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Tiyatronun acı kaybı

HALKIN GAZETESİ

FRANSA’da yaşayan tiyatro oyuncusu,
oyun yazarı ve çevirmen Coşkun Tunçtan, 85 yaşında koronavirüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Gogol'un ‘Bir Delinin
Hatıra Defteri’ eserini Türkçeye kazandıran Tunçtan'ın ölümünün ardından, usta
sanatçı Genco Erkal “57 yıllık arkadaşımı
yitirdim. Oynadığım deli gene onun sözcükleriyle bende yaşayacak” dedi. 15’te
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İstanbul’a özel

önlem alınmalı
Sağlık örgütleri ve İBB Başkanı, vakaların yüzde 60’ının yaşandığı kente dair özel
önlemlerin alınmasını istiyor. İktidar tüm bu çağrılara kulaklarını tıkamış durumda
DIĞER KENTLERLE BIR TUTULMASIN

hh ÇARŞAMBA Ovası’na kurulmak
istenen BES için verilen 'ÇED gerekli
değildir' kararı yanlı bilirkişi raporuna rağmen iptal edildi. Mahkeme,
kopyala-yapıştır şeklinde hazırlanan
bilirkişi raporunu, nesnellikten ve
objektiflikten uzak olduğu gerekçesiyle reddetti. Bilirkişi heyetinin daha
önce de birçok şaibeli raporda imzası
bulunuyor. Gökay BAŞÇAN/3’te

hhÜLKE nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin yaşadığı
İstanbul salgının merkezi oldu. 16 milyonluk kentte
resmi rakamlara göre vaka sayısı 9 Nisan itibariyle 12
bin 231’e yükselirken, 210 kişi de hayatını kaybetti. Uzmanlar, İstanbul’un mutlaka diğer kentlerden ayrı ele
alınmasını ve özel önlemlerin uygulanmasını istiyor.

KENT FELAKETE SÜRÜKLENIYOR
hhATATÜRK Havalimanı ve Sancaktepe’de iki salgın
hastanesi ancak 45 gün sonra hizmete girecek.
Sağlık Bakanlığı da İstanbul’a ihtiyaç halinde sağlık
personeli takviyesi yapmayı planladıklarını söylüyor.
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öztürk, bu adımların
geç ve eksik olduğunu ifade ederek, “İstanbul felakete sürükleniyor” diyor. 4’te
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Konu rantsa
yargı önemsiz

10 Nisan virüs tablosu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
“Tablo ağır. İstanbul’da zorunlu
karantina ilan edilmeli. Söz konusu
insan hayatı olmasına rağmen adım
atılmamasını anlamıyorum.” 4’te

2 bin 423
(+281)

Büyük kentler
kritik seviyede
Salgının
merkezi
İstanbul
olsa da
Anadolu’nun
tüm büyük
kentleri
tehdit
altında.
Hastaneler
neredeyse
doldu,
ekipman
ve yetişmiş
eleman
eksikliği var

‘İyi’ günlerimizde
4,3 milyon işsiz
Salgın torbasından
şirketlere zırh çıktı

TÜİK’in ocak ayı verilerine göre işsizlik
oranı yüzde 13,8; işsiz sayısı 4,3 milyon.
1 milyona yakın kişi ise iş bulma ümidini
kaybetti. Salgın sonrası Kanada’da işsizlik
oranının yüzde 8’e, ABD’de yüzde 12’ye,
Almanya’da ise yüzde 10’a yükselmesi
bekleniyor. Ozan GÜNDOĞDU/11’de

SALGINI önleme ve etkilerini azaltma bahanesiyle hazırlanan torba teklifte Varlık Fonu
ile iş yapan yerli ve yabancı şirketlere yasal
zırh sağlanıyor. CHP İzmir Milletvekili Selin
Sayek Böke: “Güya salgın önlemlerine yönelik teklif hazırladılar. İçine tartışmalı maddeler sıkıştırılmış. İktidar yine bu krizi bekası
için kullanıyor." Nurcan GÖKDEMİR/9’da

Odunpazarı Belediyesi

hh KENTLERDE izolasyonun gecikmeli
olarak uygulanmasıyla yurtdışından
ve İstanbul’dan binlerce kişi Anadolu’nun çeşitli noktalarına dağıldı.
Salgın bir hafta gibi bir sürede tüm
ülkeye yayıldı. Son bir haftadır özellikle Kocaeli, İzmir, Samsun, Ankara
gibi kentlerde hastaneler neredeyse
tam kapasiteyle hizmet veriyor.
Kentlere girişlerin kapatılması
sonrası vaka artış hızı yavaşlasa bile

ibre hâlâ yukarıya doğru seyrediyor.
Durdurulamaz ya da yavaşlatılamazsa yetişmiş insan kaynağı ve
ekipman sıkıntısı baş gösterecek.
Hiçbir ilde sağlık örgütleri sürecin
yönetilmesine dahil edilmiyor. Süreç
şeffaf ilerlemiyor. Salgının etkisini
ve yaşanan eksiklikleri 10 büyük
kentteki sağlık örgütlerinin temsilcileriyle konuştuk. Bugün ve yarın
gazeteniz BirGün'de...

‘EVDE KALAN’ 1 KADIN DAHA ERKEK
TARAFINDAN KATLEDILDI 7’de

5’te

Yoksulun çorbasına
bile göz koydular
BELEDIYELERIN yardım hesabının
ardından yoksul yurttaşlara çorba ve yiyecek yardımı yapılan aşevi hesapları da
bloke edildi. Uygulamaya tepki gösteren
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Saray,
vatandaşın içtiği bir tas sıcak çorbaya
bile göz diker hale geldi" dedi. 8’de

ZINDAŞTI IÇIN ARACI OLAN
KUZU’NUN 5 YIL HAPSI ISTENDI 7’de

Depo Photos

Ölü
Sayısı:
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hh ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, 6. İdare
Mahkemesi’nin daha önce verdiği ‘iptal’
kararına rağmen Tuzla’da deniz kenarındaki 50 bin metrekarelik alanı yapılaşmaya açan imar planını onayladı. Salgın
nedeniyle kamuda işlerin neredeyse
durma noktasında geldiği günlerde
onaylanan plan değişikliğiyle Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’na
komşu olan İller Bankası’nın arazisine
‘konutlar’ dikilecek. Uğur ŞAHİN/3’te

İnsan canıyla
hesap olmaz

(+30 bin
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Sayısı:
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Test
Sayısı:

‘Tanınmış’
bilirkişilere
mahkeme
‘dur’ dedi

‘ÖNLEM ALINAN’
ocakta işçi ölümü
hh SALGIN nedeniyle ‘maden
faaliyetlerini durduruyoruz’
diyen İmbat Madencilik’in
Manisa Soma’daki ocağında
göçük meydan geldi. 4 işçi
göçük altında kaldı.

hh İŞÇILERDEN Ersin Özdoğan hayatını kaybetti, 1 işçi
göçükten çıkarıldı. Valilik
göçüğün bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana
geldiğini açıkladı. 10’da

