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BUNLARI  
YAŞATMAK  

ŞART MIYDI
Hükümetin açıkladığı 100 milyarlık pakette ihtiyacı olan 2 milyon aileye biner lira yar-
dım yapılması yer almıştı. O yardımlar az sayıdaki PTT şubesinden yapılınca korona da 
salgın da unutuldu. Tepkiler üzerine bakanlık yardımı evde teslim etmeye karar verdi.    KORONADAN korunmak için ‘evde 

kal’ çağrısı yapan, sosyal mesa-
fe uyarılarını sıklaştıran devlet, 
salgından zarar görenlere yapa-
cağı yardımda yöntemi yanlış 
seçince uyarılar havada kaldı. 
Salgının merkezi İstanbul’un 
bir çok merkezinde PTT şubeleri 
önünde insanlar üst üste parala-
rını alabilmek için sıranın ken-
dilerine gelmesini bekledi. 3’te

YANLIŞ YÖNTEM

CAN SELÇUKI 
yazdı  9’da

KUBILAY KAPTAN
yazdı  3’te

MURAT AKSOY 
yazdı  8’de

ZEYNEL LÜLE 
yazdı  5’te

KUTUPLAŞAN 
TOPLUM 
DEĞIL 
SIYASET

BUGÜNÜN 
ÇOCUKLARI 
VE GENÇLERI 
ZEKILER

SORUMLU 
VATANDAŞ MI 
POTANSIYEL 
TEHLIKE MI

BU INFAZ 
DÜZENLEMESI 
ÖRTÜLÜ BIR  
AF YASASI

OTOMOTIV 
SEKTÖRÜNDE 
KABUS 
BAŞLADI

BEYAZ Saray’da düzenlenen 
bir bilimsel panelde ko-
ronavirüsün hapşırma ve 
öksürme dışında sadece 
konuşarak hatta nefes ala-
rak bile yayılabileceği iddia 
edildi. İddiayı dile getiren 
bilim adamı maske takmayı 
tavsiye etti. 7’de

KORONAVİRÜSÜN bütün tahminlerin üze-
rinde seyreden yayılma hızını düşürmek 
için maske konusunda da uzmanların 
tavır değişikliği var. Artık birçok uzman 
hasta olmayanların da sokağa çıkarken 
maske takmasını öneriyor. 5’te

ABD’DE 
KORKUTAN 
ARAŞTIRMA

YAZI  
DİZİSİ

SAYGI DURUŞUYLA UĞURLANDI
ÇAPA Tıp Fakültesi hocala-

rından, binlerce hekimin yetiş-
mesine emek veren, ilk koronavirüs 

hastasına teşhis koyan Prof. Cemil Taş-
cıoğlu aynı hastalıktan hayatını kaybeden 

ilk hekim oldu. Taşçıoğlu için öğrencileri 
Türkiye’nin dört bir yanında bulundukları 

kurumda aynı anda saygı duruşu yaptılar. 
Saat tam 12’deki saygı duruşu sırasında yüz-
lerde hüzün, gözlerde yaş vardı. 4’te

YAPMAYIN 
ALLAH AŞKINA

YARDIM kampanyası 
İçişleri Bakanı tarafın-
dan engellenen Ekrem 
İmamoğlu hükümeti 
eleştirdi, “Bütün dün-
yanın can derdine 
düştüğü bir dönemde 
ülkemde hâlâ siyasetin 
öncelenmesini anlaya-
mıyorum” dedi. 6’da

DOKUZ Eylül Tıp Fakültesin-
de çalışan sağlık çalışan-
larına yurt kiralayan İzmir 
Belediye Başkanı Tunç 
Soyer Rektör eski Ak Partili 
yönetici Nükhet Hotar’dan 
“Belediyeden gelecek yardı-
ma ihtiyaç yok” yanıtı aldı. 

BİR Balat sakini evi-
nin penceresinden 
sarkıttığı sepete 
gıda malzemeleri 
koydu bir de not 
iliştirdi. Notta “İm-
kanı olan koysun, 
ihtiyacı olan alsın” 
yazıyordu. 3’te

PAZARLARDA 
GÖSTERMELIK ÖNLEM

PTT ŞUBELERINI 
KAPATTI, 

YARDIM ELDEN 
TESLIM EDILECEK

PAZARLARDA yeni kurallar yürürlüğe 
girdi. Pazar girişine bariyerler konuldu 
ama Diyarbakır’daki örnekte olduğu 
gibi uygulama sonucu çok değiştirmedi. 
Bariyerlerden kontrollü geçiş sağlanma-
yınca içerideki yoğunluk azalmadı. 3’te

SEPET SEPET 
DAYANIŞMA

SOYER YURT KİRALADI  
REKTÖR REDDETTİ

İstanbul’un bir çok ilçesinde PTT şubeleri önünde kargaşa 
vardı. Esenler, Bağcılar ve Esenyurt’ta çekilen foğtoğraf-
lar tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. 

SOKAKTA MASKE  
TARTIŞMASI

Salgının ilk günlerin-
de uzmanlar sadece 

hastaların maske tak-
masını öneriyordu, 

şimdi durum değişti. 

EMRE ÖZPEYNIRCI 
yazdı  11’de

VAKA SAYISI 18 BIN OLDU
SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs bilançosunu 

açıkladı. Son 24 saatte 2456 kişiye koro-
na pozitif tanısı kondu, 79 kişi de hayatı-
nı kaybetti. Türkiye’deki toplam vaka 18 
bin 757, kayıp sayısı da 357’ye yükseldi.

1) Korona'nın ekonomiye ve 
piyasalara etkisi, tr'ye buna 
hazır mıydı? Ülkeler hangi 
tedbirleri aldı? (Cumartesi)

2) Yaşanan krizin boyutları 
ne, ne kadar sürebilir? Önceki 
krizlerle ne farkı var? Bundan 
sonra Türkiye ve Dünyayı ne 
bekliyor? (Pazar)

Semih Sakallı ve 
Sinan Akgünay’ın
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İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi salgına karşı Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri'nde sağ-
lık çalışanları için üç boyutlu 
yazıcılarla yüz koruyucu si-
perli maske üretiyor. İBB'den 
yapılan açıklamaya göre, De-
neyap Teknoloji Atölyesi'nde 
yüz koruyucu siperli maske 
üretimine başlandı.

Maske üretimi, atölyelerde 
bulunan üç boyutlu yazıcı-
ların bir araya getirilmesi ile 
başladı. Toplam 13 yazıcının 

bulunduğu ve bir yazıcının, 
bir maskeyi 1 saat 40 daki-
kada ürettiği atölyede günde 
100'den fazla siperli maske 
yapılıyor. Koronavirüs ne-
deniyle büyük fedakarlıklar 
gösteren sağlık çalışanlarına 
destek olmak amacıyla yapı-
lan koruyucu yüz maskeleri, 
üretimleri tamamlandıktan 
sonra sağlık çalışanlarına 
ulaştırılmak üzere İBB'nin 
ilgili birimlerine teslim edi-
liyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, "COVID-19 Türkiye Platfor-
mu" koordinasyonunda gerçekleştiri-
len Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Kon-

feransı'na telekonferansla 
katıldı.

Bakan Varank, buradaki 
konuşmasına, Prof. Dr. Ce-
mil Taşçıoğlu başta olmak 
üzere, salgında hayatını 
kaybedenlere Allah'tan 
rahmet, ailelerine ve sev-
diklerine sabır dileğinde 
bulunarak başladı.

Aşı ve ilaç geliştirme projelerinde-
ki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın 
liderlik ettiğini dile getiren Varan, 
bu alanda koronavirüsle ilgili ilk 
toplantının virüs Çin sınırları için-
deyken yapıldığını ifade etti. Varank, 
Türkiye'de aşı ve ilaç konusunda çok 
önemli yetkinlikler bulunduğuna 
işaret ederek, geçen yıl başlatılan 
''TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji 

Platformları Çağrısı'' kapsamında aşı 
ve ilaç araştırma gruplarının oluştu-
rulduğunu belirtti.

‘TEK HEDEFE ODAKLANDIK’
Varank, şunları kaydetti: " Kovid-19 

Platformu altında 7 farklı aşı projesi 
ile hem kimyasal hem de biyotek-
nolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 
farklı ilaç geliştirme projesi yer alı-
yor. Akademisyenlerimiz, Kovid-19'la 
mücadeleye yönelik projelerini dün-
yada eşine az rastlanır bir şekilde çok 
kısa bir sürede dönüştürerek devreye 
aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniver-
site, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel 
sektör kuruluşundan yüzlerce araştır-
macı üstün bir gayretle çalışıyor."

Varank, yetenekler ve kabiliyetlerin 
tek bir hedefe odaklandığını vur-
gulayarak, platform bünyesinde bu 
virüsle etkin mücadeleyi mümkün 
kılma potansiyeline sahip her türlü 
yöntemlerin deneneceğini söyledi.

BAKAN MUSTAFA VARANK SANAL KONFERANSTA AÇIKLADI

7 AŞI 7 ILAÇ PROJEMIZ VAR
Covid-19 Platformu altında 7 farklı aşı ve 7 farklı ilaç geliştir-
me projesinin sürdüğünü söyleyer Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Varank, “Yetenekler ve kabiliyetler tek hedefe odaklandı” dedi.

İNGİLTERE ULUSAL SAĞLIK SERVİSİ’NDEN DOKTORLARA:

SOLUNUM CIHAZLARINI
GENÇ HASTALARA TAKIN
British Medical Association tarafından yayınlanan belgeye göre 

İngiltere’de aşırı yoğunluk durumunda doktorlara daha genç 
ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) aşırı yoğun-
luk durumunda doktorların atması gereken adımlar 
konusunda bir rehber hazırlandı.

Tabipler sendikası ve meslek örgütü British Medical 
Association (BMA) tarafından yayımlanan belgede, 
durumu ilerleme kaydetmeyen Covid-19 hastalarından 
solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali 
yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hastanelerde kay-
nak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapı-
lacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber 
sunma amacıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağ-
lıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Solunum cihazı sayısının sınırlı olması nedeniyle bir-
çok hastanın bakımının mümkün olmayabileceği belir-
tiliyor. Rehberin hazırlanma nedenine dair açıklamada, 
salgının doruğa ulaştığı anda "ciddi sağlık gereksinim-
leri mevcudun önüne geçebilir ve hayat kurtarıcı sınırlı 
kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda zor kararlar 
almak gerekebilir"denildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklama-
sına göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 
saatte 569 kişi daha hayatını kaybetti. 
Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 
921'e çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 243 
artışla 33 bin 718 oldu. Ülkede ölü sayı-
sının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya 
devam etmesi bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI 
2921’E ÇIKTI

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Gür, 
koronavirüse karşı konvalesan immun plazma 
tedavisinin en geç ay sonunda kullanılabileceğini 
bildirdi. 

Gür, yazılı açıklamasında, gündeme getirdikleri 
tedavi yöntemindeki ana ilkenin iyileşen Kovid-19 
hastalarından alınan plazmanın, 7 dakikada B2 
vitaminiyle ve ultraviyole ışınlarıyla patojen-
lerden arındırılıp, hastaya nakletmek olduğunu 
belirtti.

Gaziantep Üniversitesi tarafından gündeme 
getirilen konvalesan immun plazma tedavisinin 
yetkilendirilmiş birimlerde kullanılabilmesi için 
Sağlık Bakanlığı tarafından onay verildiğini anım-
satan Gür, "Bu yöntem dünyanın bazı ülkelerinde 
uygulanıyor ancak henüz ülkemizde uygulanma-
dı. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercih ettiğimiz 
cihazın halihazırda kullanılanlardan en büyük 
farkı herhangi toksit etkisi olmayan B2 vitaminiy-
le plazmayı işleme alıyor olması ve 7 dakika gibi 
kısa bir sürede tüm patojen arındırma işlemini 
tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu amaçla kendisinin başkanlığında, Nükleer 
Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut 
Elboğa'nın koordinasyonunda Prof. Dr. Mustafa 
Namıduru, Prof. Dr. Tekin Karslıgil, Prof. Dr. Va-
hap Okan ve Prof. Dr. Sinan Akbayram'dan oluşan 
bilimsel kurulun yoğun bir çalışma sürecinde 
olduğunu aktaran Gür, çalışmaların sürekli payla-
şılacağı bir internet sitesinin de kurulma çalışma-
larında son noktaya gelindiğini söyledi.

Plazma 
tedavisine 
bir fakülte 

daha başlıyor

Eczanelerin çalışma 
saatleri değiştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs ted-
birleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar 
hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet ve-
receğini bildirdi.  Yerlikaya, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izo-
lasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan 
gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göster-
mekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri 
pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası 
olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İBB’DEN YÜZ KORUYUCU 
SİPERLİ MASKE ÜRETİMİ



GÜNDEM3    www.gazetepencere.com 3 Nisan 2020 Cuma 

DR. 
KUBILAY
KAPTAN

Özbekistan’da pamuk hasadı zama-
nı okullar boşalır. Çalışabilen herkes 
pamuk tarlalarına gitmek zorundadır. 
Öğrencilerin taşıma işini devlet orga-
nize eder. Sadece raporu olanlar okula 
devam edebilir. Rejim, sekiz yaşın-
daki çocukları bile tarlalara gönderir. 
Çocuklar üç yıl boyunca okul çantası 
yerine pamuk çuvalı taşır.

• • •
Birleşmiş Milletler’in kalkınma 

endeksinde 170 ülke arasında 160’ıncı 
sırada olan Gine’de sınav mevsimi 
geldiğinde öğrenciler her gece hava-
alanına akın ederler; çünkü ışıkların 
yandığına emin oldukları tek yer orası-
dır. Gruplar, park yerindeki bir düzine 
elektrik direğinden birinin altında iyi 

bir yer tutma ümidiyle günbatımında 
havaalanına doğru yola koyulmaya 
başlarlar. Bazılarının bir saatten daha 
fazla yürümesi gerekir. Gine’nin 10 
milyon nüfusunun sadece beşte biri 
elektriğe erişebilir ve sık yaşanan 
elektrik kesintileri gerçekliğinden 
kaçamaz.

• • •
Amerika Birleşik Devletleri’nde, çoğu 

gelişmiş ülkede veya kendi ülkemde 
ise bir çocuğun güvenliği çok önemli, o 
kadar önemli ki araba alırken bardak 
tutucusu olup olmadığına özellikle 
bakıyoruz. Bu konuya döneceğim.

• • •
Anneler, babalar, eğitmenler, diğer 

yetişkinler ve kültürün taşıyıcısı olan 

kurumlar çocuklara doğanın değeriyle 
ilgili bir şey söylerken, eylemimizin ve 
mesajımızın çoğu, özellikle de farkında 
olmadan onlara başka bir şey söylüyor. 
Bugünün çocukları ve gençleri zekiler, 
bilgisayarlarla büyüdüler.

• • •
Öyleyse üstün nitelikli olmaları 

beklenir, ama eksik olan bir şey var. 
Dar kapsamlı ama miktarda duyusal 
girdiyle dolu bir dünyada büyüyen 
çocukların ve gençlerin birçoğunda, 
huzursuz bir “her-şeyi-bilen” zihin hali 
gelişiyor. Tıp ve çocuk bakımı, yollar, 
arabalar ve oyun alanları daha güvenli 
hale geldikçe, duyulan endişe daha da 
artıyor. Anne babalar, 30 veya 40 yıl 
öncesine göre çocuklarını için belirgin 

bir şekilde daha fazla koruyor.
• • •

Biz çocukken en önemli güvenlik 
unsuru annemizin bizi beslemesi ve 
boğazımızdan ılık bir sıvının geçmesiy-
di. Hala da öyle! Işte bu yüzden bardak 
tutucular güvenlik açısından son dere-
ce önemlidir. Eğer bir arabada bardak 
tutucu yoksa o araba güvenli değildir. 
Kahveyi tutucuya koyabiliyorsam, 
beslenebiliyorsam, çevremdeki her şey 
yuvarlak hatlara sahip ve yumuşaksa 
ve neşeliysem kendimi de güvende 
hissederim.

