imzaladığı kitabın ilk sayfasında, yazarın el yazı-
sıyla “Harry Potter’daki değeri gören ilk kişi olan 
Bryony’e teşekkürlerimle” ifadesi yer alıyor.

İLK BASIMI ALICI BULDU

Berlin Filarmoni Orkestrası 
konseri korona önlemi kapsa-
mında konserini seyircisiz ve in-
ternet yayınıyla gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabında yer 
alan bilgiye göre, seyirci kar-
şısında ve internet üzerinden 
ücretli üyelik ile izlenebilen 
konserlerinden birini orkestra, 
internet üzerinden ücretsiz ola-
rak paylaştı.

Paylaşımda ayrıca Berlin Fi-
larmoni Orkestrası’nın 19 Ni-
san’a kadar kapalı olacağı bildi-
rildi.

İstanbul Bienali’nden ‘Limited Editions’ sergisi
İKSV İstanbul Bienali’nin 30. 

yılına özel hazırlanan ‘Limited 
Editions’ sergisi İGA Lounge’da 
sanatseverlerle buluştu. İstan-
bul Havalimanı’nda sergilenen, 
30. yıl özel projesi olarak yerli 
ve yabancı sanatçıların katkıla-
rıyla hazırlandı.

İGA Lounge’da sergilenecek 
Limited Editions projesi kap-
samında, 1987’den bu yana 
düzenlenen her bienalden birer 
sanatçının bu proje için özel 
olarak hazırladığı çalışmaların 
sınırlı sayıda ve özel olarak üre-
tilen baskıları özel bir sette bir 
araya getirildi.

İstanbul Bienali’nin 30 yıl 
boyunca düzenlediği 15 bienale 
katkıda bulunan Füsun Onur, 
Ayşe Erkmen, Gülsün Karamus-
tafa, Lawrence Weiner, Halil 
Altındere, Francis Als, Elmgreen 
& Dragset, Taner Ceylan, Wael 

Shawky, Michael Rakowitz, Ne-
vin Aladağ, Akram Zaatari, İnci 
Eviner, Adrin Villar Rojas ve 
Mark Dion’a ait 15 eser “Limited 
Editions” projesi kapsamında 3 
ay boyunca İGA Lounge girişin-
de sergileniyor.

BOŞ SALONA 
KONSER 
VERDİLER

Kadrosunda Haluk Bilginer, Elçin 

Sangu ve Demet Akbağ gibi oyuncula-

rı bulunduran 9 Kere Leyla’ya da ko-

rona önlemi uygulandı.
Vizyon tarihi ve galası ertelenen 

film için yapılan açıklamada, “Koro-

navirüs (Covid-19) salgınına karşı alı-

nan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta 

vizyona girmesi planlanan ‘9 Kere 

Leyla’ filmimizin vizyon tarihini erte-

liyoruz. Ertelemeden kaynaklı olarak 

gala organizasyonunun da iptal edil-

diğini belirtmek isteriz. Bu durum-

dan dolayı göstereceğiniz anlayış için 

teşekkür ederiz. Yeni vizyon tarihimiz 

netleştiğinde sizleri bilgilendirece-

ğiz” denildi. Vizyon tarihi ertelenen 

filmde, Leyla ve Adem’in yıllardır 

mutlu giden bir evliliğinin çıkmaza 

girmesi ve Adem’in kalbinin yeniden 

atmasına neden olan bir sevdaya düş-

mesi anlatılıyor. Bu dönemde karşısı-

na çıkan Nergis adındaki kadına aşık 

olan Adem, Nergis’ten başka kimseyi 

düşünemez olur. Ancak Adem’in ak-

lını başından alan Nergis’in kurduğu 

tek kişilik dünyadan başka bir hayata 

geçmeye niyeti yoktur.

9 Kere 
Leyla’ya 
erteleme