Biat etmeyene ceza var
İNFAZ düzenlemesinde, BİK'in ilan yayımlama hakkı
vermediği gazetelerin cezaevine giremeyeceğine ilişkin maddeye basın örgütleri ve muhalefet partilerinin
tepkisi sürüyor: BİK iktidar organı gibi çalışıyor. 7’de

CHP’LI BELEDIYEYE TEŞEKKÜRE
JET HIZIYLA SORUŞTURMA 8’de

ERBAŞ’IN YARDIMCISINDAN ‘LÜKS
VE ŞATAFAT’ ELEŞTIRISI 9’da
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Yürürken ve
koşarken
koronavirüse
yakalanabiliriz
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İNLERCE can alan
virüs tehdidi sürüyor.
Virüse karşı en önemli
silahlardan biri izolasyon.
Evde kalmak hayat kurtarıyor. Ancak binlerce kişi işe
gitmek zorunda. Virüsün
etkisinin hafiflediği ülkelerde
ve kentlerde ise sosyal mesafe kuralına uyarak koşanlar
var. Karantinanın uygulandığı birçok ülkede ise bisiklete
binmek serbest. Peki sosyal
mesafe kuralı, yürürken, koşarken ya da bisiklete binerken aynı mı olmalı? Güvenli
sınır nedir? İşte bu sorulara
yanıt için Belçika'nın KU Leuven Üniversitesi ile Hollanda
TU Eindhoven Üniversitesi
ortak bir araştırma yaptı. İdeal mesafenin ne kadar olması
gerektiğinin yanıtını aradı.

PARTİKÜL BULUTLARI
OLUŞTU
Çalışmada yan yana,
çaprazlama ve aynı çizgi
üzerinde birbirinin arkasında
olanların hareket halindeyken ortaya çıkardıkları salya
partikülleri simüle edildi.
Simülasyonda koşan kişilerin
geride bıraktığı damlacıklar-

Belçika ve Hollanda’da araştırmacılar virüsten
korunmak için yürürken ya da koşarken olması gereken
sağlıklı mesafeyi hesapladı. Buna göre iki kişi arasında
yürürken 5, koşarken en az 10 metre mesafe olmalı

SARI

11 NİSAN 2020 CUMARTESİ

www.birgun.net

Depo Photos

SIYAH

dan oluşan bulut kümeleri
açıkça görüldü.
Araştırmayı yürütenlerden
Prof. Bert Blocken, sadece
öksürme ya da hapşırma
gibi daha güçlü bir refleksle
yapılan hareketler sonucu
değil, spor sırasında nefes
alıp verirken de geride partiküller bırakıldığını söyledi.
Blocken, bu partiküllerin hemen yere düştüğünü ancak
arkadaki kişinin yakın ya da
uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla
simülasyona göre spor yapan
kişilerin aynı çizgi üzerinde
hemen birbirlerinin arkasında olmaları, virüs kapma
riskini de artırıyor.
Araştırmacılar, aynı çizgi
üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 metre olması
gerektiğini açıkladı. Koşu ya
da bisiklet sporu yapanlar
arasında ise bu mesafe en az
10 metre olmalı.
Uzmanlar işte tüm bu
nedenlerle evde kalınmasını,
dışarıda ise maske kullanımının önemine dikkat çekiyor.
n Haber Merkezi

ABD’de Biobot Analytics isimli tıbbi
araştırma kurumu, Massachusetts
eyaletindeki atık sularda beklenenin
çok üzerinde yeni tip koronavirüs
(Covid-19) kalıntısı tespit ettiklerini
iddia etti.
Tıp alanında henüz resmi onay
alınmamış araştırmalarının yer aldığı
MedRxiv isimli kuruluşun sitesinde
yayımlanan rapora göre, mart ayında
Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan
koronavirüs izleri beklenenden çok
yüksek çıktı. Araştırmacılar, 18-25 Mart
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TELEFON KULLANIMI
günde 10 saate çıktı

SALGINLA birlikte telefon kullanım
alışkanları da değişiklik gösterdi. Ajans
Press’in, The Infuluencer Marketing
Factory verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bu süreçte haftalık iş uygulamaları indirme oranları 2019 yılına
oranla yüzde 90 arttı. Yine bu süreçte
telefonlara bakma ve sosyal medyada zaman geçirme oranları 10 saatin
üstüne çıktı.
Çalışmada sosyal medya ile ilgili
basına yansıyan haberler de incelendi.
Ajans Press ve PRNet’in dijital basın
arşivinden derlediği bilgilere göre bu
yıl sosyal medyayla ilgili 54 binden fazla haber basına yansıdı. Bu haberlerin
başlıkları incelendiğinde de konuya
ilişkin yapılan açıklamaların ön planda
olduğu görüldü. Salgın sonrası insanların sosyal medya üzerinden yaptığı
canlı yayın, mini konser ve etkinliklerin
de oldukça konuşulduğu saptandı.
n DHA

arası bir hastanenin atık sularından
aldıkları partiküllerin DNA izlerini
takip etti. Araştırma ekibi böylece atık
sulara karışan virüs parçacıklarının
kaç farklı insan DNA’sından geldiğini
tahmin edebildiklerini öne sürdü.
DNA takibi sonucu, bölgede
virüsün bulaştığı en az 2300 kişinin
olduğu sonucuna varıldı. Aynı tarihlerde Massachusetts’te resmi Covid-19
vaka sayısının 446 olduğu bilgisine
de yer verildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard gibi
üniversitelerden araştırmacıların
imzası olan raporda, atık su incelemelerinin, testlerin oldukça sınırlı sayıda
yapılabildiği bir dönemde virüsün ne
kadar yayılmış olduğunu tespit etmeye
yardımcı olabileceği ve gelecekteki
salgın vakalarının ölçümlemesi için de
kullanılabileceği ifade edildi. n AA

SALGINLA mücadelede
yeterli ve dengeli beslenmek
kritik öneme sahip. Şehirleşme, değişen yaşam koşulları
ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, beslenme düzenini
de olumsuz yönde etkiliyor.
Dengeli ve sağlıklı beslen(e)meyenler sık sık takviye
edici gıdalara başvurabiliyor.
İşte bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
var. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi
Sema Kopal bu konuda bir
açıklama yaparak yurttaşları
uyardı. Kopal “Bireysel tercihlerin yanı sıra yazılı ve görsel
basın, sosyal medya, aile ve
sosyal çevreden gelen tavsiyeler, ilgi çekici vaatler sunan
ürün reklamları da gıda
takviyelerine olan yönelimi
artırmakta” dedi.