• • •
Anne babalar olarak güvenlik peşin-

de koştuğumuz için güvenlik sicili içler 
acısı olmasına rağmen 4x4’ler veya 

cipler satın alıyoruz; çevre sorunlarına 
duyarsız olmalarına rağmen muhafa-
zakarlara oy veriyoruz.

• • •
Bir zamanlar, çocukken arabanın 

camından dışarıya bakardık; etrafta 
ki yazıları okumaya çalışırdık, telefon 
direklerinin birer birer geçişini izlerken, 
parmaklarımızla buğulu camın üzerine 
resimler yapardık. Telefon tellerinde 
kuşlar, tarlalarda biçerdöverler görür-
dük. Inekleri, atları ve üzerinde tıraş 
kremi reklamı olan tabelaları sayardık. 
Fırtına bulutları ve dans eden yağmur 
bizimle birlikte ilerlerken ufuk çizgisine 
büyük bir hayranlıkla bakardık. Bugün 
sizin çocuğunuz arabanızın arka koltu-
ğunda ne yapıyor peki?

Bardak Tutucusunun Önemi

NE SOSYAL MESAFE NE DE KORONAVİRÜS UMURLARINDAYDI

GEÇIM SIKINTISI 
ÖLÜM KORKUSUNUN

ÖNÜNE GEÇTI…
2.1 milyon aileye 1000’er lira sosyal yardım desteği ödemeleri PTT 

şubelerinden verilmeye başlandı. Yardımı almaya gelen vatandaşlar 
yurdun her yanında PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, koronavirüs önlemleri 
kapsamında 2 milyon 111 bin aileye 
1000'er lira sosyal yardım deste-
ği sağlayacaklarını duyurmuştu. 1 
Nisan tarihinden itibaren ödemeler 
PTT şubelerinden yapılmaya baş-
landı ancak ortaya çıkan manzaralar 
korkutucu.

Bakanlığın verdiği yardımı almak 
isteyen vatandaşlar sabah saatle-
rinden itibaren PTT şubelerine gitti. 
Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar 
sosyal mesafe kuralına uymadı, 
neredeyse şubeler önünde izdiham 
yaşandı. 

Sosyal medyada düşen görüntü-

lerde PTT görevlilerinin uyarıları da 
bir işe yaramadı. Bazı vatandaşların 
maske taktığı görülürken son derece 
bulaşıcı olan koronavirüs için hiçbir 
önlem almadıkları gözlendi. 

‘İŞSİZLİK MAAŞI DA VAR’
Ortaya çıkan görüntülere CHP İs-

tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu da tepki gösterdi. İstanbul Esen-
ler'deki PTT önünden kalabalığın 
görüntüsünü paylaşan Kaftancıoğlu, 
“Bugün vatandaşlar, adına yatıp 
yatmadığını dahi bilmediği nakdi 
yardım için saatlerce PTT vezne 
kuyruklarında bekletildi. 4 gün son-
ra işsizlik maaşı yatacak, tablo daha 

kötü olabilir. İktidardakiler, salgının 
yayılmasına destek olmayın. Tedbir 
alın, işinizi düzgün yapın” ifadeleri-
ne yer verdi.

CHP üyesi ve gazeteci Barış Yarka-
daş da Esenler'den görüntüler pay-
laşarak, “Yurttaşlarımıza dağıtılan 
1000 TL’lik yardım, istenmeyen gö-
rüntülerin ortaya çıkmasına sebep 
oldu. Yurttaş bir an önce yardımı 
almak, PTT emekçisi de düzeni sağ-
lamak istiyor. Oysa ki; bu görüntüye 
gerek kalmadan, farklı bir yöntemle 
yardım dağıtılabilirdi” dedi.

Tepkilerin ardından bazı illerde 
ödemelerin adreslere yapılacağı 
açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, 
İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı’nın ortak açıklamasına göre, değerlen-
dirmeler sonucunda PTT’de sosyal mesa-
fe kurallarının uygulanamadığı, sürekli 
olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin 
ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması 
kararı alındığı bildirildi.

Tepki çekince eve 
teslim kararı çıktı

Pazarlarda 
önlemler

alındı ama 
sözde kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan genelgeye göre 
mahalle ve semt pazarlarında 
koronavirüs önlemleri artırıldı. 
Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde kurulan pazarların gi-
rişlerine bariyerler yerleştirildi, 
giriş ve çıkış noktaları ayrı ayrı 
yerlerden yapıldı.

Ancak bazı vatandaşlar ta-
limatları önemsemeyerek ne 
maske taktı ne de giriş çıkış nok-

talarını kullandı. Çoğu pazarda 
sokağa çıkmaları yasaklanan 65 
yaşın üzerindeki vatandaşların 
da olduğu görüldü. Yasağa rağ-
men vatandaşlar sebze ve mey-
veleri elle seçmeye devam etti. 

ZABITA DENETLEDİ
Belediyelerin zabıta görevlileri 

pazarlarda mümkün olduğunca 
denetim yaparak hem pazarcı-
ları hem de vatandaşları uyardı. 

Ekipler hijyen tedbirleri kapsa-
mında eldiven ve maske dağıt-
tıkları esnafın ateşini de ölçü. 

Diyarbakır’daki semt pazarın-
dan gelen görüntüler ise Nasred-
din Hoca fıkralarını anımsattı. 
Pazarın girişi bariyerlerle ka-
patıldı ancak yan tarafları açık 
bırakıldı. Vatandaşların da bu 
boşluklardan pazara girdikleri 
görüldü, ayrıca pazarın da kala-
balık olması dikkat çekti.

Koronavirüs salgını günlerinde dünyanın büyük 
çoğunluğu neredeyse evinden dışarı çıkmıyor. İtal-
ya’da halk arasında başlayan ‘dayanışma sepeti’ 
İstanbul Fatih’te komşular arasında yapılmaya baş-
landı. 

Dayanışma sepetini 6 yıldır İstanbul’da yaşayan 
Jeffrey Tucker isimli komşularının akıllarına getir-

diğini söyleyen Gazeteci 
Melike Çapan Twitter he-
sabında yaptığı paylaşım-
da; “Teker teker hepimiz 
katılıyoruz. Aranızda bil-
mediğimiz komşularımız 
da vardır belki. Ya da sizin 
de kendi komşularınız için 
bir sepetiniz olur. Belli mi 
olur?”  ifadelerini kullana-
rak herkesi dayanışmaya 
çağırdı. 

Çapan’ın bu paylaşımı 
ünlüler tarafından da bü-
yük ilgi gördü.

FATİH’TE 
DAYANIŞMA 

SEPETİ



Her gün başka bir uzmandan başka 
bir ürkütücü bulaşı senaryosu izliyoruz.

Skype bağlantılarıyla tv program-
larına, evlerinden bağlanıp arkalarında 
devasa bir kütüphane görüntüsü.. Ne 
deseler inanıyorsun tabi.. 

En son paranoyamız, Çin’den gelen 
bir “damlacık bulaşısı araştırması..”

Damlacık bulaşısı en fazla asansörü 
seviyormuş.. Güya makale “Lancet” 
dergisinde yayınlanmış!

Aman da asansöre dikkat diyor! 
Asansör de asansör diyor! 

E, biz de dokuzuncu kattayız ya!. Aldı 
bizi bir vesvese!

Asansörü düşman tankı gibi görmeye 
başladık!

Gerçekten de, en baba asansörde, 
sosyal mesafe yarım metre.. Sırtını 
dönsen bize yakışmaz.. Sonuçta 
komşun!.. 

Iki günde bir markete gidiyoruz 
mecbur.. 

Asansörü kullanmasan hiç olmaz! 
Hadi inerken merdivenden indin di-
yelim. Ama çıkarken, hele o yükle bir 
de! 

Koronadan kurtulsan, fücceten 
kalpten gidersin!..

• • •
Neyse, yine bir market günü geldi. 
Pusatlarımı kuşandım. Ağzımı 

gözümü sardım. Eldivenlerimi giydim. 
Ya allah, bismillah deyip kapıdan 

çıktım.
Arabanın anahtarının ucuyla 

asansörün düğmesine bastım. 
Oğlum benden daha paranoyak!  

Çakmağın alevli kısmına ufak bir demir 
halka kaynatmış.

Asansörün düğmesine onunla 
basıyormuş. Sonra da çakmağı çakıp, 
düğmeden bulaşan ne var ise cayır 
cayır yanmalarını sağlıyormuş. “Ateşten 
kimse kurtulamaz!” diyor..

Biz o kadar değil. 
Asansörün düğmesine tıkladığımız 

anahtarın ucunu, arabada kontağa 
sokmadan yetmiş derece kolonyaya 
sokuyoruz. Bitti gitti!..

• • •
Uzatmayayım, asansör geldi. Kapısı 

açıldı.. Içinde Sakallı bıyıklı kara yağız, 
restoran kuryesi tipinde genç bir adam.. 

Maskesi de yok!
O bana baktı, ben ona baktım!.. O 

arada kapı kapandı. Binmedim tabi!..
Asansör gitti.
Az sonra çağır butonuna anahtarın 

ucu ile tekrar bastım..  Asansör tekrar 

geldi.. 
Aynı çocuk yine içeride..
Beynim teyakkuzda. Kortekste 

bütün kayışlar “önlem, önlem!” 
diye dönüyor! 

Şimdi “Arkadaşım, sen niye 
inmiyorsun?” diye soracağım. 
O da bana cevap verecek!.. E, 
maskesi de yok!.. Al başına 
belayı!

Havadan taarruz eden üç-
beş damlacık, bizim maskenin 
kenarından içeri kaçtı mı? Ayıkla 
pirincin taşını..

Ses çıkartmadım.. O bana baktı, ben 
ona baktım!.. Yine binmedim!.. Asansör 
yine gitti.. 

• • •
Biraz daha bekledim.. Tekrar düğm-

eye bastım.. Asansör geldi, kapısı 
açıldı.. 

Hoppaaa! Yine aynı çocuk! Bu sefer 
tepem attı tabi!

Elimi kapının sensörünün önüne 
tuttum. Maskemi biraz asabiyetle gayrı 
ihtiyari, aşağı, boğazıma doğru çektim.. 
Artık damlacık mamlacık, önlem, kayış, 
kolon aklımdan gitmiş, Korteks kontrol 
dışı!.. Sertçe bir tonla: 

“Arkadaşım, sen asansörden inmiyor 
musun yahu?” diye sordum!..

O, sükunetini bozmadan elindeki 
tornavida ile paneli göstererek:

“Inecem abi!” dedi.. “Bi arıza var, 
onu halletmeye çalışıyorum!” 

Içeri göz attım, gerçekten de kontrol 
paneli sökük! Düğmeler dışarıda..

Elimi kapı sensörünün önünden 
çektim. Kapı kapandı.. Maskemi 
yüzüme yerleştirdim.. Derin nefes verip, 
asansörün önünde biraz düşündüm! 

Belli ki korteks yeniden devreye girdi.. 
Şimdi merdivenlerden insem, 

dönüşte asansöre binmek zorundayım. 
Ya bu delikanlının işi hala bitmemiş 
olur ise?.. 

Sıkıntı..
Vaz geçtim! Eve döndüm. Arabanın 

anahtarı ile zili çaldım. Karım kapıyı 
açıp hızla salona kaçtı. 

Oradan bağırdı: “Doğru balkona 
geçip üstünü çıkart. Kolonya masanın 
üzerinde. Oradan banyoya geç! Duşunu 
al! Havlunu kapıya astım! Çamaşırların 
ütü masasının üzerinde!..

Denileni yaptım.. 
“Yahu daha asansöre bile bine-

memiştim! desem ne fayda..
Yavaş yavaş bu yeni hayata alışmaya 

başladık mı ne?
Ukrayna ordusuna yardım eden o 

‘veren el’ nerede?
Erdoğan, hem önceki yıl, Birleşmiş 

Milletler 74. Genel Kurul toplantısın-
da, hem de ardından yurtiçinde çeşitli 
açılışlarda yaptığı o meşhur söyleminde 
büyük bir övünçle: “Milli gelire oranla 
dünyanın en çok yardım yapan ülkesi 
biziz! Biz birinciyiz, Amerika ikinci!” 
demişti..

Suriyeli sığınmacıları da hesaba 
kattığınızda bu söylediği hesabın doğru 
olduğundan hiç kuşku yok!

Hatta devamını da ben söyleyeyim; 

altımızdaki ülkeler, Almanya, Ingiltere, 
AB Fonu, Japonya, Isveç, Kanada diye 
sıralanıyor. Ülkesinde aç ve yoksul 
olmayan Benelüks ülkeleri de bizim 
altımızda..

Orası tamam, hesap doğru da olay 
doğru mu?

Yani bu nasıl bir gurur vesilesi, ona 
bakalım!

• • •
-Bir kere nerede birincisin?
Kendi vatandaşın olmayan kişilere 

yaptığın insani yardımda.
-Neye göre birincisin?
Milli gelire oranla, Yani ülkelerdeki 

‘Fert başına düşen milli gelire oranla!..
-Yani?
Yani, gelirin az. bağışın fazla. Haliyle 

bağış oranın yüksek..
Yardımı sen değil, yardım yaptığının 

farkında bile olmayan gariban 
vatandaşın yapmış! Sen organize 
etmişsin!

Kendi istatistik kurumu verilerine 
göre yüzde yirmisi açlık sınırının altın-
da, yüzde altmışı yoksulluk sınırının 
altındaki gariban, haberi bile olmadan 
misal, Somali’ye otobüs bağışlamış..

Açlık sınırının altındaki bu gariban 
Libya’ya, Kırgızistan’a, Afganistan’a, 
Çad’a, Yemen’e bağışlar yapmış.  Hatta 
çocuğuna simit alamazken, Ukrayna 
ordusuna bile para yardımında bulun-
muş.. Haberi yok!

Bu garip gureba, AFAD’ı TIKA’sı, Diya-
net Vakfı, Kızılay’ı, aracılığı ile şahsen 
bizzat senin seçtiğin bazı yönetimlere 
güzellik yapmış. Yardımda dünya birin-
cisi olmuş. Sen şahsen, 747-8 Uçağına 
efradını doldurup, bu ülkeleri ziyaret 
ederek, bizzat ‘ondan da hasıl olan’ 
alkışı, itibarı onun adına toplamışsın!

Haberi yok!..
• • •

Yardım etmek insanlıktır. Insan’ın 
en büyük dini, vicdanıdır.. Ama vicdan, 
akıldan nesep alır!..

Şimdi kendi insanının canını kurta-
racak “sokağa çıkma yasağını” parası-
zlıktan uygulayamıyorsun..

Yardımda dünya birincisi olmak, 
maalesef şimdi vatandaşının canını 
tehlikeden kurtarmıyor?

Insani yardımda tur bindirdiğin 
dünya ülkeleri, şimdi keselerinin 
ağzını açmış, “evinde kal!” dediği 
vatandaşının ayağına çek gönderiyor!

Sen ise “bağış yapın!” diye iban 
veriyorsun!

• • •
Bizde eski bir deyiş vardır..
“Eve lazım olan camiye haram!”
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I. BÜLENT 
ÇELIK

Sahi, bizim Idlib diye bir 
sorunumuz yok muydu?

Böyle ağır zamanlar, günün mana 
ve ehemmiyetini bir başka sorgulatır 
insana..

Şunu hep istemişimdir. 
Keşke bir imkan olsa da, dünyada 

etkili tüm yöneticileri sadece bir kez 
olsun bir uzay programına katıp, bir 
kaç günlüğüne de olsa dünyanın 
etrafında dönüp duran uzay ista-
syonuna bıraksalar. 

Yönetici orada bir kaç gün yalnız 
başına kalsa.. 