Takviye edici gıdaların
“sağlıklı bir beslenmenin yerini tutması amaçlanmamıştır”
dendiğini hatırlatan Kopal
şunları söyledi:
“Bir gıda takviyesinin
onaylı ve kayıtlı bir firma tarafından mı üretildiği veya ithal
edilerek mi pazara sunulduğu
kontrol edilmeli. Tarım ve
Orman Bakanlığı’na bağlı site
üzerinden ürün adı, üretici/
ithalatçı işletme adı veya
onay numarası ile söz konusu
gıda takviyesi sorgulanarak
“Onaylı Takviye Edici Gıdalar
Listesi” içerisinde yer alıp
almadığı kontrol edilebilir.”
Sema Kopal, takviye
edici ürünlerin seçimi kadar
kullanımında miktar, yaş ve
diğer sağlık sınırlamalarına
da dikkat edilmesi gerektiğini
hatırlattı. n Haber Merkezi

Fotoğraflar: Freepik

Atık sulardan TAKVIYE GIDA
vaka sayısı tespiti ASLININ YERINE GEÇMEZ
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Adrasan Koyu bakanlıkları karşı karşıya getirdi

 DHA

ZONGULDAK’ta
Türk Kızılayı Devrek Şubesi, korona
nedeniyle karantina
altına alınan Velibeyler Köyünde son
kullanma tarihleri
geçmiş temizlik
ürünleri dağıttığı
iddia edildi. Köy
sakinlerinden İ. E.,
olayı sosyal medya
hesabından, “Devrek
kızılay tarafından
Velibeyler’de dağıtılan temizlik kolisi
icindeki ürünlerin
son kullanım tarihi
geçmiş” paylaşımında bulundu. Kızılay’ın dağıttığı bu
temizlik ürünlerinin
üzerinde son kullanma tarihi Aralık 2019
olarak belirtildi.
■ Haber Merkezii

Büyü için
domuz
yağı

 AA

KAYSERI’de, 12 katlı
apratmanın girişindeki zil ve asansör
tuşlarına bir madde
sürerken güvenlik
kamerasına yansıyan
Kezban M. gözaltına
alınıp, adliyeye sevk
edildi. Kezban M.’nin
binaya bulaştırdığı
kimyasalın domuz
yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin
sevgilisini uzaklaştırmak için domuz yağı
büyüsü yaptırdığı
ileri sürüldü. Apartman görevlisi Baki
Türkoğlu, kamera
görüntülerini inceleyip polis ekiplerine
haber verdi. Ekipler
maddeden numune
aldı. Kezban M.’nin
binaya bulaştırdığı
maddenin domuz
yağı olduğu tespit
edildi. ■ DHA

Ordu
depremle
sallandı
ORDU’nun Korgan ilçesinde
önceki gece saat
00.23 sularında
4.0 büyüklüğünde
deprem meydana
geldi. Depremin 7.1
kilometre altında
gerçekleştiği belirlendi. İl genelinde
hissedilen deprem
sonrası bazı yurttaşlar sokağa çıktı.
Depremde can ve
mal kaybı meydana
gelmedi. ■ AA

PROJE BEDELİ 20 MİLYON TL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırlattığı ÇED dosyasında, projenin bedeli yaklaşık
20 milyon 807 bin TL olacağı belirtilirken,
“Projenin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 80 gezi teknesi rıhtımlara bağlanabileceği” ifade edildi. ÇED dosyasında, proje için
günlük bin 33 ton malzeme taşınacağı, çeşitli
büyüklüklerdeki ve ağırlıklardaki taşlarla
yaklaşık 268 bin 490 ton dolgu yapılacağı
ve projede beton kaplama yöntemi ile beton
kalıplar kullanılacağı da belirtildi.

 Pixabay

Tarihi geçmiş
ürünler
iddiası

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nın
20 milyon TL harcayarak Adrasan Koyu’na
yapmak istediği projeye Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın itiraz ettiği ortaya çıktı. Antalya’da yaşayan bir yurttaş, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın geçen aralık ayında ÇED süreci
başlattığı Adrasan Gezi Teknesi Barınma ve
Yanaşma Yeri Projesi için Antalya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdiği dilekçeyle
itiraz etti.
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
itiraz dilekçesini “Söz konusu teklif bakanlığımızca uygun görülmemektedir” diye yanıtladı.
Dilekçeye verilen yanıtta, “Kumluca
Adrasan barınma (gezi teknesi) yeri olarak
talep edilen alanın da içinde bulunduğu ‘Te-

kirova- Adradan- Gelidonya Burnu Doğal Sit
Alanı’nın 12 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘kesin
korunacak hassas alan’ olarak tescil edildiği
tespit edilmiştir” ifadeleri de yer aldı.

‘Tanınmış’ bilirkişilere
mahkeme ‘dur’ dedi

Çarşamba
Ovası’na kurulmak
istenen BES için
verilen ÇED gerekli
değildir kararı iptal
edildi. Mahkeme,
kopyala-yapıştır
şeklinde hazırlanan
bilirkişi raporunu,
nesnellikten
ve objektiflik
uzak olduğu
gerekçesiyle
reddetti. Bilirkişi
heyetinin bir çok
şaibeli raporda
imzası bulunuyor

Gökay BAŞCAN

S

AMSUN Çarşamba Ovası’na
Oltan ve Köleoğlu Elektrik Ve
Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulmak
istenen Biyokütle Enerji Santralı
(BES) projesine verilen ÇED gerekli
değildir kararı iptal edildi. Mahkeme ara kararında talep ettiği
bilirkişi raporunu ise nesnel ve
objektiflikten uzak olduğu gerekçesiyle reddetti. Raporun şirket
tanıtım dosyasından veriler esas
alınarak hazırlandığını belirten heyetin, şirketler lehine birçok rapor
hazırladığı ortaya çıktı.
Bölgede tarımı bitirecek proje
olarak adlandırılan ve inşası
süren BES için Samsun Valiliği
‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.
Bölgedeki yurttaşların itirazları
üzerine açılan dava sonucu karar,

Çelik ve Turan Karadeniz gibi
isimlerin yer aldığı bilirkişilerin,
Çanakkale’de Cengiz Holding’e
ait olan CENAL Termik Santralı, Karaburun Termik Santralı,
Kirazlıdere I ve II Termik Santalları, Kirazlıtepe Madeni ve birçok
çevre davasında şirketler lehine
raporlar hazırladıkları ortaya çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Samsun Çevre Derneği (SAMÇEP)
dönem sözcüsü Mehmet Özdağ
“Bu kişilere bundan böyle bilirkişilik yaptırılmaması için Samsun
Bölge Bilirkişilik Kurul Başkanlığı
nezdine girişimde bulunacağız.
Bağlı bulundukları üniversitelere
yazlar göndererek akademik etiğe
aykırı hakaret ettikleri konusunda
bilgilendirmeler yapacağız. Projenin iptali için de gerekli girişimleri
yapacağız” dedi.

Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce
iptal edildi.
Mahkeme kararında bilirkişi
raporuna ilişkin şu ifadeler yer
aldı: “Bilirkişi raporunun dar ve
kısıtlı bir bakış açısı ile hazırlanmış olması, doyurucu ve kapsamlı
olmaması, çoğu noktalarda proje
tanıtım dosyasındaki veriler esas
alınarak raporun temellendirilmiş
olması ve ayrıca bazı noktalarda
nesnel ve objektiflikten uzak değerlendirmeler içermesi nedeniyle
mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte görülmemiştir.”

AKADEMIK ETIĞE
AYKIRI HAREKET
Mahkemenin niteliksiz olduğu
gerekçesiyle reddettiği bilirkişi
raporu ‘tanınmış kişiler’ tarafından hazırlandı. Serkan Nas, Kemal

KOPYALA
YAPIŞTIR RAPOR

rttaşların
PROJEYE itiraz eden yu
sıcaklığına
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Bilirkişi keşfi sırasında köylüler heyete tepki göstermişti.