Kalkış, atmosferden çıkış, ista-
syona yanaşma, modülün istasyona 
kitlenmesi ve yerçekimsiz ortamda 
uçan düşünceler.. 

Dünyaya, memleketine, halefine, 
selefine, danışmanına, dostuna, 
kankasına ve paralarını istiflediği 
mektum bankasına bir de oradan 
baksa. 

Eşini, çocuklarını, geçmişini, o 
uzayda asılı dönen yuvarlak mavi 
nesnenin içerisinde hayal etse.. 

Ülkesinin sınırlarını göremese 
mesela.. 

Aynı bulut kümesinin, kendi ülk-
esi ile belki düşman bildiği komşu 
ülkenin de üstünü aynı anda kap-
ladığını, şıvgın yağmurun ikisine de 
aynı anda sepken indirdiğini hisset-
se.. 

• • •
Düşünse..
Istasyonun ‘lomboz’undan dışarı 

baksa örneğin.. 
Kesif bir uzay. 
Öldürücü bir radyasyonla arasın-

da sadece 5 milimlik iki parça cam 
tabaka.. 

Öyle çıkmak isteyince çıkamadığını 
kapıdan.. 

Gitmek isteyince gidemediğini 
plazasının led ziyanı ampullerle kızıla 
kesmiş barına..

Pişman da olsa geldiğine birazcık!
• • •

Sonra dönüş günü gelse.. 
Iple çekse, kafasındaki cam fanu-

su çıkartıp çıplak ayakları ile çimene 

basmayı..
Atmosfere girerken içinde olduğu 

kutu kadar aracın cidarının alev alev 
yandığını görse.. 

Bin ikiyüz derecelik; demiri suya 
çeviren sürtünme ateşinden, kavru-
lup karbon külüne dönmekle dönme-
mek arasındaki farkın, tandır fırınına 
döşediği basit, mütevazi ateş tuğla-
ları olduğunun ayırdına varsa. 

Ve uzatmayalım, inse sağ salim 
yeryüzüne..

Ayak basar basmaz yere, çimene 
bir başka sarılmaz mı?

Tuğladan bile utanmaz mı hatta? O 
makoseninin deri tabanını bile, çizillir 
diye basmadığı tuğladan!..

Başka rüyalar girmez mi geceleri 
yatak odasına?

“Bu kavga, bu hırs, bu kin, bu 
rusya bu abd, bu çin.. 

Bu açlıktan ağlayan bebelerin 
gözyaşları ne için?”

Demez mi?
• • •

Bence der! 
Korona da bunu yaptı sanki biraz!..
Bir milimetrenin binde biri kadar, 

zerre-i miskal cesametinde blr toz! 
Bir canlı bile olmayan korona!.. 
Zengin fakir, hırlı hırsız demeden 

odalarımıza kilitledi bizi..
Ne sınır güvenliği meselesi kaldı ne 

mübarek cuma namazı!
• • •

Sahi, bizim Idlib diye bir sorunu-
muz yok muydu?

Evrim
Mutasyon, evrim’in temelidir. Evrim teorisine inanmıyorduk 

ama şimdi cemaatsiz camilerde, korona bir mutasyon ile evrim 
geçirsin de bizi öldürmesin diye dua eder hale geldik?

Paranoya Günleri..

Sağlık Bakanlığı, son 24 
saatte 2 bin 456 kişiye yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
tanısı konulduğunu, 79 kişi-
nin daha hayatını kaybetti-
ğini, toplam vaka sayısının 
18 bin 135’e, can kaybının da 
356’ya ulaştığını açıkladı. 

Bakanlığın internet si-
tesinde yer alan “Türkiye 
Günlük Koronavirüs Tablo-
su”nun güncel verilerini, 
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca da Twitter hesabından 
paylaştı. 

Koca, paylaşımında, “Test 
sayımız düne göre 4 binin 
üstünde artış gösterdi. Test 
sayısına oranla pozitif vaka 
sayımız ise azaldı. İyileşen 

82 yeni hastamız var. Son 
24 saat içinde kaybettiğimiz 
hastaların yüzde 82’sinin 60 
yaşını aşmış kişiler olması 
yine dikkat çekici.” bilgisini 
verdi.

TOPLAM TEST 125 BİN
Tabloya göre; toplam test 

sayısı 125 bin 556, toplam 
vaka sayısı 18 bin 135, top-
lam vefat sayısı 356, toplam 
yoğun bakım hasta sayısı 
1101, toplam entübe hasta 
sayısı 783, toplam iyileşen 
hasta sayısı 415 oldu.  24 
saatte yapılan test sayısı 18 
bin 757, vaka sayısı 2 bin 
456, vefat sayısı ise 79 ola-
rak kayıtlara geçti.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Vaka sayısı 18 bin
ölü sayısı 357 oldu
Son 24 saatte 18 bin 757 test yapıldı. 2 bin 456 kişiye korona pozitif 
tanısı konurken 79 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ha-
yatını kaybeden Dahiliye Uz-
manı Prof. Cemil Taşcıoğlu 
için İstanbul Tıp Fakültesin-
de tören düzenlendi. Fakülte 
önünde saygı duruşuyla baş-
layan törene, İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar 

Saip, İstanbul Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri, hekimler, 
asistanlar ve sağlık çalışan-
ları katıldı. Türkiye Tabipler 
Birliği’nin çağrısıyla bütün 
sağlık kurumlarında sağlık 
çalışanları saygı duruşuyla 
Prof. Taşçıoğlu’nu andı.

Taşçıoğlu için saygı duruşu

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. 
Feriha Öz yeni tip koronavirüs nedeniyle 
87 yaşında hayatını kaybetti.  Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa 
Sait Gönen Prof. Dr. Öz’ün vefat ettiğini 
duyurdu.  Prof. Dr. Gönen, paylaşımında 
“Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın 
yetişmesinde çok büyük katkıları olan, 
on binlerce kritik hastanın tanısını koyan 
sevgili hocamız Prof. Feriha Öz’ü kaybet-
menin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın 
mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer 
verdi.  Feriha Öz, bir süredir koronavirüs 
nedeniyle tedavi görüyordu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu Prof. Feri-
ha Öz’ün ailesine ve tıp camiasına 
başsağlığı diledi.

Dünyaca ünlü 
Türk patolog 
Prof. Öz de 
korona kurbanı
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ZEYNEL
LÜLE

Birçok sağlık meslek örgütü ile sağlıkçı ça-
lışma saatleri ve yakınlarına virüs bulaştırma 
korkusuyla eve gidemediklerini dile getirmişti. 
Ardından büyük ve bilinen oteller kapılarını 
sağlıkçılara açtıklarını açıklamışlardı. İstan-
bul Valiliği’nden de benzer bir açıklama geldi. 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otel, sosyal tesis, 
misafirhane ile kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşu yurtlarında toplam 3151 kişilik yer 
tahsis edildiğini duyurdu. 

Sağlık çalışanlarının en yakın konaklama 
merkezine yönlendirildiğini bildiren Yerlikaya, 
“Evlerine zamanında gidemeyen, hastane şart-
larında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı 
bulamayan sağlık çalışanları yurtlarda misafir 
ediliyor” ifadelerini kullandı.

DİYANET DE 4 MERKEZ TAHSİS ETTİ
Bir diğer duyuru Diyanet İşleri Başkanlığı’n-

dan geldi. Diyanet  yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) önlemleri kapsamında Ankara, Sam-
sun, Van ve Manisa’daki eğitim merkezlerini 
sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 
personelin hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların süresi 
dolan sağlık raporlarının geçerli olmaya de-
vam edeceğini açıkladı. Düzenlemeyle daha 
önce bir aylık verilen ilaçlar üç aylık verilebi-
lecek.

Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 
alınan yeni tedbirleri açıklayan Bakan Selçuk, 
“Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna 
dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan has-
talarımızın yeniden reçete düzenletmelerine 
gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

SGK KARŞILAYACAK
Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda 

bulunanların reçete yazdırmak için sağlık 
hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu-
nun geçici olarak ortadan kaldırıldığını söy-
leyen Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme 
bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını 
duyurdu. Yeni düzenlemeyle ayrıca daha önce 
bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak veri-
lebilecek.

BAKAN SELÇUK DUYURDU

1 Ocak tarihli 
raporlar geçerli

İstanbul’daki 
sağlık çalışanları 

için 3151 oda!

DÜNYADA neredeyse 1 milyon 
insana bulaşan yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) için henüz bir 
ilaç geliştirilemezken, maske ve 
eldivenler korunmada en büyük 
silahlar olarak kullanılıyor. Ancak 
bu noktada dünya ikiye bölünmüş 
durumda. Koronavirüsün tespit 
edildiği tüm ülkelerde en hızlı tü-
ketilen ve kıtlık yaşanan malzeme 
koruyucu maskeler oldu. Çünkü 
uzmanlar salgından korunmak ve 
salgının yayılmasını engellemek 
için maske takılmasını önerdi. 
Fakat bu bilginin ardından bazı 
uzmanlar maskenin koruyucu 
olmadığı aksine virüsü daha fazla 
yaydığı konusunda uyarılar yaptı.

MIT: MESAFE KAT EDİYOR
Önceki günlerde bir araştırma-

nın sonucunu yayınlayan MIT, 
öksürme ve hapşırma esnasında 
virüsün uzun mesafeler kat ede-
bildiğini açıkladı. Yapılan araştır-
mada öksürüğün 6 metre, daha 
hızlı olan hapşırığın ise 8 metre 
uzağa ulaşabildiği iddia edildi.

Ancak MIT uzmanları çalışma-
nın laboratuvar ortamında yapıl-
dığını ve bu sonuçların virüsün 8 
metre uzaktan bulaştığı anlamına 
gelmediğini vurguladı. 

Sağlık uzmanları bir yana ülke-
lerde de maske tartışması devam 
ediyor. Almanya’da bir kentte 

maske takmak zorunlu hale geti-
rilirken, Alman hükümeti maske 
zorunluluğunu gerekli görmüyor. 

Japonya ise karantina çağrıları-
nı reddedip her haneye yeniden 
kullanılabilir kumaş maskelerden 
ikişer tane dağıtılacağını açıkladı.

‘TAK TAKMA’ KAVGASI
Türkiye’de de dünyada olduğu 

gibi maske tartışması sürüyor. 
Birçok sağlık uzmanı maske bul-
makta zorluk yaşandığını söyler-
ken, riskli grupların ve enfekte 
hastaların maske kullanması 
gerektiğini söylüyor. 

Benzer bir tartışma önceki gün 
Habertürk canlı yayınında yaşan-
dı. Türkiye’nin Nabzı isimli prog-
rama ABD’den bağlanan Prof. Dr. 
Mehmet Çilingiroğlu, maske tak-
manın bir korunma yöntemi oldu-
ğunu söyledi. Programdaki diğer 
katılımcı uzmanlardan bazıları 
ise sadece riskli grupların maske 
takması gerektiğini belirtti. 

Sözünün kesilmesine de tepki 
gösteren Çilingiroğlu, “İnsanlar 
takır takır ölüyor diyorum. Herke-
sin maske takması diyorum size! 
Halen daha maske tak, maske tak-
ma! Takarsan tak, takmazsan tak-
ma. Bir şey söylüyoruz diyorsun 
ki Bilimsel Kurul.  Varsa bilimsel 
kurulun yapsın ne yapacaksa” 
diyerek programı terk etti.

DÜNYANIN 
DERDI: MASKE

Pew Araştırma Merkezi’nin 
yeni bir analizine göre, korona-
virüs nedeniyle en az 7,2 milyar 
insan seyahat kısıtlamaları olan 
ülkelerde yaşıyor. Analizde, “Ko-

ronavirüs salgınına karşı ülke-
lerin sınırlarını ziyaretçilere ve 
bazen de kendi vatandaşlarına 
kapatmasıyla dünyanın pek çok 
yerinde hayat durdu” denildi.

‘VİRÜS 
NEFESLE BİLE 
YAYILABİLİR’

Beyaz Saray’da düzenlenen 
bir bilimsel panelde koro-
navirüsün sadece hapşırma 
veya öksürük ile değil, ko-
nuşarak hatta sadece nefes 
alarak bile yayılabileceği 
iddia edildi.

Ulusal Bilimler Akademisi 
Komitesi Başkanı Dr. Hanvey 
Fineberg “Mevcut koronavi-
rüs araştırmaları sınırlı olsa 
da çalışmaların sonuçları 
virüsün normal solunumdan 
aerosol haline getirilmesi ile 
tutarlıdır” dedi. CNN’e konu-
şan Fineberg, markete gi-
derken bile maske takmaya 
başlayacağını söyledi.  Har-
vard Halk Sağlığı Okulu eski 
dekanı Fineberg, “Cerrahi 
maske takmayacağım, sağlık 
çalışanlarının buna ihtiyacı 
var. Ama giyebileceğim ban-
dana gibi hoş seçeneklerim 
var” ifadelerini kullandı. 

Beyaz Saray’daki sağlık 
ekibi üyesi olan Dr. Anthony 
Fauci de koronavirüsün 
yayılmasını önlemek için 
ABD’de maskelerin yaygın 
olarak kullanılmasını öner-
me fikrinin grup tarafından 
tartışma halinde olduğunu 
ifade etti.

DSÖ ‘MESAFEYİ KORU’ DEMİŞTİ 
ŞİMDİ GÜNDEMİ MASKE

7,2 MİLYAR İNSAN SEYAHAT 
KISITLAMASI YAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ise salgının başlangıcından bu 
yana sadece hasta veya hastaya 
bakanların maske takması ge-
rektiğini, geri kalanların en az 1 
metre sosyal mesafeyi koruma-
sı gerektiğini söylemişti. Fakat 

ABD’nin saygın üniversitelerin-
den Massachusetts Institute of 
Technology’de (MIT) yapılan son 
araştırma, bu tavsiyeyi tartışmalı 
hale getirdi. Ve DSÖ maske kul-
lanımı konusunu yeniden değer-
lendirme kararı aldı.

TAKILSIN MI
TAKILMASIN MI

KAVGASI

Yeni infaz düzenlemesi ile yüz bine 
yakın tutuklu ve hükümlünün tahli-
ye olması bekleniyor. Ancak salgın 
nedeniyle hazırlanan düzenlemeden 
gazeteciler ve siyasi tutuklular fayda-
lanamıyor.

Buna göre terör başlığı altında yar-
gılanan ancak düşüncelerinden dolayı 
hapiste tutulan gazeteciler, yazarlar, 
aydınlar, hak savunucusu da salgın 
riskine rağmen cezaevlerinde kalmayı 
sürdürecek. Osman Kavala bunlardan 
biri. HDP’nin eski eş genel başkanı 
Selahattin Demirtaş da infaz indi-
riminden yararlanamayacak.   Infaz 
düzenlemesi kapsamına cezaevindeki 
gazeteciler de alınmadı. 70 yaşındaki 
gazeteci Ahmet Altan bu isimlerden 
biri. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, 

Murat Ağırel ve diğer gazeteciler de 
içeride kalacak. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Terör 
suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade 
özgürlüğü ile yan yana getirilmemeli-
dir. Halkın haber alma, bilgilenme ve 
gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan 
gazetecilerin yapılacağı söylenen dü-
zenleme kapsamı dışında bırakılması 
kabul edilemez” diyor.

Sanatçı Zülfü Livaneli, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
koronavirüs salgını dolayısıyla tekrar 
gündeme gelen infaz indirimi taslağı 
hakkında bir mektup yazdı. “Kanun 
teklifinin içeriği, yapılan uyarıların 
dikkate alınmadığını, teklifte yer alan 
hükümlerin, evrensel insan hakları 
standartlarınca kabul edilmiş olan in-

faz hukukunun eşitlik ilkesine tümden 
aykırılık teşkil ettiğini ortaya koymak-
tadır” dedi. 

Mektup şu görüş ve taleple şu ifa-
delerle son buldu:

“Ülkemizde tartışmalı tutuklama 
kararları ve mahkumiyet kararları 
nedeniyle ceza ve tutukevleri gaze-
teciler, yazarlar, siyasetçiler, hak 
savunucuları, sivil toplum önderleri 
ve muhaliflerle doludur. Bu insanlar 
duyarlılıklarından dolayı, hiçbir ilişki-
leri olmayan terör suçlarından tutuk-
lanmış veya mahkum edilmişlerdir. 
Kanun teklifi maalesef bu olgu göz 
önünde tutulmaksızın hazırlanmıştır” 
diyor.  

Tele1’e konuk ettiğim Avukat Başar 
Yaltı, tutuklama ile ilgili kararların 

uluslararası yargı kararlarına tama-
men aykırı olduğunu, iddianamelerin 
bile hazırlanmadığını, hiçbir suçla-
manın olmadığı, önyargı ile hiçbir 
delil karartma ve kaçma ihtimali bile 
olmaksızın tutuklandıklarını belirtti ve 
bu yasanın ‘vicdanları rahatsız eden’ 
en büyük kısmının bu olduğunu dile 
getirdi. 

Bu infaz düzenlemesi örtülü bir 
“af yasası”dır. Adı “terör suçlaması” 
olarak nitelenen suçlardan tutuklu ve 
hükümlü binlerce kişi bu düzenleme-
den yararlandırılmamaktadır. Çünkü 
bu kişiler iktidara muhalefet etmek-
tedirler. Çünkü bu insanlar ‘muhalif’ 
oldukları için içeridedirler.  

Hükümlüyü topluma yeniden ka-
zandırmak ya da ıslah etmek için bir 

kısım iyileştirmeler yapmak gereke-
bilir. Üstelikte, hapishanelerin kapa-
sitenin üstünde bir doluluk oranında 
olduğu ve daha da önemlisi, dünyada 
hiç yaşanmamış bir virüs dönemi ya-
şandığı bu dönemde böylesi bir yasa 
önemlidir, belki de gereklidir. 

Ama ya vicdanlar? Işte böyle bir 
zaman, vicdanları da rahatlatmak 
ve yargıya güveni artırmak için bir 
fırsattır. Bu fırsattan yararlanmak 
gerekir. 

Belki 100 bine yakın kişi tahliye 
olacaktır ama o vicdanlarda yer et-
miş, en azından tutuksuz yargılanma-
ları gereken kişilerin tahliyesi gerçek-
leşmedikçe yargıya olan güven hiçbir 
zaman gerçekleşmeyecektir. Hatta 
güvensizlik daha da artacaktır.

Vicdanlar rahatlamaz
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İSTANBUL’da koronavirüs önlemleri 
kapsamında toplu ulaşım kullanımının 
çok büyük oranda düştüğü günler ya-
şanırken, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, 29 Mart günü 06:00’da Kağıtha-
ne-Gültepe-Kabataş hattında yaşanan 
yoğunluğu araştırmayı sürdürdü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde 
62 numaralı hatta 06.15 saatlerinde 
yolcu yoğunluğu yaşanmış, hatta oto-
büsün bilerek daha fazla yolcu almak 
için geç hareket ettiği iddia edilmişti.

‘KASITLI BİR GİRİŞİM’
İlk açıklamalarında olayın İBB’yi ve 

Başkan Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmak 
amaçlı kasıtlı bir girişim olduğunu 
belirten belediye yetkilileri, otobüs-
te çekim yapan ve görüntüleri sosyal 
medyada paylaşan kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunmuştu. BELBİM’in 
tespitine göre, 29 Mart sabahı B-1530 
numaralı otobüse binen yolcuların 
yüzde 26’sı, rutin olarak bu hattı kul-
lanmayanlardan oluştu. Yüzde 18.6’sı 
ise pazar günü bu hatta ilk kez bindi.

Yine BELBİM’in tespitine göre, aynı 
hatta diğer saatlerde yüzde 56 yolcu 
azalması olduğu halde, söz konusu se-
ferde yüzde 19 artış tespit edildi.

İBB, olayla ilgili kamuoyundaki 
farklı yorumları ve kafa karışıklığını 
gidermek amacıyla, dijital verilerini 
paylaşma kararı aldı. ‘Dijital bir kim-
lik’ olarak nitelendirilen, değiştirile-

meyen ve silinemeyen elektronik bilet 
İstanbulkart verilerine göre de yoğun-
luk ‘sıra dışı’ görünüyor.  B-1530 kapı 
numaralı otobüsün, 29 Mart 2020 Pa-
zar günü 06.00-07.00 saatleri içindeki 
seferi ile ilgili şu açıklamalar yapıldı:

‘EN YOĞUN SAATTEN BİLE YOĞUN’
“1) 29 Mart sabahı B-1530 kapı nu-

maralı otobüsün, tüm sabah saatleri 
seferlerinde bir önceki haftaya göre 
yüzde 56 yolcu azalması yaşanmışken, 
o sabah saat 06-07 arası tam aksine 
yüzde 19,72 yolcu artışı gözlemlendi.

2- Bu hatta, 29 Mart günü 07-12 sa-
atler arasında saat bazında ortalama 
41 yolcu taşınmışken, aynı gün 06-07 
arasında 85 yolcu taşındı.

3- Önceki haftalarda pazar günleri, 
06-07 saatleri, yoğun saat olarak en az 
yoğun 16. ve 17. sıradayken, 29 Mart 
tarihinde 3. sıraya yükseldiği görüldü.

4. Yolculardan, % 26’sının rutin ola-
rak bu hattı kullanan yolcu olmadığı 
(2020’de 5 kez ve 5’ten az ), %18.6’sı-
nın da ilk kez kullandığı tespit edildi.”

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ‘İNCELEDİK’ DEMİŞTİ AMA

BELBIM: O hatta ilk
kez o gün bindiler
İstanbul’da geçtiğimiz Pazar sabah 06’da bir otobüs hattında yaşanan yoğunluk 
sosyal medyaya düşmüş, İBB bunu komplo olarak değerlendirmişti. Soylu’nun 
‘Onlar işlerine giden kişiler’ demişti, BELBİM Soylu’yu belgeleriyle yalanladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ AMA

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

Sadece AK Partili başkanlar vardı…

Ne bu Allah aşkına!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarab-
ya’daki Huber Köşkü’nden belediye 
başkanlarına video konferansla ses-
lendi. Belediyelerin önemine işaret 
eden Erdoğan, “Koronavirüs hastalığı 
döneminde belediyelerimize çok daha 
büyük görevler düşüyor. Kamu hizmet 
binaları, toplu ulaşım araçları, pazar 
yerleri , çöp toplama alanları gibi yer-
lerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu 
aksatmadan yapmalıyız”dedi. 

Korona salgını ile mücadelenin 
sadece hükümetin, devletin değil, 
tüm siyasi partilerin, tüm kurum ve 
kuruluşların meselesi olduğunu ifade 
eden Erdoğan, “Süreci sosyal med-
yada veya televizyon ekranlarında 
ahkam kesenlere göre değil, ülkemi-

zin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre 
yürüttük. Aldığımız her kararı devlet 
ciddiyetine uygun şekilde tüm boyut-
larıyla değerlendirdikten sonra mille-
timizle paylaştık.” 

KAMPANYAYI HATIRLATTI
Her konuşmalarında dayanışmanın 

önemine dikkat çektiklerine işaret 
eden Erdoğan, “Biz Bize Yeteriz Türki-
yem” diyerek başlattıkları Milli Daya-
nışma Kampanyasının hedeflerinden 
birinin de bu olduğunu kaydetti.

Erdoğan şunları söyledi: “Bu kam-
panyaların gayesi milletimizin fert-
leri arasındaki güçlü dayanışmayı 
ortaya koymaktır. Sergiledikleri hu-
kuksuzluk ve tehlikeli söylemlerle 

dayanışma yerine ayrışma peşinde 
olanlara izin vermeyeceğiz. Kendile-
rini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
dışında ve üstünde görenlere milleti-
miz de hak ettiği cevabı veriyor, vere-
cektir. Türkiye’de kimse hukukun ve 
kanunların üstünde değildir. Korona 
salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, 
bunu günlük siyasetin malzemesi 
haline dönüştürmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur.”

“Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm 
farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak 
ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırla-
ma günüdür” diyen Erdoğan, “Böyle 
bir dönemde siyasi rant hesabı yapan-
ları maşeri vicdan asla unutmayacak-
tır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu önceki akşam, CNN 
Türk kanalında katıldığı canlı 
yayında konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunmuştu. Soylu, 
olayı detaylıca araştırdıklarını 
ve otobüse binen insanların 
işine giden vatandaşlar oldu-
ğunu söylemişti. Hatta Bakan 
Soylu, Mart’ın 15 ve 22’sinde 
de aynı kalabalığın olduğunu 
iddia etmişti. İşte Soylu’nun 
konuyla ilgili sözlerinden bir 
bölüm: “Olayı duyar duymaz, 
meseleyi bir yerel yönetim 
meselesi olarak görmedim 
zaten. Bir belediye meselesi 
olarak da görmedim. Hemen 
bunu araştırdık. Arkadaşları-
mıza söyledik. Bununla ilgili 
bir soruşturma da başladı. 

İŞİNE GÜCÜNE BAKAN 
İNSANLAR

“29’unda benzer sayı 

15’inde benzer sayı. Bazen biz 
de hatalara düşüyoruz. Eğer 
kötü niyet yoksa. Burada kötü 
niyet olup olmadığını bakıla-
cak. ‘Burada bizi sabote etmek 
için böyle bir şey yapılıyor.’ 
demek sosyal medyaya kendi-
ni kaptırmış 3 tweet ve beğeni 
fazla alacağım diye bu işlerin 
üzerine gitmiş, maalesef kendi 
yöneticilerini de zor durumda 
bırakan tipler var. Bunlardan 
sakınmak lazım. Kamerala-
rın tamamına bakıyoruz. Hep 
aynı yerden gelmişler. Sonra 
insanların kimliklerine bak-
tık ne iş yaptıklarına baktık. 
Analiz programlarımız var. 
Birbirleriyle telefonda temas 
kurmuşlar mı kurmamışlar 
mı? Bütün bunların tamamı-
na baktık. Hiçbirinde bir bağ 
bulamadık. Bunlar çalışan ve 
garip insanlar. İşine gücüne 
bakan insanlar.”

BAKAN SOYLU ‘İŞİNE GİDEN  
İNSANLAR’ DEMİŞTİ

Görevini yapmak için 
çabaladığını söyleyen 
İmamoğlu, son günler-
de yapılanlara isyan etti: 
Cumhurbaşkanı’ndan 2 kez 
randevu istedim, Vali’ye 35 
gün sonra ulaştım, Pande-
mi Kurulu’na sokağa çıkma 
talebimi ilettim!

Dar gelirli aileler için baş-
latılan bağış kampanyasının 
durdurulmasını değerlendi-
ren İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı İmamoğlu, toplanan 
paraların bloke edilmesini kınadı. 
İmamoğlu bağış kampanyasının bele-
diyelerin hakkı olduğunu tekrar etti.

T24’e konuşan İmamoğlu, kampan-
yanın ‘valilikten izin alınmadığı’ için 
durdurulmasını “Sayın Cumhurbaş-
kanı’ndan iki kere randevu istedim, 
Sayın Vali’ye 35 gün sonra ulaştım; 
bu çok acı” sözleriyle değerlendirdi.

Sık sık tekrarladığı sokağa çıkma 
yasağı talebinin İl Pandemi Kurulu’n-
daki bilim insanları ile belediye bün-
yesindeki bilim kurulu tarafından da 

dile getirildiğini belirten 
İmamoğlu, “10 gün sonra 
ilan etmek çok geç olur” 
ifadelerini kullandı.

230 BİN AİLEYE YARDIM
Bağışlarla topladıkları 

paranın bloke edilmesini 
kınayan İmamoğlu, 230 
bin aileye sosyal yardım 
sağladıklarını yaklaşık 
100 bin de yeni başvuru 
olduğunu açıkla-

dı. Maksimum diyalog 
içerisinde olmaya ça-
lıştıklarını söyleyen 
İmamoğlu, devlet 
hiyerarşisi içinde 
görevini yapmaya 
çalıştığını söyledi. 
İmamoğlu, “Cum-
hurbaşkanının 
açıklamasından 
30-35 gün sonra va-
lilik tarafından davet 
edildim; bu çok acı bir 
şey” dedi.

Vakıfbank’a seslendi: 
Paramızı gönderin!

İmamoğlu, twitterdan pazartesi 
günü yardımların başlayacaklarını 
duyurdu. İmamoğlu Vakıfbank’a da 
seslenerek “Vakıfbank, hukuki ol-

mayan şekilde alelacele hesabımızı 
bloke etmiş. 900 bin lira bloke 
durumunda kalmıştır. Yöneti-
me sesleniyorum, hesaptaki 

900 bin lirayı derhal 
gönderin” dedi.
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Savaş sürüyor
ÖLÜ SAYISI 51 BIN
ENFEKTE SAYISI 

1 MILYON!
Dünya koronavirüs salgınıyla 

savaşını sürdürüyor. Küresel çap-
ta vaka sayısı bir milyonu geçti, 
51 binin üzerinde can kaybı var. 
Hayatını kaybedenlerin sayısı 
İtalya'da 13 bin 915, İspanya'da 
10 bin 3 oldu. Yurt dışında hayatı-
nı kaybeden Türk vatandaşlarının 
sayısı 124'e çıktı. ABD'de işsizlik 
maaşı talebinde bulunanların 
sayısı geçen hafta 3 milyon 341 
bin kişi arttı. Zimbabve, Kenya ve 
Somali'de mahkumlar için af çıka-
rıldı. Portekiz'de OHAL uzatıldı.

Dünya genelinde yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) bulaşan kişi 
sayısı 1 milyona ulaşırken, can 
kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı 
ise 210 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can 
kaybının yaşandığı İtalya'da son 
24 saatte 760 kişi daha hayatını 
kaybederken, toplam can kaybı 13 
bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs 
tespit edilenlerin sayısı 115 bin 
242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 
bin 278'e çıktı.

İSPANYA’DA BİLANÇO AĞIR
İtalya'nın ardından en çok can 

kaybının yaşandığı İspanya'da ise 
günlük en yüksek ölüm sayısına 
son 24 saatte ulaşıldı. Ülkede bir 
günde ölü sayısı 950 artarak 10 

bin 3'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 102 
artarak 110 bin 238'e, iyileşenle-
rin sayısı ise 26 bin 743'e yüksel-
di.

Dünya genelinde en fazla Ko-
vid-19 vakasının tespit edildiği 
ABD'de ise virüsün bulaştığı kişi 
sayısı 235 bine yükselirken, ülke 
genelindeki can kaybı da 5 bin 
600'e ulaştı.

Fransa'daki vaka sayısı son 24 
saatte 2 bin 116 artarak 59 bin 
105'e, can kaybı ise 471 artışla 4 
bin 503'e çıktı.

İRAN’DA KAYIP SAYISI 3160
İran'da virüs bulaşan kişilerin 

sayısı bir günde 2 bin 875 artarak 

50 bin 468'e çıkarken, can kaybı 
da 124 artarak 3 bin 160'a ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpla-
rı İngiltere'de 569 artarak 2 bin 
921'e, Hollanda'da 166 artarak 
1339'a, Almanya'da 177 artarak 
1048'e, Belçika'da 183 artarak 
1011'e çıktı.

GEMİ KARANTİNADA
Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, 

"El. Venizelos" isimli kruvaziyer, 
yolcu ve mürettebatta Kovid-19 
tespit edilmesi nedeniyle karan-
tina altına alındı. Ayrıca başkent 
Atina yakınlarındaki Riçonas 
sığınmacı kampı, Kovid-19 nede-
niyle karantinaya alındı.