Konut rantı için yargı kararı yok sayıldı
Uğur ŞAHİN

İSTANBUL’un Tuzla ilçesinde
deniz kıyısındaki 50 bin metrekarelik alan, yargının daha
önce verdiği ‘iptal’ kararına
rağmen yapılaşmaya açılıyor.
Salgın nedeniyle kamuda işlerin neredeyse durma noktasında geldiği günlerde onaylanan plan değişikliğiyle Milli
Savunma Üniversitesi Deniz
Harp Okulu’na komşu olan İller
Bankası’nın arazisine ‘konutlar’
dikilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası mülkiyetinde
bulunan Tuzla Postane Mahallesi’ndeki alana ilişkin imar
planını ilk olarak 20 Temmuz

2017’de onayladı. Plan ile İller
Bankası’nın ‘kamp tesisi’ olarak
kullandığı alana ‘zemin+3 katlık’ yapılaşma olanağı sağlandı.
Araziye de ‘ticaret, turizm,
konut ve dini tesis’ tanımı getirildi. Ardından da İller Bankası,
alanı ihaleye çıkarttı. Ancak
İstanbul 6. İdare Mahkemesi,
söz konusu planın şehircilik
ilkeleri ile imar mevzuatına
aykırı olduğunu bildirerek,
önce ‘yürütmeyi durdurma’,
ardından da ‘iptal’ kararı verdi.
30 Ocak’taki iptal kararının ardından ‘alanın plansız kaldığı’
savunularak yeni bir plan hazırlandı. Bakanlık da yargının
kararı dikkate alınarak hazırlandığı öne sürülen ve alanda

yapılaşmanın önünü açan plan
değişikliğini 3 Nisan’da onayladı ve planı askıya çıkarttı. Plan
açıklama raporuna göre, deniz
kenarındaki 50 bin metrekarelik alanın 41 bini, ‘ticaret ve
konut’, 6 bin 124 metrekaresi
ise ‘park alanı’ olarak belirlendi. Plana göre konutların inşa
edilmesiyle, alanda toplam 585
kişinin yaşayacağı öngörülüyor.

KAMU ALANIYDI
Konuya ilişkin BirGün’e
konuşan eski İBB Meclisi’nin
CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na itiraz edecek-

lerini söyledi. Doğan, “Memleket virüs salgınından kırılıyor;
halkımız can derdine düşmüş,
iktidar rant derdinde” dedi
ve ekledi: “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İstanbul’da kamusal
alanları ranta dönüştürmenin
derdinde. Burası deniz kıyısında kalan ve ‘günü birlik tesis
ve park’ tanımı olan bir kamu
alanıydı. Ancak plan değişikliğiyle ‘ticaret ve konut’ alanına
dönüştürüldü. Oysa açılan dava
sonucu planlar, yasalara aykırı
bulunmuş ve plan iptal edilmişti. Netice itibariyle yasalara
aykırı ve kamu yararı taşımayan
bu yağma planına yasal süresi
içinde itiraz edeceğiz. Bu planları kabul etmiyoruz.”

 Depo Photos

 BirGün

İsmail ARI

Kızıltepe’de seyyar satı‘İnsanı cılıkMARDIN
yaparak geçimini sağlayan Uğur
salgın sebebiyle dışarı çıkavirüs değil Özçekiç,
madığını ve bebeğine mama alacak
kalmadığını anlattı. Eşinin aynı
yoksulluk parası
zamanda epilepsi hastası olduğunu
mahvediyor’ aktaran Özçekiç, yardım talebinde

bulundu. Özçekiç, “Ben ve eşim seyyar
satıcılık yapıyorduk. Bu virüs çıktı ve
her şeyimiz tepetaklak oldu. İki yaşında kızım var, eşim sekiz aylık hamile.
Hem sigortamız yok, yeşil kartlıyız. Ev
sahibine üç aylık kira birikti. Üç aydır
su faturasını, elektrik faturasını ödeye-

MAVI KIRMIZI
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medik. Psikolojik olarak darmadağın
olduk. Zenginler hep zenginleşiyor,
fakirler de hep fakirleşiyor. Yardım ediyoruz, yardım toplanıyor diyorlar ama
muhtaç ailelere hiç ulaşılmıyor. Virüs
değil de insanı bu yoksulluk, fakirlik
mahvediyor” dedi. ■ Haber Merkezi

ÖLÜMLER
artıyor;
dünyanın her
yerinde ve
bizde. Onlarca
tabutun
yanında özel
giysiler içinde
birkaç insanla
toplu mezar
görüntüleri
yayılıyor, bir
zamanların