İran ve İtalya'da koronavirüsün görüldüğü 
ilk günlerde sağlık bakanı yardımcılarının 
koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İsra-
il'de ise bu kez Sağlık Bakanı ve eşinde korona 
tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 71 yaşındaki Sağlık 
Bakanı Yaakov Litzman ve eşi Chava Litz-
man'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açık-
ladı. Litzman, sık sık pandeminin yayılması 
ve buna karşı alınan yeni tedbirler hakkında 
güncel bilgileri paylaşıyordu.

Türkiye'de de önceki gün güncel verileri pay-
laştıktan sonra soruları yanıtlayan Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca'ya bir gazeteci "günde kaç 
saat uyuyorsunuz" diye sordu. Ardından sosyal 
medya platformlarında sağlık bakanının en 
riskli grupta olduğu konuşulmaya başladı.

İSRAİL SAĞLIK  
BAKANI DA  
KORONAYA  
YAKALANDI

Çin'in Shenzhen kentinde kedi ve köpek 
eti yemek yasaklandı. Açıklamada, "Bu 
yasak, insan medeniyetinin taleplerine ve 
ruhuna yanıt veriyor" denildi.

Hayvanlardan bulaşan koronavirüsün kü-
resel salgına yol açtığı bir dönemde, Çin’in 
Shenzhen kentinde kedi ve köpek eti yemek 
yasaklandı. Shenzhen, Çin’de bu yönde bir 
karar alan ilk kent odu. Yasak, 1 Mayıs’ta 
yürürlüğe girecek.

Özellikle köpek eti, Asya’da bazı ülkelerde 
yaygın olarak tüketiliyor. Çinlilerin büyük 
kısmıysa hiç köpek eti yemediklerini 
söylüyor.

Kedi ve köpek 
eti yemek 

yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle Fran-
sa'nın doğusundaki huzurevlerin-
de 570 kişinin hayatını kaybettiği 
açıklandı. Uzmanlar, evleri dışında 
ölenlerin 4 bini geçen resmi ölü 
sayısına dahil olmadığını belirtti. 

Salgında can kaybının 4 bini geç-
tiği Fransa’da virüsün çok sayıda 
huzur evine bulaştığı ortaya çıktı. 
Grand-Est bölgesinin sağlık yetki-
lilerinin açıklamasında, “31 Mart 
itibarıyla, bölgedeki 620 huzure-
vinden 411’i Covid-19’dan etki-
lendi. Toplamda 570 kişi hayatını 
kaybetti” denildi.

Koronavirüs nedeniyle dünyada 51 binin 
üzerinde can kaybı yaşanırken, 9 ülkede hiç 
virüs vakası tespit edilmedi. 

Hızla yayılan ölümcül salgın ile ilgili peş 
peşe kötü haberler gelirken, bazı ülkelerde 
henüz koronavirüs vakası bile tespit edil-
medi. İstatistik sitesi Statista'da yer alan 
verilere göre, 1 Nisan itibariyle; Türkmenis-
tan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey 
Kore, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, 
Lesotho'da henüz Kovid-19 vakası tespit 
edilmedi.

Fakat en önemli sorun, henüz test kitleri-
nin bu ülkelere ulaşmamış olması. Virüsü 
tespit etmek için insanları test etmek gereki-
yor ve bu ülkelerin bir kısmının test yapma-
dığı düşünülüyor. Bazı ülkelerde ise korona-
virüse dair sansür vakaları bildiriliyor.

VİRÜS SADECE  
9 ÜLKEDE 

GÖRÜLMEDİFRANSA'DAKİ HUZUREVLERİNDE 
570 CAN KAYBI
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Koronavirsüsü salgınıyla birlikte 
salgın sonrası dünya tasavvur üzerine 
tartışmaların başladığını daha önce bu 
sütunda yazmıştım. 

Yine o yazılarda tartışmanın iki ucu 
olduğunu da. 

Bunlardan birisi gelecekte devletlerin 
daha güçlenip toplumu ve bireyleri daha 
sıkı izleyeceği ve bu haliyle de daha 
totoliter olabileceği. Ikincisi ise bu krizle 
birlikte hem ulus-devletler içinde hem 
de uluslararası bağlamda toplumsal 
dayanışmanın daha da güçlenip si-
yasallaşarak, devlet ve kurumları daha 
sıkı denetleme talepleri ki, bunun da 
devletleri ve dünya sistemini daha 
dayanışmacı ve demokratikleştirebi-
leceği olasılığıdır. 

Buradaki ayrım iki ucu temsil ediyor 
ve dünyada yaşanacak olası gerçek iki 
modelin sentezi olacaktır. Ancak şu da 
başka bir gerçek ki, bu seçeneklerden 
hangisinin daha baskın çıkacağını be-
lirleyecek olan ise halen ülkelerin içinde 
bulundaki siyasi ve toplumsal kültürle 
ve zihniyetle doğrudan bağlantılı ol-

acaktır. 
• • •

Ilk seçeneğin halen dünyada örnekleri 
var. Bu yüzden yabana atılabilecek bir 
seçenek değil. 

Çünkü; 
1. Ulus-devlet sistematiği içinde 

kurumsallaşmış her devlet özünde 
otoriterdir,

2. Çok uluslu olsalar da (ABD, Rusya 
gibi) tek bir kimlik üzerinden homojen 
bir toplum tasavvuruna dayanır,

3. Devlet sadece toplumu yönetmek 
değil; aynı zamanda tüm bireyleri kon-
trol etmek ister,

4. Ve bütün bunları da “devlet sırrı” 
üzerinden yapar. Ulus-devlet sistem-
atiğinde rekabet o kadar güçlüdür ki, 
devlet sırrı, devletler tarafından sadece 
bu rekabette öne geçmek için değil, 
toplumu kontrol etmek için de gerek-
tiğinde kullanılır. 

 Koronavirüs salgını ile devletlerin 
eline bir koz daha geçmiştir. Bugün, 
bazı kişisel bilgilerimizi kontrol eden 
devlet, istediği anda bizlerin sağlık 

bilgilerini de kontrol edebilme imkanına 
kavuşmuştur.

Bu bilgileri de yine tıpkı “devlet sırrı” 
gibi, “toplum sağlığını korumak” gibi 
kavram üzerinden toplumu kontrol için 
kullanabilir. Bu bilgilerle, toplumda ken-
di için tehlikeli gördüğü herkesi sağlık 
bilgileri üzerinden izole edebilir, onları 
birer terörist ilan edebilir. Ve bunu da 
topluma, toplum sağlığını korumak için 
yapıyorum diyebilir. 

Hayatımıza yeni giren ve kalıcı olacak 
görünen termal kameralar bunun ilk 
adımıdır. Devamı da gelecektir. 

Işte ulus-devletleri daha otoriter 
yapacak olan, bu tür kaygıları abartarak 
toplumları manipüle ederek, kontrol 
etme arzuları olacaktır. 

• • •
Bu seçeneğin diğer ucunda ise her 

zaman olduğu gibi toplumsal talepler ve 
tek tek bireyler ve onların aralarındaki 
dayanışması yani siyasetin gücü vardır. 

Korona salgını ile ortaya çıkan, ul-
us-devletlerin vatandaşlarını korumada 
yetersiz kaldıkları gerçeğidir. Bunu 

sadece kapitalist sitemle açıklamak 
kolaycılık olur. 

Bu açıdan karşı karşıya kaldığımız 
sorun, ulus-devletlerin yukarıda ifade 
etmeye çalıştığım gibi özünde var olan 
otoriter özünün koruma refleksidir. Bu 
kaygı her durumda kendi kurumsal 
sürekliliğini önceler ve bu açıdan 
bürokratik işleyiş her zaman vatandaştı 
korumaktan önce gelir. 

• • •
Bu açıdan ulus-devletleri demokra-

tikleştirecek olan, siyasetin gücü ol-
acaktır. Yani toplumsal taleplerin siyasi 
partiler ve sivil toplum örgütlenmeleriyle 
kamusal alanda daha güçlü var oluşları 
olacaktır.  

Siyasi partiler ve sivil örgütlenmeler 
yoluyla siyasete ve karar mekanizma-
larına katılım ne kadar güçlü olursa 
toplumsal fayda da o kadar fazla ol-
acaktır. Bu ise bundan sonraki süreçte 
toplumsal dayanışmanın güçlenmesiyle 
doğrudan bağlantılı olacaktır. 

 Çünkü, siyasi alanda partiler ve sivil 
alanda vakıf, dernek ve örgütlenmeler 

ne kadar güçlü ise devletin toplumu 
kontrol etmesi o kadar zor olmuştur. 
Toplumsal dayanışma ve siyasal alan 
genişledikçe devletin alanı daralmıştır. 

• • •
Ancak yazının başında da ifade et-

tiğim gibi, korona sonrası dünya ülkeler-
inin nasıl bir siyasal dönüşüm yaşaya-
cakları, şu an içinde oldukları toplumsal, 
siyasal kültür ve zihniyetle bağlantılıdır. 

Bu yüzden demokrasi deneyimleri 
olan, ekonomik olarak güçlü olan ülkeler 
daha da demokratikleşebilir. Buna karşı 
halen devletin güçlü olduğu ülkeler ise 
totaliterleşebilir.

 Bizim gibi arafta olan ülkelerin kaderi 
ise toplumsal değişimi ve var olan dip 
dalgayı okuyabilen, ona adapte olan si-
yaset ve toplumsal dayanışma ağlarının 
gücüne bağlıdır. 

Ama unutmayalım tarih düz bir çizgi 
değil. Bildiğimiz bir gerçek de geleceği 
bilmiyoruz ve bilemeyeceğimizdir. 

Devlet için tehlike görülmek de, 
vatandaş olmak da bizim elimizde, bizim 
tercihlerimzide.

MURAT
AKSOY Sorumlu vatandaş mı, potansiyel tehlike mi olacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 
“Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzen-
lemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, 
infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşa-
masında bütün suçları kapsamaktadır” dedi.

Meclise gelmesi için hazırlanan düzenle-
mede kadına şiddet, cinsel istismar, terör, 
uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bıra-
kıldı. 

Bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda gö-
rüşmelerine başlanacak Ceza İnfaz Yasası 
teklifine ilişkin açıklama yapan AK Parti 
Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Bu bir af 
değil. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz 
infaz düzenlemesi hem bugüne kadar iş-
lenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve 
yargılama aşamasında bütün suçları kapsa-
maktadır” diye konuştu.

İnfaz paketinin içinde yer almayan, ‘er-
ken evlilik’ ile ilgili de değerlendirme yapan 
Özkan, “Toplumsal yaramız. Hem genç kızla-
rımızın erken yaşta evlendirilmesi sosyolojik 
bir yara hem de yasak dönemde evlendikleri 
için, eşlerinin cezaevine girmesi ile karşı 
karşıya kaldıkları için, bir sorunla karşı kar-
şıyayız” dedi.

Abdullah Gül, Meclis’e sunulan infaz düzenle-
mesinden nefret ve terör suçu işlememiş gazete-
cilerin de yararlanması gerektiğini söyledi.

T24’ten gazeteci Murat Sabuncu’nun soruları-
nı yanıtlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
koronaviürs salgınının en az zararla atlatıla-
bilmesi için düzenlemenin yalnız hükümlüleri 
değil tutukluları da kapsaması gerektiğini ifade 
etti ve şunları söyledi:

“Şu günlerde İnfaz Yasası’nda yapılması plan-
lanan düzenlemenin nefret, şiddet ve terör içer-
meyen düşünce suçlarını ve basın çalışanlarını 
da kapsaması; içinden geçmekte olduğumuz zor 
zamanlarda toplumun eşitlik ve adalet duygula-
rına hitap edeceği gibi ciddi bir ümit ve rahatla-
ma sağlayacağı, birlik ve bütünlüğümüzü güç-
lendireceği, ülkemizin uluslararası imajına da 
olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyorum. 
Bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüyor, iktidar 
ve muhalefet tüm partilerin bu konuda yakın bir 
işbirliği ile çalışacaklarını ümit ediyorum” 

İzmir’de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yeri-
ne giden polis, kumar oynayan 10 kişiyi gözaltı-
na aldı.

Kullanılmayan bir binanın bahçesinde kumar 
oynatıldığını tespit eden ekipler 10 kişiyi gözal-
tına alırken, kumar oynatılan araçların yanı sıra 
ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

INFAZ PAKETI 
KOMISYONDA

Önemli olan kamunun vicdanı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 

Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 
Cezaevlerinde, 20 kişinin kalabilece-
ği koğuşlarda  60-70’inin bir arada 
tutulduğunu söyleyen Altay, “Mantık, 
‘Ben biraz seyrelteyim.’ Cezaevlerinin 
tümünü boşaltsanız bu politikalar 
devam ettiği sürece 2 yıl sonra cezaev-
lerinde bu kadar insanı yine buluruz” 

diye konuştu.
Altay, “‘Korona değil senin siste-

min beni öldürür’ diyen TIR şofö-
rünün hakim önünü çıkarıldığı bir 
sistemde af çözüm olmaz. Önce ka-
fayı değiştireceksin. Teklifin kamu 
vicdanını kanatmayacak bir hale 
getirilmesi için elimizden geleni ya-
pacağız.” dedi.

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 
infaz yasası düzenlemesine ilişkin, “Düzenleme 
adeta faillerin ödüllendirilmesi anlamına geleceği 
gibi, toplum üzerinde cezasızlık algısı yaratacak-
tır” dedi. Dernek yayınladığı “Korona Günlerinde 
Çocuk Haklarını Savunmak” başlıklı açıklamayla 
infaz düzenlemesine tepki gösterdi. Düzenlemeyle 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların da af 
kapsamı içine alındığını aktaran dernek, “Özellik-
le çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel istismarın gi-
derek arttığı bu dönemde düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi halinde çocukları istismar eden ve ço-
cukları şiddete maruz bırakan birçok fail, toplum 
içine karışacak ve bu durum zaten mağdur olan 
çocukları bir kez daha mağdur edecektir. Cezaev-
lerindeki mahkum ve tutuklu sayısının azaltılması 
sağlık açısından bir önlem olarak düşünülse de, 
bu kapsama çocuklara yönelik suç işleyen faille-
rin de alınması mağdur çocuklarımıza büyük bir 
haksızlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’ndan Ulaştırma 
Bakanlığına teşekkür

İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Başak-
şehir Şehir Hastanesi’nin 
çevre bağlantı yollarını bu 
ay içerisinde yapacağını 
duyuran Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığına teşekkür 
etti.

İmamoğlu, bir süredir 
tartışılan Başakşehir Şe-
hir Hastanesi’nin çevre 

bağlantı yolları inşaatının 
İBB’den alınıp Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’na 
verilmesinin doğru karar 
olduğunu söyledi. 

İmamoğlu, “Kaynak ye-
tersizliği nedeniyle, süre-
ce, İBB’nin devam etmesi 
zordu. Olması gereken de 
buydu. Bakanlığımız süre-
ci yürüteceğini belirtti. Bu 
da mutluluk verici” dedi.

“İNFAZ 
İNDİRİMİNDEN 
GAZETECİLER DE 
YARARLANMALI”

BAHÇEDE KUMAR 
OYNARKEN 
YAKALANDILAR

“CEZASIZLIK ALGISI 
YARATACAK”
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CAN SELÇUKI  
Istanbul Ekonomi  
Araştırma Genel Müdürü

Koronavirüsün sebep olduğu krizin 
derinliğini anlatmaya gerek yok. Modern 
dünya daha önce böyle bir durumla 
karşılaşmadı. Şu anda hayatlarımız 
koronavirüse teslim olmuş vaziyette. 
Koronavirüs bey desek yeridir. Şu anda 
önceliğimiz virüsün sebep olduğu 
sağlık krizi. TurkiyeRaporu.com’da hala 
sahada olan araştırmamızın ilk sonuç-
ları, toplumun geniş kesimlerinde işin 
ciddiyetinin çok daha iyi anlaşıldığını 
gösteriyor. Bu sonuçta, Sağlık Baka-
nı’nın Çarşamba akşamı günü açıkla-
dığı il bazlı sonuçların etkisi var. Keşke 
bu verileri daha erken paylaşmayı tercih 
etselerdi.