Yas

L. Doğan
TILIÇ
dogantilic@birgun.net

süperi ABD›den bile!
İnsanlar sevdiklerine son
görevlerini yapamıyor. Oysa, o kadar
önemli ki bu, geride kalanın yaşayabilmesi için!
Türkiye Psikiyatri Derneği, insanlara yas konusunda bilgi verip öneriler sıraladığı Dayanışma Ağı’nda,
kayıpla baş edebilmenin yollarından
biri olarak, insanın ‘kültürü ve inancı
doğrultusunda cenaze ve yasla ilgili
törenleri yapabilmesi’ni sayıyor.
Yas tutmak; ‘sevilen bir insanın
ölümü, önemli bir ilişkinin bitmesi
gibi kayıplar sonrasında yaşanılan
normal bir süreç’miş. Psikiyatri profesörü yazarımız Selçuk Candansayar’ın alanına girdiğimin farkındayım,
ama hemen çıkacağım.
Sevdiklerimizin kaybı karşısında yaşanılan ‘normal’ süreci bile
yaşayamadığımız ‘anormal’ zamanlardayız.
Sevgili Melih Pekdemir, ağabeyinin, hepimizin ‘Gültekin Abi’sinin
cenaze törenine katılamadı işte!
Gazete, ölüm haberinin altına Gültekin Abi’nin kitabı ‘Denizin Bittiği
Yer’ için yazdığım yazıyı koymuştu.
Gültekin Abi’nin kitabı, özellikle de adı, bana 12 Eylül günlerini
düşündürmüştü. Gazetelerin ve
televizyonların sürekli vurulan,
öldürülen, yakalanan, aranan
devrimcilerden söz ettiği; onlardan
biri olmayanların da bir mayın
tarlasının ortasında kalmışçasına
şaşkın, etraflarında patlayan
mayınlar ve düşenler arasında
dehşetle koşuşturduğu, ‹deniz bitti›
duygusunun bir başka dünya peşinden koşan insanları yutmak üzere
olduğu günleri...
Kitabın adını bir soru işaretiyle
(Denizin bittiği yer?) yazımın başlığı
yapmış ve “Sahi, neresidir orası? Bir
tükenmişlik noktası mı? Bir karaya vuruş, kayalık bir kıyıda kırılıp
köpük köpük yok oluş mu? Denizin
bitişi böylesi duygular çağrıştırır
ilkin. ‘Her şey bitti’yi anlatır...” diye
devam etmişim.
Kimileri, yakalanma ve ölüm
haberlerini ‘yalan’ sayarak o duyguyu
aşmaya çalışıyordu. Oysa, bir kayıpla
baş edebilmek ve yolunuza devam
edebilmek, ‘mış gibi’ yapmaktan
boş avuntulardan değil, olup bitenle
tüm çıplaklığı ile yüzleşebilmekten
geçiyormuş.
Psikiyatrinin böylesi önerilerini hiç
duymadan, el yordamıyla belki, bunu
kavrayan ve ‘deniz bitti’ duygusu
yaşayanları denizin bittiği yere doğru
ittirenlerimiz de vardı: “Evet, o da
yakalandı. Doğru, bu ölmüş. Yarın
ben de yok olacağım. Belki, bir
tek sen kalacaksın. Peki, o zaman
şimdiye kadar inandığın her şey yalanlanmış mı olacak? İnandıklarına
başkaları da var diye mı inanmıştın? Tek başına kalınca ne yapacaksın?” diye sorarak ve “O her şey bitti
gibi görünen yerde, bir koza örer
gibi yeniden başlayacaksın” diye de
ekleyerek.
Gültekin Abi’nin kitabının kapağında deniz kıyısında kayalıklara
oturmuş, arkası okuyucuya dönük,
denizin bittiği yere bakan bir adam
vardı.
Onun baktığı yere bakıp; “Denizin
bittiği yer ufuktur aynı zamanda.
Ufuk da umut. En çaresiz durumlarda çarenin siz olduğunuzu, sizin
çare olduğunuzu kavradığınız yer!
Deniz bitse ne olur, bittiği yerde
bir ufuk çizgisi olduktan sonra. ...
Ötesine geçmeli o ufuk çizgisinin!”
demiştim.
Yalnızca sevdiklerimizi kaybetmenin yasını tutmakla geçecek günler
değil; ilişkilerimizi, işlerimizi, çok
daha fazlasını kaybedebileceğimiz,
kolaylıkla ‘denizin bittiği yer’ duygusuna kapılabileceğimiz zamanlardayız…
Şimdi, yine ‹denizin bittiği yer›de
ufuk olduğunu görmenin; o ufkun
ötesine ancak el ele, birlikte, dayanışma içinde ve ufkun ötesindeki
bir başka dünyadan vaz geçmeden
yürüyebileceğimiz bilgisine sıkı sıkıya
sarılmanın zamanıdır!
Yas, ancak böyle yaşandığında sizi
daha güçlendiren bir şeymiş!
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Salgının merkezi İstanbul’a
ÖZEL ÖNLEMLER ALINMALI

Virüsün Türkiye’deki merkezi ülke nüfusunun yüzde 20’sinin yaşadığı İstanbul. Bilim insanları, sağlık örgütleri ve İBB Başkanı
İmamoğlu’nun ülkedeki toplam vakanın yüzde 60’ının yaşandığı kente dair ‘özel önlem alınmalı’ çağrıları karşılık bulmuş değil

2.5 milyon maske
eczanelere dağıtıldı
SAĞLIK Bakanlığı’nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul’da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik
numaraları ve telefonlarına Sağlık
Bakanlığı’nın göndereceği bir kod ile
ücretsiz maskelerini temin edebilecek.
İlk etapta İstanbul’da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

Ankara Tabip Odası 1 günde 9 acil
sağlık çalışanında Kovid-19 testinin
pozitif çıkması üzerine düzenli test
uygulamasının durdurulmasına tepki
gösterdi. Bunun akıl almaz bir durum
olduğu belirtilen açıklamada, “Tarama
testi uygulamasını 112 acil grubunda
neden durdurdunuz?” diye soruldu.

Bartın’da hayatını
kaybeden sayısı 2
BARTIN Valisi Sinan Güner, kentte koronavirüs nedeniyle halen 26 kişinin
tedavi atında olduğunu, 4 hastanın
tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirterek, 2 vatandaşın ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Hasankadı
beldesinin karantinaya alındığını,
Ulus ilçesinde de araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildiğini ifade eden
Vali Güner, vakalardaki kaynağın ise
İstanbul olduğunu kaydetti.

Karantina altındaki
askerler gönderildi
ÇANAKKALE’de, 116. Jandarma
Eğitim Komutanlığı’nda vatani görevini yapacak olan 120 er, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik
Konuk Evi’ndeki 14 günlük karantina
sürelerini tamamlayıp, birliklerine
gönderildi. Erlerin karantina boyunca
günde 2 kez ateşleri ölçülerek, sağlık
kontrollerinden geçirildiği öğrenildi.

Geçitveren köyü 10
gündür karantinada

 İHA

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı
Geçitveren Köyü, 10 günü aşkındır
karantina altında. Köyün muhtarı Bayram Güzel, “Muhtemelen birkaç güne
kadar köyümüzde birçok şey normale
dönecektir” şeklinde konuştu.

Süreç uzayabilir, evde
mutlu olmaya çalışın
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının
yükselme döneminde olduğunu belirterek
uyarılarda bulundu. Özlü, “Uzun süre evde
kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi. Özlü,
koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı. “Bu süreç ne kadar devam edecek?”
şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap
veren Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde
bulundu. Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden
çıkmayalım. Çin’de 2 ayda düşüş gözlendi.
Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme
dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu
görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu
süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya
çalışın” dedi. n Haber Merkezi

T

ÜRKIYE’DE ilk salgın vakasının
görüldüğü 10 Mart’tan bugüne bir
ay geçti. Bu süre zarfında yeterli
derecede alınmayan önlemler nedeniyle salgın hızla yayılırken 82 milyonluk
ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 20’sinin
yaşadığı İstanbul koronavirüsün merkezi
oldu. 16 milyonluk kentte vaka sayısı 9
Nisan itibariyle 12 bin 231’e yükselirken,
210 kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık örgütlerinin, uzmanların,
biliminsanlarının uyarılarına kulaklarını tıkayan siyasi iktidarın almakta geç
kaldığı önlemler nedeniyle İstanbul’da
salgın kontrolden çıkmaz üzere. Her
gün yüzbinlerce kişi çalışmak zorunda
kaldığı için yollara düşerken salgını da bir
anlamda beraberinde taşıyor. Muhalefet
partilerine göre ölüm ve vaka sayıları
gerçekleri yansıtmıyor.
Mega kentteki salgın tehlikesi Dünya
Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) gözünden
kaçmadı. DSÖ’den çarşamba günü yapılan açıklamada Türkiye'deki vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğuna
dikkat çekilerek, “Son bir hafta içinde
Türkiye'de virüsün yayılmasında büyük
bir artış görmüş olmaktan endişeliyiz"
denildi.
Uzmanlar dünyadaki birçok ülke
nüfusundan daha kalabalık olan, ülke
nüfusunun beşte birinin yaşadığı İstanbul’un durumunun diğer kentlerden daha
kritik olduğunu vurguluyor. Büyük bir
tehlike potansiyelini içinde barındıran
İstanbul’un özel olarak ele alınmasını,
özel önlemlerin alınmasını, kent ile

özel koşullarda ilgilenilmesi uyarısında
bulunuyor.

HERHANGİ BİR ADIM ATILMADI
Koronavirüsle mücadele kapsamında
İstanbul’da yeni tedbirler için AKP iktidarının hazırlıklar yaptığı iddia edilse de şu
ana kadar herhangi bir adım atılmış değil.
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de
iki salgın hastanesinin 45 gün içerisinde
kurulacağının açıklanmasının ardından
Sağlık Bakanlığı da İstanbul’a ihtiyaç halinde sağlık personeli takviyesi yapmayı
planlıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımlanan yeni
genelgesine göre, merkez ve taşrada görev
yapan doktorların talep etmeleri durumunda İstanbul’a tayinleri yapılacak ve
hemen göreve başlamaları sağlanacak.

FELAKETE ÇANAK TUTULDU
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Osman Öztürk, göz göre göre felakete
çanak tutulduğunu söyledi. Dr. Öztürk
şöyle konuştu: “Olay esasında İstanbul’da
geçiyor. Rakamlar ayrıntılı verilmiyor ama
İstanbul salgının merkezi konumunda.
Büyük ihtimalle dünyada İstanbul kadar
kötü olan bir şehir yok. İstanbul göz göre
göre kurban edilmiş durumda. Göz göre
göre felakete çanak tutuldu. İstanbul’a
dair rakamları bize 1 Nisan’da açıkladılar.
Geç açıklandı, önlemler alınmadı. İstanbul’un Anadolu’ya enfeksiyon taşımasına
göz yumdular. Temel, zorunlu acil
 AA
işler dışında işyerleri acilen tatil
edilmeli.” n Haber Merkezi

İnsan canı söz konusuyken
neden adım atılmıyor?
HEPIMIZIN bildiği gibi, ulus olarak
çok zor günler geçiriyoruz. Ülkemizin
her yerinde, sayısı ne olursa olsun
hiç küçümsenmemesi gereken, bir
pandemi ile karşı karşıyayız. Ancak
İstanbul’un durumu her yerden daha
kritik. Salgının yüzde 60’dan fazla
riski bu kentte. İstanbul, bu anlamda
büyük bir tehlike potansiyelini içinde
barındırıyor. Dolayısıyla, İstanbul, özel
koşullarda ilgilenilmesi ve ele alınması gereken bir kent.
Biz, bu salgına karşı elimizden
gelen tüm önlemleri, ilk günden itibaren aldık ve almaya devam ediyoruz.
Ancak, tablo önümüzde netleştiği
zaman gördük ki en uygunu, İstanbul’da bir zorunlu karantinanın ilan
edilmesi. Belirli süreyle uygulanacak
bir karantina ile salgınının en azından
yayılımını kontrol altına almak mümkün. Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın, “Herkes kendi OHAL’ini ilan
etsin” sözleri de “evde kal” çağrıları da bunun gereğini ortaya
koyuyor.
Bizim katıldığımız
Pandemi Kurulu toplantılarında da bu dile
getirilen bir görüştür.
Ancak maalesef 20
yaş altı ve 65 yaş üstü
yurttaşlara uygulanan
yasaklar bile, bu yasak
dışında kalan dinamik
nüfusu kapsamadığı için
gerektiği ölçüde fayda
sağlamıyor. Kesinlikle

Bakanlıktan sağlıkçılara:
‘Maskenizi kendiniz yapın’
Sağlık çalışanlarının
ihtiyaçlarını karşılamakta
yetersiz kalan bakanlık,
sağlıkçıların hastanelerde
maske yapması için Tıbbi
Maske İç İmkânlarla Üretim
Kılavuzu yayımladı

HER ÖNLEMİ ALIYORUZ
Biz gerek sosyal mesafenin korunması, gerek hareketliliğin azalması
adına, toplu taşıma başta olmak üzere, hemen her önlemi almaya çalışıyoruz. Tedbirlere de sıkı sıkıya bağlıyız.
Fakat hem bakanın açıklamalarından
hem de verilerden açıkça görüyoruz
ki, İstanbul’da daha özel tedbirlerle
yola devam etmemiz gerekiyor. Biz
İBB olarak, o şartlarda da İstanbulluya
hizmet götürmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve halk sağlığı için
gereken tedbirlerin alınmasını
bekliyoruz.
Bir başka açıdan sahada
risk altındaki İBB personeli
de etkileniyor. Pozitif çıkan
çalışanımız 300’ü geçti. Karantina- idari izin- kronik hastalığı
olanlara gelen sınırlamalar var.
Hastalığa yakalananlar da var.
Şu an İETT’nin işgücü yüzde 70’e
indi. M3 Metro hattımızda salgın
nedeniyle yüzde 40 personelimiz evinde
ve hastanede. Gelecek
günler ve
hizmetin
sürmesi
adına bu
da bir
büyük
tehlike.

Meydanlar kapatıldı

Maske yapımı şöyle
anlatıldı:
GEÇ alınan
n
1
maske
yapımı
için kumaş 18 x 18
önlemler
cm
ve
22
x
18
santim
şekilde
2 adet kesilir.
anlatıldı.
nedeniyle
n
Kesilen
parçalar
üst
üste
konur
ve kaymaSağlık
salgınının
ması için iğnelenir.
Bakanhızla yanYanlardaki fazla parçalar önce bir tarafı içeriye
lığı’na
yılması,
katlanarak dikilir.
bağlı
verilerin
n Diğer taraf da katlanarak dikilirken içine tel koKamu
gizlennularak teli tam ortada bırakacak şekilde dikilir.
Hastamesi ve
n Daha sonra dikilen kumaşa el ile üç pile yapıneleri
kamu haslarak iki yanından dikilip tutturulur.
Genel
tanelerinde
n İlave iki parça kumaş iki santimetre
Müdürlüyaşanan
eninde ve hazırlanan maskenin
ğü tarafınekipman soyanlardan bir santimetre
dan hazırlarunları nedeniyboyunda olacak
nan kılavuzda,
le eleştirilen Sağlık
İsmail ARI

Bakanlığı, “Tıbbi
Maske İç İmkanlarla Üretim
Kılavuzu” yayımladı. Bakanlığın
yayımladığı kılavuzda, “Belirtilen
işlemlere göre sağlık tesislerimizde
acil durumlarda görevlendirilen ilgili personel tarafından tıbbi maske
üretilebilecektir” denilerek “hastanelerde nasıl maske üretileceği”

önemli bir adım, ancak en azından
İstanbul’a özel bir sınırlandırmanın
gereği mutlak. Ben bunu çok erken bir
tarihten itibaren dile getiriyorum. İşin
aslı bu kadar zamanda da insan canı
söz konusu olmasına rağmen adım
atılmamasını anlamlandıramıyorum.
Dediğimiz tarihte sokağa çıkma yasağı
ilan edilmiş olsaydı, salgının kontrolü
noktasında önemli mesafe kat edilmiş
olacaktı. Doğrusu bilim insanlarının
söylediği de bundan farklı değil.