Bu krizin ortasında, tam siyaset 
dondu derken, bağış kampanyası tartış-
maları üzerinden siyaset gündeme geri 
döndü. Iktidar, vatandaşa anlatmakta 
çok zorlanacağı bir hamle yaptı. “Biz 
biye yeteriz” kampanyası ile sadece ulu-
sal seviyede bir kampanya başlatmanın 

yanı sıra, aynı zamanda başta Ankara 
ve Istanbul Büyükşehir Belediyelerinin 
bağış hesaplarını dondurarak, yerel 
yönetimlerin koronavirüs ile mücadele 
kapsamında bağış toplamasını engelle-
meye yolunu tercih etti 

Bu hamlenin yanlış olduğunu dü-
şünmemim iki sebebi var. Birincisi 
işin ekonomik boyutu. Makroekonomik 
gelişmelerle ilgili büyük değerlendirme-
ler yapılıyor. Gerçekten de, işin sağlık 
krizi bittikten sonra, reel sektör tarafının 
nasıl toparlanacağını öngörmek çok zor. 
Ancak ekonomi tarafında daha akut bir 
problem var. Kayıt dışı çalışanlar, gün-
lük cirolara bağlı olarak hayatını idame 
ettirenler ve birikim sahibi olmadan 
aydan aya aldıkları maaşlarla geçinen 
çok önemli bir kısım, içinden geçtiğimiz 
ekonominin durma halinde kamunun 
desteğine ihtiyaç duyuyor. Tam da bura-
da, kamunun merkezi hükümet ve/veya 
yerel yönetim olmasının çok bir önemi 

yok. Yerel yönetim olmasının, yardımın 
daha hızlı bir şekilde doğru hedeflere 
ulaşmasında daha başarılı olacağını 
öngörmek mümkün. Dolayısıyla, hükü-
metin yerel yönetimlerin bağış kam-
panyasına karşı başlattığı bu hamle ilk 
başta, ekonomik durgunluktan en çok 
etkilenecek kesimi olumsuz etkileyecek.

Bu hamleyi yanlış bulmamın ikinci 
sebebi ise yeni yapmış olduğumuz bir 
anket. 31 Mart 2019 yerel seçimlerini yıl 
dönümünde, Türkiye’nin 3 büyükşehir 
belediyesinin karnesini çıkartmak için 
her ilde yerel yönetim performans anketi 
yaptık. Sonuçların detayına TurkiyeRa-
poru.com sayfasında ulaşabilirsiniz. 
Ancak sizinle bir sonucu paylaşma 
istiyorum. Katılımcılara, belediye baş-
kanlarını 5 üzerinden ne kadar başarılı 
bulduklarını sorduk. Hepsi 3 puanın 
üzerinde aldı. Yani AK Parti ve MHP 
seçmenleri arasında da hem Mansur 
Yavaş’ı hem de Ekrem Imamoğlu’nu 

başarılı bulan önemli bir kesim var. 
Üstelik Ekrem Imamoğlu tekrar aday 
olursa oy verir misiniz sorusuna %53 
evet cevabını verdi. Öte yandan, lider-
lerin başarı puanlarına bakıldığımda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarı 
algısını koruduğunu da görüyoruz. 

Sonuç olarak merkezi hükümetin yerel 

yönetimlerle kavga ederek siyasi bir 
puan elde etmesi mümkün gözükmüyor. 
Koronavirüsün ekonomik etkiler uzadık-
ça, bu hamleyi seçmene anlatmak daha 
da zor hale gelecektir. Sürekli tekrar 
ettiğim bir şeyi bir kere de buradan 
ifade edeyim. Kutuplaşan toplum değil 
siyaset. Kutuplaştıran kaybeder.

Merkez-Yerel Kavgası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 
Mart’ta tek ses halinde açıklama yaparak 
“işten çıkarma yasaklansın’ diyen Türk-
İş, DİSK ve Hak-İş’i yürekten kutladı. 
Kılıçdaroğlu , “İşten çıkarmanın bir şekil-
de sınırlandırılması gerekiyor. Bu süreçte 
kimsenin aşından, işinden olmaması 
lazım” dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız 
ile video konferans gerçekleştirdi. Gün-
demin koronavirüs salgını ile mücadele 
ve işçilerin durumu olan toplantıda, 
Kılıçdaroğlu ortak bildiriye imza atan Üç 
konfederasyonu tebrik etti. 

DEMOKRASİ İÇİN DEĞERLİ
Kılıçdaroğlu, “Türk-iş, Hak-iş  ve 

DİSK’in bir araya gelmesi ve bu salgın 
hastalık dolayısıyla ortak bildiri yayım-
lamaları hem bugün için hem gelecek 
açısından hem de demokrasi açısından 
çok önemli. Bu açıdan 3 değerli başkanı 

da yürekten kutluyorum. Ortak hareket 
etmek en azından emeğiyle ile geçinenle-
rin ve alın teriyle geçinenlerin haklarını 
savunmak sizin göreviniz. Bu konuda bir 
birlik sağlamanız Türkiye için de demok-
rasi için de çok değerli. Bu açıdan önce-
likle sizleri yürekten kutluyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, yüz binlerce işçinin şu 
anda evinde olduğunu ifade ederek, “Siz 
kendi ortak bildirinizde bir şeye ortak 
vurgu yapmışsınız ‘işten çıkarma yasak-
lansın’ diye. İşten çıkarmanın bir şekilde 
sınırlandırılması gerekiyor, bu süreçte 
kimsenin aşından, işinden olmaması la-
zım. Bu bağlamda biz de sizlere her türlü 
desteği veriyoruz.Bu konuda da işsizlik 
sigortası fonunun harekete geçirilmesi 
lazım’’ diye konuştu.

EKONOMİK KONSEYİ TOPLAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar ik-

tidara çağrı yaparken “Mutlaka bir ortak 
aklı egemen kılalım ve ekonomik sosyal 
konseyi toplayın” dediklerini anımsa-
tarak şöyle konuştu: ‘’Çünkü sorun ya-

şayanlarla sorunu çözecek olanların bir 
araya gelmesi lazım. Ben derdimi anla-
tayım ki onlar da benim derdime uygun 
çare üretsinler. Bu bugüne kadar gerçek-
leşmedi; ama umuyorum bundan sonra 
gerçekleşir. Çünkü Ekonomik Sosyal Kon-
sey bir anayasal kurum ve yaşadığımız 
süreç de çok önemli bir süreç. Kovid-19 
kişinin partisine, kimliğine, inancına 
bakmıyor. O zaman ortak hareket etmek 
lazım. Sizler konuşmanızda ‘83 milyon’ 
dediniz; ama 3 milyon 600 bin de Suri-
yeli var ve onlardan da bu hastalığa yaka-
lanan var. Onların da hakkını savunmak 
zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir 
devlet ve ayrımcılık yapmaz. Bu bağlam-
da eğer Ekonomik Sosyal Konsey topla-
nır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, dok-
torları bir araya getirirse en azından siz 
sorunlarınızı aktaracaksınız, işverenler 
de sizin sorunlarınızı dinleyecekler. Gerçi 
bazı sendikalarla işverenler bir protokol 
yaptılar ‘Bu süreç içerisinde kimseyi 
işten çıkarmayacağız’ diye; ama bunun 
Türkiye genelinde yaygınlaşması lazım.’’

CHP lideri 
Kılıçdaroğlu  
tek ses olan  
Türk-İş, 
DİSK ve 
Hak-İş’e 
destek çıktı:

Kimse aşından 
işinden olmasın

Elektrik ve 
doğalgaza 
sayaçsız 
faturalama

Her geçen gün etkilerini daha 
çok hissettiğimiz koronavirüs 
salgını nedeniyle yeni bir ted-
bir daha uygulamaya geçecek. 
Salgının yayılmasını önlemek 
amacıyla elektrik ve doğalgaz-
da sayaç kontrolleri yapılamı-
yor. Bu yüzden de kullanıcı-
lara fatura kesilemiyor. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), salgına karşı aldığı 
önlemler kapsamında bazı Batı 
ülkelerinde de uygulandığı 
belirtilen bir uygulamaya geç-
meye hazırlanıyor. Buna göre 
dağıtım şirketi personelinin 
aylık düzenli fatura okuması 
yerine son 2 yıllık ortalama 
tüketim değerleri alınacak. 
Örneğin, abonenin nisan ayı 
gaz ve elektrik tüketiminin he-
saplanmasında geçmiş 2 yıllık 
dönemdeki nisan tüketimleri-
ne bakılacak. Bu verilere göre 
fatura düzenlenecek. Salgın 
önlemlerinin kaldırılmasının 
ardından gerçek tüketimler 
ölçülecek. Abonenin gerçek 
tüketimi, faturalanan tutarın 
altındaysa iade işlemi söz ko-
nusu olacak. Tersi durumda ek 
ödeme talebinde bulunulacak. 
Eğer o ay için geçmiş bir tüke-
tim yoksa, emsal tüketimlere 
bakılarak faturalandırılacak. 

Koronavirüsün ekonomik etkilerine 
karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 30 Mart’ta açıkladığı Milli 
Dayanışma Kampanyası’na bir destek 
de Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası’ndan geldi. Twitter hesabından 
bir duyuru yapan TCMB, kampanya-
ya 100 milyon lira ile katıldı. Sosyal 
medyada Merkez Bankası’nın bu iş-
lemi “yasaya aykırı”, “Devlet devlete 
yardım yapar mı? gibi eleştiriler aldı. 
Ekonomistlerin eleştirileri şöyle:

ZÜMRÜT IMAMOĞLU: Hazine de 
bağış yapsın bari. Kendi hesabından 
kendi hesabına aktarır.

UĞUR GÜRSES: Kamu bankala-

rının, kamu işletmelerinin mevcut 
kazançlarınının bir kısmını bağış 
hesaplarına aktarması durumu değiş-
tirmiyor; ikisi de sonuçta Hazine’ye 
gidiyor. Bu “dayanışma” mı? Merkez 
Bankası’nın para basarak bağış yap-
ması (hükümeti finanse etmesi) yasa-
sına da aykırı.

ÜMİT AKÇAY: Merkez Bankası 
daha geçenlerde ‘kefen parasını’ 
Hazine’ye aktarmıştı, para bitmişti, 
nereden çıktı şimdi bu 100 milyonluk 
bağış?

RAFET GÜRKAYNAK: Kamu kuru-
munundevlete bağış yapması kimden 
kime transfer?

Merkez Bankası 100 milyon TL  
bağışladı, sosyal medyada  
‘yasal değil’ tartışması çıktı  

Milli Dayanışma Kampayasına Ziraat Fi-
nans 62.3 milyon lira, Halkbank’ın 56 milyon 
ve Vakıfbank’ın da 50 milyon lira olmak üzere 
toplam 168.3 milyon lira katkı sağladı. 

3 kamu bankası 
168.3 milyon lira 
katkı yaptı

Ersoy sezon 
açılışı için 
‘Ramazan 
Bayramı’ dedi 

Turizm salgın nedeniyle 
sezon açılışını ertelerken zor 
günler geçiriyor. Turizm Ba-
kanı Mehmet Ersoy, Ramazan 
Bayramı’nın yeni sezonun baş-
laması için yeni tarih olabile-
ceğini açıkladı. “Önce yangını 
söndürmemiz, sonra soğutma-
mız gerekiyor. Mayıs sonunda 
sezon başlar. Haziran içinde 
kapılar yavaş yavaş açılır diye 
düşünüyoruz” diyen Ersoy 
sektördeki son durumu şöyle 
özetledi: “Mart, nisan, mayıs 
ayında ciddi bir kayıp olacak. 
Sezonun uzayacağı yönünde 
bir görüş hakim. Yurt dışından 
CEO’lar ile görüştüm. Yabancı 
tur operatörleri Türkiye’ye se-
yahat için talepler aldıklarını 
söylüyorlar.”
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Avrupa genelinde birçok maske 
skandalı patlak veriyor. Fransa’da 
doktorların soyunarak protesto etti-
ği malzeme eksikliği ciddi boyutlara 
ulaştı. Bu ürünler kayboluyor, çalını-
yor, yasal olmayan yollarla satılıyor. 
Ordu, polisler ve istihbarat birimleri 
adeta ekipman peşine düşmüş. Av-
rupa’da yaşanan bu kapışmaya vaka 
sayısı lideri ABD’de dahil olmuş du-
rumda. Fransa’da bir yerel yetkilinin 
Çin’den sipariş ettiği milyonlarca 
cerrahi maskeyi ABD’ye kaptırdığı 
öğrenildi.

ABD İKİ KATI ÜCRET ÖDEDİ, 
MASKEYİ HAVALİMANINDA 
SATIN ALDI

 ABD’nin Çin’deki havalimanında 
bu maskeler için daha fazla ve peşin 
para ödediği ifade ediliyor. Paca Böl-
gesi ve Fransa Bölgeler Birliği Başkanı 
Renaud Muselier’nin Çin merkezli bir 
şirketten 60 milyon adet cerrahi mas-

ke sipariş ettiği ancak bu ürünlerin 
Çin’deki havalimanında ABD tarafın-
dan satın alındığı bildirildi. Muselier, 
“Bu sipariş ödemeyle birlikte yapıldı. 
Çin’de üretilen maskeler bekleme-
deydi. Bizler maskelerin Fransa’ya 
ulaşması konusunda sorun yaşıyoruz. 
Çin’deki havalimanında, verdiğimiz 
bir sipariş ABD tarafından satın alındı. 
Para peşin ödendi. Fransa’ya gelme-
si gereken ürünler ABD’ye gitti. Bu 
sorunlar karşısında önlem alıyoruz” 
dedi. Başka yerel yetkililer de ABD’nin 
maskeleri almadan önce kontrol etme 
gereği hissetmediği ve bazen iki katına 
kadar ücret ödediğini de öne sürdü. 

ALMANYA’NIN 6 MİLYON 
MASKESİ KENYA’DA  
KAYBOLDU

Alman Der Spiegel, geçtiğimiz haf-
ta Almanya’nın satın aldığı FFP2 tipi 
6 milyon maskenin Kenya havaala-
nında ortadan kaybolduğunu yazdı. 

Almanya Savunma Bakanlığı’nın 
doğruladığı olayda, Almanya’nın 6 
milyon maskenin parası ödenmediği 
için maddi zarar yaşanmadığı belirtil-
di. Ne maskelerin izi bulundu ne de 
maskeleri çalanlar.

MOSSAD DA MASKE VE TEST 
KİTİ İŞİNE GİRMİŞ

Dünyanın önde gelen istihbarat 
servislerinden Mossad israil’in daha 
önce her hangi bir ilişkisi olmayan 
ülkelerden maske ve solunum cihazı, 
tıbbi ekipman getirdi. Haber İsrail 
merkezli Channel 13’te yeraldı. Ha-
berde 100 bin test kitinin getirildiği 
ortaya çıktı. 

TUNUSUN ALKOLÜNE İTALYA, 
İTALYA’NIN MASKESİNE 
ÇEKYA EL KOYDU. 

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed 
el Museylini salgın nedeniyle Avrupa 
ülkelerinin tıbbi ekipmanları çaldığı-

nı açıkladı. Museylini, ülkesine tıbbi 
alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafın-
dan el konulduğunu açıkladı. Çekya ve 
İtalya arasında yaşanan krizde Çekya, 
Çin’den İtalya’ya gönderilen maske ve 
solunum cihazlarına Prag’daki ak-
tarma sırasında el koymuştu. Fransız 
AFP ajansı ise İtalya’nın Yunanistan’a 
giden 1.840 adet solunum cihazına el 
koydu. Feribota binmek üzere olan bir 
kamyonda ele geçirilen ürünler İtal-
ya’da kaldı.