 AA

Sağlıkçılara test
neden durduruldu?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

 DHA

 DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), koronavirüs tedbirleri kapsamında metrobüs istasyonlarına
termal kamera yerleştirdi. Uzunçayır,
Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler
ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarda ateşi yüksek çıkan
yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına
yönlendiriliyor.
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11 NİSAN 2020 CUMARTESI

www.birgun.net

Metrobüslerde
termal önlem

MAVI KIRMIZI

“Kılavuz, kamu
hastanelerine bağlı tüm
sağlık tesislerinde sadece kurum içi
kullanımı esas olmak üzere pandemi durumu ortadan kalkıncaya
kadarki süre zarfında standartlara
uygun ‘iç imkanlarla tıbbi maske
yapımını tarif etmek amacı ile’
düzenlenmiştir” denildi.

Sağlık Bakanlığı, maske yapımı
için sağlık tesislerinde sağlanması
gereken asgari koşulları sıralarken
“Tıbbi maskelerin yapımından ve
kullanımından doğabilecek tıbbi
ve hukuki sorumluluklar nedeniyle sağlık tesisi enfeksiyon kontrol
komitelerinin uygun görüşünün
alınması önem arz etmektedir” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.

BEBE LASTİĞİ, İĞNE-İPLİK
KULLANILABİLİR
Kılavuzun “Sağlık Tesislerinde İç İmkanlarla Üretim” başlığı
altında da maske üretimin hangi
malzemelerin kullanılacağı sıralandı. Bakanlık, maske üretiminde
tek kullanımlık maske teli, bebe
lastiği, İğne-iplik, makas, dikiş
makinesi ve tela kumaşla maske
üretimi tarifi verdi.

İSTANBUL’da virüs önlemleri kapsamında Bağcılar meydan, Güneşli meydan ve 6 yürüyüş yolu dün 17.00 itibariyle yaya trafiğine kapatıldı. Buna göre
Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı,
“Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş
olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi,
Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi,
Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi,
Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı
Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı
Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.
Kararın açıklanmasının ardından
meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı. Karar 24 Nisan 2020
Cuma günü saat 24.00’a kadar sürecek.
Sultanbeyli Kent Meydanı da Corona
Virüsü tehditleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı.
Öte yandan önceki gün de Esenler’de
bazı alanlar yaya trafiğine kapatılmıştı. İlçenin en işlek meydanı Dörtyol
Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zorunlu
durumlar haricinde Perşembe günü saat
17.00’den itibaren 15 gün süreyle yaya
giriş ve çıkışına da kapatılmıştı. n DHA
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Virüs tüm ülkede
önlemler çok kısıtlı

A

LINMAYAN önlemler ve sürecin şeffaf
yürütülmemesinin ardından koronavirüs tüm ülkeye yayılmış durumda.
Sağlık örgütleri, sürece dâhil edilmediklerini ve bazı illerde Bakanlık verilerinin
doğruyu yansıtmadığı belirtti. Pandemi de
gözler İstanbul’a çevrilse de Anadolu’daki
kentlerin durumu çok da farklı değil. Pandeminin kentlerdeki durumuna ve mücadeledeki eksikliklerine ilişkin 10 büyük
kentteki sağlık örgütleri ile konuştuk. Yazı
disinin devamı yarın gazeteniz BirGün’de...

200’E YAKIN SAĞLIK
ÇALIŞANI ENFEKTE
İzmir Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr. Funda
Barlık: Bakanlığın açıkladığı verileri takip edebiliyoruz. Biz şu anda sağlık
Funda Barlık
çalışanlarının verilerini
almaya çalışıyoruz. 200’ye yakın sağlık çalışanımız salgına yakalandı. Ekipmanların
bir kısmı tek kullanımlık. O yüzden yenilip
yerine koyulması gerekiyor. İzmir’de evde
kalma kuralına çok uyulmadığını görüyoruz. Bu gönüllü bir şekilde yapılması
gerekiyor. Havalar ısınıyor, bahar geliyor.
Özellikle Ege Bölgesi’nde insanların evde
durması daha da zorlaşacak. Şunu belirtmemiz lazım, sıcakta salgın hız kesmiyor.
Kuralların daha da sıkılaşması gerekiyor.

EKIPMANLARI BIZIM
ALMAMIZ ÖNERILIYOR
SES İzmir Şube Eş
Başkanı Nursel Yücesoy: İzmir için alt yapı şu
an yeterli. İlerleyen günlerde karşılanmayabilir.
Nursel Yücesoy
Sahra hastanesi yapılması
gündemde… Malzeme eksikleri İzmir’de devam ediyor. Özelikle birinci basamakta, aile
hekimliklerinde sağlık çalışanlarının yanında, diğer çalışan arkadaşlara ekipman
verilmiyor. Kendilerinin almaları öneriliyor.
Diğer taraftan sağlık çalışanlarına verilen
ekipmanların yeterli olmadığı ve kaliteli
olmadığı konusu var. Sağlık çalışanlarına
hastalık bulaşmaya devam ediyor. Sağlık
çalışanına o gün sadece set halinde bir
ekipman veriliyor. Bu sorunların çözülmesi
lazım. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yüzde 80’inin hastalanacağını düşünüyoruz.
Bunun için de sağlık çalışanlarına yaygın
test yapılmalı. Hastalanmadan test yapılmalı ki önlem alınsın.

AYDIN’DA RAKAMLAR GIZLENIYOR
Aydın Tabip Odası
Başkanı Dr.
Hakan
Karagözlü:
Ay-

Anadoludaki pandemi durumunun İstanbul’dan farklı olmadığını
belirten 10 kentten sağlık örgütü temsilcisi, vaka artışının bu hızla
sürmesi halinde sağlık sisteminin tıkanacağını belirtti. Sürecin dışına
itildiğine dikkat çeken dikkat çeken sağlık örgütleri şeffaflık çağrısı yaptı
dın’da ki durumu çok net
bilmiyoruz. Çünkü süreç
şeffaf bir şekilde yönetilmiyor. En başından beri
Bakanlığa şeffaf olma
çağrılarında bulunuyoruz.
Bizim kendi çabalarımızla
Hakan Karagözlü
elde ettiğimiz veriler var
ama bu rakamların paylaşılmasını Sağlık Bakanlığı istemiyor. Sağlık
Bakanlığı’nın Aydın için açıkladığı rakamlar kesinlikle doğruyu yansıtmıyor. Bakanlığın Aydın geneli için açıkladığı vaka
sayısı sadece Aydın Devlet Hastanesindeki
vaka sayısına eşittir. Yani gerçek rakamlar
gizleniyor. Aydın’da Covid-19 ile mücadele
doğru ama eksik gidiyor. Salgın ile mücadelede siyaset yapmadan insanların siyasi
kimliklerine bakmadan mücadele gerekir.
Türk Tabipler Birliği pandemi kurullarına,
kriz masalarına ve bilim kuruluna dâhil
edilmelidir.