FRANSA ÖNCE EL KOYDU  
SONRA YARISINI VERDİ

Fransa’nın İtalya ve İspanya’ya gön-
derilen 4 milyon maskeye el koyduğu 
ortaya çıktı. Fransız L’Express, bir 
İsveçli firmanın Çin’den satın aldığı 
maskelere Lyon’da elkoydu. İsveç 
hükümeti devreye girdi. Diplomatik 
krize dönüşen olay sonunda 2 milyon 
maske İtalya ve İspanya’ya gönderilir-
ken 2 milyon maske Fransa’da kaldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada en çok ihtiyaç duyulan ürünler dezenfektan, maske ve tıbbi cihazlar. Birçok 
ülke kendi ihtiyacı için bu ürünlere ihracat yasağı getirirken bir yandan da ithal etmeye çalışıyor. Ordu, polisler ve 
istihbarat birimleri ekipman peşine düşmüş. Avrupa’da yaşanan bu kapışmaya vaka sayısı lideri ABD’de dahil olmuş 
durumda. Fransa’nın Çin’den sipariş ettiği 60 milyon adet maskeyi ABD fiyatının iki katını ödeyerek satın almış.

5 özel sigorta  
‘jest’ yaptı, virüs 
kapsama girdi

Türkiye’nin önde gelen beş sigorta 
şirketi koronavirüs nedeniye hasta-
nelerde tedavi olan müşterilerinin 
tedavi kapsamlarını genişleterek 
sağlık giderlerini karşılama kararı 
aldı. Bugüne kadar, Pandemi tedavisi 
hem özel hem de tamamlayıcı sağlık 
sigortalarında kapsam dışı kalıyordu. 
Hastalık ilk aşamada diğer grip ve üst 
solunum yolu enfeksiyonları ile ben-
zer semptomlar göstermesi nedeniyle, 
tanı netleşene kadar özel hastanelere 
yapılan başvurular ve tedaviler, özel 
sağlık sigortasında kişinin sahip ol-
duğu teminatlar doğrultusunda kar-
şılanıyordu. Koronavirüs için yapılan 
test sonuçlarının pozitif çıkması duru-
munda ise tedaviler, Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan tedavi hastane-
lerinde SGK tarafından karşılanmaya 

devam ediyordu. Ethem Sancak’ın 
sahibi olduğu MedicalPark’ta bir va-
tandaşın koronavirüs şüphesi ile to-
mografi çekilmesi sonrası ücret olarak 
650 TL talep edilmesi de tartışmalara 
neden olmuştu. Şimdi, Allianz, Acıba-
dem, Mapfre, Sompo ve Doğa Sigor-
ta şirketleri inisiyatif alarak, tedavi 
kapsamını genişletme kararı aldı. 
Bu doğrultuda, her beş şirketten özel 
ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına 
sahip sigortalıların; Sağlık Bakanlığı 
tarafından pandemi hastanesi olarak 
belirlenen tüm özel hastanelerde, CO-
VID-19 tedavisiyle sınırlı olmak üzere, 
ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi 
giderleri, istisnai olarak salgın süre-
since mevcut poliçe teminat, network 
ve limitleri dahilinde jest uygulaması 
olarak karşılanacak.

Bakan Koca:  
88 ülke 
ekipman 
talebinde 
bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge 
ile video konferans yöntemi ile 
görüştü. Görüşmede, koronavi-

rüs pandemisini değerlendiren 
Bakan Koca ve Kluge, Türkiye ile 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avru-
pa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 
yıllarını kapsayacak iki yıllık iş 

Tanı kiti 
ithalatı izne 
bağlandı

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs 
sebebiyle talebin arttığı tanı 
kitinin ithalatını izne bağladı. 
Alınan karar doğrultusunda, 
tanı kiti ithalatına ilişkin güm-
rük beyannamelerinin tescilin-
de, gümrük idareleri tarafından 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunun fiziksel veya elekt-
ronik ortamda düzenleyeceği 
uygunluk yazısını arayacak. 
Sağlık Bakanlığı’nın yetkilen-
dirdiği firmalar için bu tebliğ 
uygulanmayacak.

birliği anlaşmasını imzaladı. Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca, korona-
virüs  salgını ile mücadele sürecin-
de toplam 88 ülkenin Türkiye’den 
ekipman talebinde bulunduğunu 
söyledi.

ALMANYA’DAN 2 MİLYON 
MASKE TALEBİ 

Malzeme teminine ilişkin yurt 
dışından çok sayıda talep geldiği-
ne işaret eden Bakan Koca, “30’a 
yakın ülkenin ihtiyaçlarını gider-
mek üzere bir çaba içinde olduk. 
En son Almanya’nın da 2 milyon 
maske talebi olmuştu. Onu da 
önümüzdeki birkaç gün içinde te-
min ediyor olacağız. İngiltere’nin 
de yeni bir talebi oldu. İngiltere’ye 
de benzer şekilde imkanlarımız 
ölçüsünde bu desteği sağlamış 
olacağız. Bu süreçte bizden tıbbi 
ekipman talebinde bulunan top-
lam 88 ülke olduğunu söylemek 
istiyorum.” dedi.

Kimin 
maskesini 
kim aldı?
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EMRE 
ÖZPEYNIRCI

KABUS  
BASLADI! Otomotivde yaşanan ilk 2 aylık hızlı 

büyüme martta durdu, nisan çöküş ayı

Otomotiv pazarındaki ilk 2 aydaki hızlı büyüme martta sona erdi. 
Pandemi nedeniyle nisan ayında çok dramatik düşüş olacağı açık. Ne 
araç var ne de alan. Eğer süreç uzarsa ki inşallah olmaz, bu yıl sektör 

için yine kayıp olur ve pazar 350-400 bin adetlere kadar inebilir.
CORONA virüs salgınının 

tam olarak hissedilmediği 
ilk 2 haftada yaşanan yoğun 
talebin etkisiyle mart ayı 
toplamında otomobil ve 
hafif ticari araç satışı 50 bin 
8 adet olarak gerçekleşti. 
Bu geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre sadece 
yüzde 1.6’lik büyümeyi 

ortaya koyarken, salgının 
net etkisinin nisan ayında 
yaşanacak dramatik düşüşle 
ortaya çıkması bekleniyor. 
Ama marttaki bu sonuç, 
otomotiv pazarında ilk 2 ayda 
yaşanan yüzde 90’lık hızlı 
büyümeyi de sona erdirdi ve 
3 ay sonunda büyüme yüzde 
40.6’ya kadar geriledi. 

TÜM TAHMİNLER 
DÜŞÜYOR

Pandemi nedeniyle nisan 
ayında satışlarda çok drama-
tik düşüş olacağı açık. Çünkü 
üretimlere ara verilmesinden 
dolayı ne araç var ne de talep 
eden. Eğer süreç uzarsa ki 
inşallah olmaz, bu yıl sektör 
için yine kayıp olur ve pazar 

yıl başında yapılan 800 bin 
adetlik iyimser tahminlerden 
350-400 bin adetlere kadar 
inebilir. Bu benim değil sektör 
yetkililerinin ortak görüşü. 

AVRUPA ÖNEMLİ 
GÖSTERGE 

Diğer taraftan unutulmamalı 
ki, mart ayında corona virüsün 

etkisini tam anlamıyla hisseden 
ülkelerde yaşanan dramatik dü-
şüşler de Türkiye de için önemli 
bir gösterge. Martta İtalya’da 
satışlar yüzde 86 düşerken, 
Fransa’da yüzde 72, İspanya’da 
ise yüzde 69 geriledi. Benzer 
kayıpların nisanda pandeminin 
etkisinin tam olarak hissedildiği 
Türkiye’de yaşanacağı ortada.

OTOMOTIVDE ILK ÇEYREK
 Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 

verilerine detaylı olarak baktığımızda, 2020 
yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
50 bin 8 adet oldu. 49 bin 221 adet olan 2019 
yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar yüzde 1.6 oranında art-
tı. 2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3.26 arttı ve 39 
bin 887 adet oldu. Geçen sene 38 bin 628 adet 
satış gerçekleşmişti. 2020 yılı Mart ayında hafif 
ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre 
%4.46 azaldı ve 10 bin 121 adet olarak gerçek-
leşti. Geçen sene 10 bin 593 adet satış yaşan-
mıştı. 3 aylık sonuçlara baktığımızda ise toplam 
Pazar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 
40.62 artarak 124 bin 403 adet olarak gerçek-
leşti. Ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği 
2019 yılı üç aylık dönemde teşviklere rağmen 
88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 
Otomobil satışları 2020 yılı ilk üç aylık dö-
nemde geçen yıla göre yüzde 44.79 oranında 
artarak 99 bin 630 adet olurken, geçen yıl aynı 
dönemde 68 bin 812 adet satış yaşanmıştı. 
Hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı ilk üç ay-
lık dönemde geçen yıla göre %26,03 artarak 
24.773 adet oldu.

Mart ayında üretime devam eden ve bugün akşamdan itiba-
ren ara verecek Tofaş tarafından üretilen Fiat Egea açık ara 
liderliğini devam ettiriyor. Volkswagen Passat mart ayındaki 
sıçrama ile 2’nci sıraya otururken, Avrupa’da Golf’ü geçip en 
çok satan model olan Bursalı Renault Clio ise 3. sırada.

3 AYDA EN ÇOK 
SATILAN MODELLER

SUV’un payı hızla artıyor

Lüks sınıftaki durum

İlk çeyrekte kasa tiplerine baktığımızda 
zirvede yer alan ‘Sedan’ın payı düşerken 
‘SUV’daki yükseliş sürüyor. Peki bu iki kasa 
tipinde en çok satılan modeller hangileri?

Premium yani lüks sınıfta mart ayında Mercedes, 
BMW’yi 2 adetle geçerken, 3 ay sonunda zirvedekini 
yerini korumuş. Bu yıl Volvo’yu geçerek 3 Alman-
dan sonra 4. sıraya yerleşen Jeep’in atağı sürüyor. 
Renegade en çok satan 2. model olmuş.

İlk çeyrekte pazar payı en çok artan ve azalanlar
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Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar 
Grubu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgı-
nı nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak 
yardımı yaptı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı 
Cem Eren, “Karacabey Genç Fenerbahçeliler 
Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böy-
le bir yardım kampanyasında bulunmaktan 
onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu 
akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En 
kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, 
birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancı-
mız tam. Yardım kampanyamıza destek olan 
değerli büyüklerimize, abilerimize, dostları-
mıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına 
çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.

GENÇ FENERBAHÇELİLER’DEN 

300 AİLEYE ERZAK

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbah-
çe yarımadasında bulunan ko-
nukevinin sağlık çalışanlarının 
kullanımına açıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, koronavi-
rüs salgını nedeniyle yoğun me-
sai harcayan sağlık çalışanlarına 
destek oldu. Kulüpten yapılan 
açıklamada, Fenerbahçe yarıma-
dasında bulunan konukevinin 
sağlık çalışanlarının hizmetine 
sunulduğu kaydedildi.

Sarı lacivertli kulübün açıkla-
ması şu şekilde: "Tüm dünyayı 

ve ülkemizi etkisi altına alan 
koronavirüs ile mücadelede, Fe-
nerbahçe Spor Kulübü olarak her 
adımımızı dayanışmanın gücü-
ne olan inancımız ile atıyoruz. 
Bu düşüncemiz doğrultusunda, 
ülkemize olan sorumluluk bi-
lincimizle kulübümüze ait olan 
Fenerbahçe yarımadasında bulu-
nan Konukevimizi sağlık çalışan-
larımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastaların tedavisi esnasın-
da, hayatlarını kaybeden başta 
değerli hocamız Prof.Dr. Cemil 

Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarımıza Allah’tan rah-
met, ailelerine ve milletimize baş 
sağlığı, rahatsızlanarak tedavi 
altına alınanlara acil şifalar dili-
yoruz.

Bu vesile ile yaşadığımız bu 
zorlu sürecin ilk günlerinden bu 
yana hayatlarını riske ederek 
büyük bir özveri ile milletimize 
hizmet eden tüm sağlık çalışan-
larımıza bir kez daha şükran ve 
minnetlerimizi sunuyoruz. Bir-
likte başaracağız."

FENERBAHÇE’DEN  
SAĞLIK DESTEĞI

Roma'da forma giyen milli futbolcu Yıldırım 
Mert Çetin, "Takımımız bize bir antrenman prog-
ramı verdi. Onu uygulayıp kendimi hazır tutmaya 
çalışıyorum. Hiçbir takım arkadaşımda ya da etra-
fımda tanıdığım koronavirüs pozitif çıkan kimse 
yok. Kulübümün, burada ihtiyacı olan sağlık kuru-
luşlarına yaptığı destekten gurur duyuyorum" dedi

Karantina tedbirlerinde 4. haftaya girilen ül-
kede, bugünlerde evde geçen günlerinde neler 
yaptığıyla ilgili Mert, "Karantina, tabii ki bizi evde 
kalmaya zorladı ve kendimize daha fazla zaman 
ayırıyoruz. Birçok televizyon dizisi izliyorum, kitap 
okuyorum ve antrenman yapıyorum. Takımımız 
bize bir antrenman programı verdi. Onu uygulayıp 
kendimi hazır tutmaya çalışıyorum." ifadelerini 
kullandı.

ALKIŞLAR 
FALCAO’YA

Galatasaray'ın yıldızı Ra-
damel Falcao, İzmir Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne 
yardımda bulundu.

Galatasaray'ın golcü fut-
bolcusu Radamel Falcao, 
koronavirüs nedeniyle 
İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne yar-
dımda bulundu. Hastane-
den yapılan açıklamada da 
Falcao'ya teşekkür edildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nden 
yapılan açıklamada şu ifa-

delere yer verildi:
"Galatasaray futbolcusu 

Radamel Falcao, İzmir Te-
pecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne sağlık çalışan-
larının koruyucu ekipman 
ihtiyaçlarını desteklemek 
için bir bağışta bulundu!

Sağlık çalışanları olarak 
bağışınızı ve fedakarlığınızı 
takdir ediyoruz. Desteğiniz, 
covid-19 vakaları dahil tüm 
hastalarımızın hayatını kur-
tararak misyonumuzu iler-
letmeye yardımcı olacak."

Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, "Milli Dayanışma 
Kampanyası"na 1 milyon lira 
bağış yaptı!

A Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın başlat-
tığı Milli Dayanışma Kampanya-
sı'na destek oldu. Şenol Güneş, 
kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptı.

"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan 
itibariyla 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek 
olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 
529 bin 912 TL'ye ulaştı.

MERT 
ÇETİN’İN 
ROMA’DA 

KARANTİNA 
GÜNLERİ

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 
1 MİLYON LİRA

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent 
Uygun, koronavirüs salgını nedeniyle idmanları 
bir kez daha ertelediklerini ve takımın 6 Nisan 
Pazartesi günü toplanacağını söyledi. Millet olarak 
virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli 
teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes feda-
karlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız" dedi. 
Futbolcuların sağlığı için idmanları bir kez daha 
ertelediklerini anlatan Uygun, "İnsan sağlığı çok 
önemli. Gerekmedikçe kimse evlerinden çıkmasın. 
Mesela ben kendimi tesislere kapattım. Hem ant-
renmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyarak 
bu süreci değerlendiriyorum" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: 
MİLLET OLARAK BU 
MAÇI KAZANACAĞIZ

Tüm dünyada spor aktivitele-
ri, koronavirüs salgını nedeniyle 
durmuşken Belarus Premier Lig 
oynanmaya devam ediyor! Avru-
pa'da devam eden tek futbol ligi 
olan Belarus Premier Ligi'nin canlı 
yayınlanması için 10 ülke daha 
anlaşmaya vardı.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm 
dünyada spor aktivitelerini durdu-
rurken Avrupa'da devam eden tek 
futbol ligi olan Belarus Premier 
Ligi, dünyaya açılıyor! Sporx'te yer 
alan habere göre Belarus Premier 
Ligi, aralarında Rusya, Ukrayna, 
Israil ve Hindistan olmak üzere 10 
yeni ülkeyle anlaşma sağladı.

Belarus Futbol Federasyonu'nun 
basın sözcüsü Alexander Aleinik, 
"Bizim ülkemizde salgın durumu 
çok ciddi aşamada değil. Daha 
önce ligi satmak hiç kolay değildi." 
ifadelerini kullandı.

Belarus Premier Ligi'nin yayın 
haklarını alan Ukrayna'nın Sport-1 
kanalının şefi Viktor Samoilenko, 
"Hiç kimse Belarus'ta bir lig oldu-
ğunun bile farkında değildi. Şu an 
eldeki tek lig bu olduğu için yayın 
haklarını aldık." açıklamasını yaptı.

Belarus'ta şu ana kadar 152 kişi-
nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

DÜNYA 
BELARUS’U 

İZLİYOR

Dünyaca ünlü Brezilyalı Red 
Bull sporcusu Neymar Jr, ara-
lık ayında bu sene 5'inci yılını 
kutlayacak Red Bull Neymar 
Jr’s Five Dünya Finali'ne Instag-
ram’daki yetenek videolarıyla se-
çilecek en yetenekli katılımcıları 
bulmak için arkadaşlarıyla çekti-

ği bir davet videosu paylaştı.
Videoda basketbol potasına 

ayağıyla basket atmaya çalışan 
Neymar Jr, herkesi yeteneklerini 
göstermeye davet etti. Türki-
ye’den seçilecek en yetenekli ka-
tılımcı da Dünya Finali’ni yerin-
de izleme şansına sahip olacak.

NEYMAR’DAN DAVET VİDEOSU

BELÇİKA’DA LİGLER TESCİL EDİLDİ

MOURINHO, ZEKİ ÇELİK’İ İSTİYOR

Belçika'da liglerin mevcut haliy-
le tescil edilmesi için karar alındı 
ve resmi onaya sunuldu.

Belçika'da da etkisi görülen ko-
ronavirüs salgını nedeniyle liglere 
ara verilmişti. Maçların yeniden 
oynanıp oynanmayacağı merak 
edilirken lig yönetiminden sürpriz 
bir karar geldi.

Belçika Pro League Yönetimi, li-
gin mevcut puan durumuyla tescil 

edilmesini kararlaştırdı. Buna göre 
lider durumda olan Club Brugge 
şampiyon ilan edilirken, Gent de 
Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 
gitme hakkı kazandı.

Normal sezonun ardından pla-
yoff sistemi olan Belçika'da bu 
aşama da iptal edilirken küme 
düşme de kaldırıldı. Alınan kara-
rın federasyon tarafından da onay-
lanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TAN  
1 MİLYON 903 BİN LİRA

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla 
başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı, yaptığı 1 
milyon 903 bin TL'lik bağışla destekledi.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan 
açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Tür-
kiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampan-
yası'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin korona-
virüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik 
ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten 
inanıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim 
Kurulumuz ve Futbol A Takımımız bir araya gele-
rek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 
1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlama kararı al-
mıştır. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyor, bu vesileyle 
Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden 
sağlık neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

İngiliz ekibi Tottenham'ın 
Portekizli teknik adamı Jose 
Mourinho, gelecek sezon kad-
rosunda Mehmet Zeki Çelik'i 
görmek istiyor.    

Premier Lig ekibi Totten-
ham'ın tecrübeli teknik ada-
mı Jose Mourinho, lige verilen 
arada yeni sezon için transfer 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Güçlü bir kadroyla yeni sezo-
na girmeyi hedefleyen tecrü-
beli ismin transfer listesinde 
sağ bek pozisyonu için Meh-
met Zeki Çelik bulunuyor. 
Fransa'nın Lille takımında 
forma giyen milli oyuncuyu 
özellikle ligin ikinci yarısında 
gözlem altına alan Mourin-

ho, Lille'den Mehmet Zeki'yi 
tanıyan yardımcısı Joao Sac-
ramento'dan da olumlu rapor 
aldı.

MOURINHO, CAMPOS 
İLE GÖRÜŞECEK

Lille Sportif Direktörü Luis 
Campos ile yakınlığı bulu-
nan Jose Mourinho'nun, Zeki 
Çelik transferi için Campos ile 
görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere'nin 
Daily Star gazetesi de sağ bek 
transferi arayışlarını sürdü-
ren Londra ekibinin Mehmet 
Zeki Çelik ismi üzerinde yo-
ğunlaştığı haberlerini sayfası-
na taşıdı. 
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Koronavirüs salgını nedeniyle 
Trabzonspor yönetimiyle anlaşma 
sağlayamadığına yönelik açıklama-
lar yapan ve sözleşmesi karşılıklı 
olarak feshedilen John Obi Mikel, 
Botafogo'ya transfer oluyor.

Botafogo, Trabzonspor'dan ayrı-
lan 32 yaşındaki Nijeryalı John Obi 
Mikel ile transfer görüşmelerine 
başladı. Yahoo'da yer alan habere 
göre; Botafogo, John Obi Mikel'e tek-
lifini iletti. Mikel, cevap vermek için 
cuma gününe kadar süre istedi.

Botafogo'dan yapılan açıklamada, 
"Eşine sormak istediğini ve onunla 
konuşarak bize bir cevap vereceğini 
söyledi." denildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 
27 maça çıkan John Obi Mikel, ko-
ronavirüs salgını sonrası 17 Mart'ta 
sözleşmesini fesh ederek İngilte-
re'ye gitmişti.

WIMBLEDON ERTELENDI
Bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi 

planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 
28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam edi-
yor. Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın 
2020 yılında oynatılmayarak, 2021'e ertelendiği açıklandı. Organizas-
yonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuva-

nın 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Paulo Dybala, 2018'den 
bu yana Juventus'ta takım 
arkadaşlığı yaptığı Cristiano 
Ronaldo hakkında açıklama-
larda bulundu.

Arjantin Futbol Federasyo-
nu'na röportaj veren Dybala, 
Portekizli yıldızın Arjan-
tin'de hiç sevilmediğini açık-
ladı. Dybala "Cristiano'ya da 

söyledim. Arjantin ondan 
nefret ediyor" ifadelerini 
kullandı.

Kariyerinde hem Cristia-
no Ronaldo hem de Lionel 
Messi'yle takım arkadaşlığı 
yapan nadir oyunculardan 
biri olan Dybala, "Messi ile 
birlikte olmak çok zor" de-
mecine de açıklık getirdi.

26 yaşındaki oyuncu "Ben 
o sözleri söylerken takım 
arkadaşımı eleştirmek iste-
medim. Sadece birlikte bir 
şeyleri geliştirmek istedim. 
Bu konuyu Leo'yla da ko-
nuştum. Teknik direktörlerin 
kararına saygı duyuyorum. 
Çünkü Arjantin çok prestijli 
bir ülke" şeklinde konuştu.

Juventus’un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala:

ARJANTIN, 
RONALDO’DAN 

NEFRET 
EDIYOR

SERI SATILIĞA 
ÇIKACAK

Shampionship ekibi Fulham, Galatasaray'a 
kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını 
verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkama-
ması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Jean Mic-
hael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın 
geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, 
Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması 
halinde Seri'yi satacağını duyurdu. Şu anda 
3. sırada olan Londra ekibi, eğer 6 puan üs-
tündeki West Brom'u yakalayamazsa play-off 
oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon 
Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

SERGEN YALÇIN’IN 
GÖZDESI LANG

TOTTENHAM BAŞKANINA  
MAAŞ TEPKISI

Vida’yı yüksek bedelle satma-
yı hedefleyen siyah-beyazlılar, 
Werder Bremen ’de kiralık oy-
nayan Michael Lang ’ı takibe 
aldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon trans-
fer çalışmaları sürüyor. Sergen 
Yalçın, WyScout sistemi üzerin-
den bol bol maç izliyor, notlar 
alıyor.

Gelecek sezon elinde çok dar 

bütçe bulunacağını bilen 47 ya-
şındaki teknik adam en doğru 
ismi bulmak istiyor. Yüksek ma-
liyeti nedeniyle gelecek sezon 
kadroda olması beklenmeyen 
Vida'nın yerine oyuncu arayan 
Sergen'in dikkatini; bonservisi 
B. Mönchengladbach'ta olan 
ve şu anda Werder Bremen'de 
kiralık oynayan Michael Lang 
çekti.

İngiltere Premier Lig ekiplerin-
den Tottenham’ın başkanı Daniel 
Levy'nin koronavirüs salgını ne-
deniyle ertelenen liglerden dolayı 
550 kulüp çalışanının maaşında 
kesintiye gidileceğini duyurması 
İngiltere’yi ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl kulüpten 11 mil-
yon Euro kâr Daniel Levy’nin, 
550 çalışanın maaşında yüzde 
20 indirime gitmesi ilk olarak 
politikacıların tepkisine neden 
oldu. Milletvekili Julian Knight 
“Boğazım düğümlendi. Bu karar, 
İngiliz futbolundaki vahşi kapita-

lizmin tam ortasında kan emicile-
rin olduğunu gösterdi” ifadesini 
kullandı.

Levy’nin kararına bir başka 
tepki de Londra Belediye Başkanı 
Sadiq Khan gösterdi. Khan “Ku-
lüpte çalışan insanlardan önce, 
yüksek ücret ödenen futbolcu-
lardan, böyle kriz durumlarında 
fedakarlık yapmaları beklenir. 
Futbolcuların kazandıkları pa-
ranın yanına bile yaklaşamayan 
işçilerin ücretlerinde kesintiye 
gitmek, yapılacak en son şey 
olmalı” dedi.

MURAT CAVCAV’IN KIZ 
KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kar-

deşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan 

Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, 
"Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başka-
nımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınları-
na başsağlığı dileriz." denildi.

AĞAOĞLU’NUN  
GÖZÜ ADA’DA

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek 
sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi 
Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyun-
cu havuzundaki isimler de taranıyor.

Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de As-
ton Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. 
Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston 
Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero 
güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Aston Villa ise Ingiltere'de ligde kalma mücade-
lesi veriyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 
da transfer stratejilerini, "Biz Ingiltere'yi takip 
ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyun-
cu almak ekonomik olarak daha mantıklı" dedi.

OBİ MİKEL, 
BOTAFOGO’YA 

GİDİYOR
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Adana’da bu yıl 3-12 Nisan tarihle-
rinde 8’inci kez yapılması planlanan 
ancak korona nedeniyle iptal edilen 
Uluslararası Portakal Çiçeği Karna-
valı, ‘birliktelik ruhunu tazelemek’ 
amacıyla EVDEKArnavaL sloganıyla 
bu yıl balkonlara taşınacak. 

Karnaval Komitesi Adana halkına 
seslenerek, “4 Nisan Cumartesi ak-
şamı evlerinizin balkonlarınızı süs-
leyin, en güzel giysilerinizi, fenerle-
rinizi asın, mendillerinizi hazırlayın 
ve kendinize, yakınlarınıza, komşu-
larınıza moral vermek için bu coşku-
ya katılın. Ama mutlaka evde kalın” 
çağrısı yaptı.

Saat 20.30’da başlayacak özel prog-
ramda ulusal radyo yayını ve Nisan-
da Adana’da resmi Instagram hesabı 
üzerinden görüntülü canlı yayınlar 
yapılacak.

NEW Orleans caz müziği isimlerin-
den Ellis Marsalis Jr.’ın, koronavirüs 
kaynaklı hayatını kaybettiği açıklan-
dı. 85 yaşındaki ABD’li piyanistin 
oğlu Ellis Marsalis III, “Ölümüne 
sebep olan şey zatürre oldu. Ama 
zatürreye de Kovid-19 neden oldu” 
dedi. Caz dünyasının en tanınan 

ailesinin en yaşlı üyesi olan Ellis Jr., 
geçen aralık ayına kadar New Orle-
ans’te düzenli olarak konserler ver-
meye devam ediyordu. 

Caz dünyası koronavirüs sebebiy-
le daha önce de Manu Dibango ve 
Wallace Roney gibi ünlü isimlerini 
kaybetmişti.

Amerikalı komedyen ve oyun-
cu Robin Williams’ın intihar 
ederek hayatına son vermesin-
den beş yıl sonra hayatından 
kesitler sunan bir YouTube 
kanalı yayına alındı.

Açılan kanalda Robin Willi-
ams’ın arkadaşları ve ailesi ile 
röportajlar, Hollywood yıldızı-
nın eski videoları yayınlanacak.

YouTube sayfasında Willi-
ams’ın 2002 yapımı HBO özel 
stand up gösterisi Live on Bro-
adway’e ait görüntüler ile 1978 
HBO yapımı Off the Wall adlı 
stand up’ından bölüm de yer 
alıyor.

Williams’ın arkadaşı Lewis 
Black’in anılarını anlattığı bir 
bölüm de kanalda yayınlandı.

Günaydın Vietnam, Ölü Ozan-
lar Derneği, Can Dostum, Mrs. 
Doubtfire filmleriyle tanınan 
Williams, 2015 yılında intihar 
etmişti. 63 yaşındayken hayata 
veda eden Williams’a ölümün-
den önce Parkinson teşhisi 
konulmuş, aynı zamanda “Lewy 
cisimcikli demans” belirtileri 
görülmüştü.

Alaçatı Ot Festivali koronavirüs 
salgını nedeniyle dijital ortama 
taşınıyor. 10-12 Nisan’da mut-
fağa girecek şeflerin hazırladığı 
birer dakikalık videolar sosyal 
medyadan paylaşılacak. Alaçatı 

Turizm Derneği kadın üyelerinin 
girişimiyle yapılan organizasyon 
bu yıl mutfağa girecek Alaçatalı 
şeflerin, kendi tarifleriyle pişir-
dikleri yemeklerin 1’er dakikalık 
videoları ile gerçekleşecek.

Korona salgınıyla mücadele eden 
ülkeler arasında olan ve vaka sayıla-
rının sürekli artış gösterdiği İtalya’da 
yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek 
son durumu anlattı. “İtalyanlar ilk 
başlarda yasaklara dikkat etmedi “ 
diyen Özpetek, “Türkiye’ye söylece-
ğim evden çıkmayın bir de 65 yaş 
üstüne inanmayın çok genç de ölü-
yor burada” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl İtalya Cumhuriye-
ti Liyakat Nişanı “Commendatore” 
ile onurlandırılan Ferzan Özpetek 

İtalya’daki günlük yaşam hakkında 
bilgiler verdi.

İtalya’da sokağa çıkanlara para 
cezası verildiği ve ihtiyacı olanlara 
maddi destek yapıldığını aktaran 
Özpetek, şunları söyledi:

“Birçok film durdu. Çok sıkıntılı 
süreç bekliyor ama koronavirüsle 
ilgili bir proje veya film yapmam. 
Birkaç yönetmen evlerden görüntü 
istediler birleştirip bir proje yapalım 
diye önce gönderdim sonra ‘koyma-
yın’ dedim”

“Balkonları 
süsleyin, 
en güzel 
giysilerinizi 
giyin”

Bir festivale daha erteleme
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-14 

Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 31. Ankara Uluslara-

rası Film Festivali ertelendi.

Ankara Uluslararası Film Festivali’nden yapılan yazılı açık-

lamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı ve 

1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerin jüri tarafından devam ettiği, 

sonuçların ise ileriki günlerde açıklanacağı bildirilerek festiva-

lin, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği kaydedildi.

CAZ PİYANİSTİNDEN 
ÜZEN HABER

RÖPORTAJLAR VE ÖZEL 
STAND UP GÖSTERİLERİ

İZMİR’İN ÜNLÜ FESTİVALİ 
EVDEN YAPILACAK

Ferzan 
Özpetek 

son durumu 
anlattı

“BURADA GENÇLER DE ÖLÜYOR”