KULLAN-AT MASKEYI
8 SAAT KULLANDIK
SES Aydın Şube Eş
Başkanı Öznur Özağaç:
Hâlâ gelen malzemelerin nasıl kullanılacağını
Öznur Özağaç
bilmeyen arkadaşlarımız
var. Ayrıca malzeme olarak çok eksiğimiz
var. Kullan-at maskeleri 8 saat kullandık.
Daha bugün doktorlarımıza N-95 maskeleri
yeni geldi. Yani hem kalifiye değiliz hem de
malzeme eksiğimiz çok yüksek. Son günlerde bizim haberini aldığımız 3 sağlık çalışanı pozitif çıkmış durumda. Pozitif vakalar
ile çalışan arkadaşlara gidin bir test yapın
negatif çıkarsa hemen gelin çalışmaya
devam edin deniliyor. Bu testler yüzde 100
doğru olmuyor. Ya negatif çıkan arkadaşımız hastaysa tüm hastaneye bulaştıracak.

KAPILARIN AÇIK OLMASI
VAKA ARTIŞINDA ETKILI OLDU
Edirne Tabip Odası
Başkanı Mehmet Akbel:
Aile hekimi arkadaşların
koruyucu malzeme konusunda sıkıntıları vardı,
onlarda gideriliyor. Hastanelerle ilgili şimdilik
ciddi bir sıkıntı yok. İlde
ne kadar test yapıldığını
bilmiyoruz. Edirne nüfusa

Mehmet Akbel

oranlar salgında 5’inci sırada. Bu da sınır
kapılarıyla ilişki olduğunu düşünüyoruz.
Kapıların kapanmasının ardından bu ivme
Edirne’de düştü. Kapılardan giriş çıkışların
uzun süre devam etmesinin salgın artışında etkisi oldu.

PANDEMI HASTANESI
DOLMUŞ DURUMDA
Kocaeli Ses Şube Eş
Başkanı Murat Harata:
Malzeme sıkıntısı kısmen
sürüyor. Ne yazık ki ölü
Murat Harata
sayısında 3 vaka sayısında 4’inci sıradayız. İşçi havzası olmamız
ve fabrikaların açık olması sıralamada bizi
üst seviyeler taşıyor diye düşünüyoruz.
Dilovası’nda 300 kişinin çelik fabrikasında
vaka sayılarının artması üzerine üretim
durduruldu. Pandemi için ayrılan hastane
dolmuş durumda. Diğer hastaneler de dolmaya başladı. Sağlık emekçilerinde panik
hali söz konusu. Malzemede meydana gelebilecek bir eksiklik, sağlıkçılarda endişeye
yol açıyor. O güveni vermiyor yönetimler.
Vaka sayısı bu hızla ilerlerse 15 gün içerisinde hastaneler kaldırmayacak. Boşaltılan
askeri araziye prefabrik bir yapı yapıyorlar
ama derde çare olacak büyüklükte değil.

Depo Photos

bulaşanların sayısı son 24 saatte 10 binden fazla artarak
161 bini, bu yüzden ölenlerin
sayısı 7 bini geçti. Ve toplu
mezarların kazılarak cenazelerin defnedildiği ortaya çıktı.
Virüsün geçen yıl sonunda
ilk ortaya çıktığı ülke olan
Çin’de resmi rakamlara göre
vaka sayısı 81 bin 907, ölü sayısı 3 bin 336’da kaldı, ölümlerin 2 bin 500’den fazlası
kaynak şehir konumundaki
Vuhan’da gerçekleşti.
n Haber Merkezi

İspanya’da
ölü sayısı
düşüyor

Bolivya çok
sayıda tutukluyu
tahliye ediyor
BOLIVYA’da darbeci hükümet, cezaevlerinde koronavirüsün yayılması tehlikesine
karşı bazı hükümlü ve tutukluları
tahliye etme kararı aldı. El Mundo gazetesi, yaşı 58 ve üzerinde
olan, cinayet, tecavüz ve çocuklara cinsel istismar suç işlememiş
kişilerin tahliye edileceğini yazdı.
Bolivya’da cezaevlerindeki doluluk oranının yüzde 300 olduğu
belirtiliyor. Bolivya’da virüs
yüzünden olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Ülkedeki resmi vaka sayısının
264, can kaybının da 18 olduğu
kaydediliyor, ancak uzmanlar
gerçek rakamların bunun çok
daha üzerinde olduğu görüşünde. n Haber Merkezi

AA

KENTLERDE SALGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

KORONAVIRÜS pandemisinin merkez ülkesi haline
gelen ABD’de, New York
eyaletindeki vaka sayısı, ABD
dışındaki tüm ülkeleri geçti.
Küresel kapitalizmin simgesi
New York şehrinde sayısı 7
bini geçen kurbanların Hart
Adası’nda toplu mezarlara
gömülmesine başlandı.
ABD Başkanı Donald
Trump’tan gereken tıbbi
yardımları alamadıkları için
yetkililerin feryat ettiği New
York eyaletinde koronavirüs

Depo Photos

Sağlık
örgütleri
anlatıyor-1

İSPANYA’da koronavirüs
yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının son iki
haftanın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamada, son 24 saat
içinde 605 kişinin yaşamını
yitirdiği belirtildi. Bunun, 24
Mart’tan beri kaydedilen en
düşük sayı olduğuna dikkat
çekildi. Ülkede yaşamını
yitirenlerin sayısı 15 bin 843’e
yükselirken, 157 binden fazla
kişide de virüs tespit edildi.
n Haber Merkezi

KURULDAN IMZALAMAMIZ
IÇIN KARAR GETIRDILER
Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet
Antmen: Hastanelerin
ve özellikle de yoğun bakımları doluluk oranında
şu an için ciddi bir sıkıntı
yok ama hızlıca doluyor.
Bu nedenle önümüzdeki Mehmet Antmen
günlerde kamuda sıkıntı
çekme olasılığı çok yüksek. Buna yönelik
ek önlemlerin alınması kaçınılmaz. Koruyucu malzemelerde çok sıkıntı var. Sağlık
Müdürlüğü kabul etmese de hem hastanelerde hem Aile Sağlık Merkezleri’nde ciddi
sıkıntı yaşıyorlar.
Bugüne değin Pandemi kurulunda olup
olmadığımızı bilmiyorduk ama bugün alınmış iki kararı imzalamamız için Pandemi
Kurulu’ndan karar getirdiler. Biz katılmadığımız için imzalamadık. Hemen ardından özel kalemde arandık ve bugün saat
14.00’te Pandemi Kurulu toplantısına çağrıldık.
n BirGün/
İZMİR

AA

Fotoğraflar: Depo Photos

ABD’de toplu
mezarlara defnedildiler

Morg için ücret alınmasına tepki
FRANSA’da, koronavirüs
salgını nedeniyle yaşamını
yitiren kişilerin cenazeleri
için morg ücreti alınmasına tepki büyüyor. Fransız
basınında yer alan haberlere
göre, tarım ve gıda ürünleri
bakımından dünyanın en
büyük pazarı durumundaki
Rungis Uluslararası Pazarı’nda morga dönüştürülen
bir depoya konulan cenazeler için ailelerden altı gün
karşılığında 159 euro, her ek
gün için 35 euro ve bir saat
süreyle cenazeyi görebilmek için de 55 euro ücret
isteniyor.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bu ücretlerin

ailelerden talep edilmesinin
‘normal olmadığını’ belirterek, uygulamanın gözden
geçirilmesini talep etti. Pazarın Başkanı Stephane Layani
de bu uygulamaya tepki
göstererek, “Çok kızgınım ve
tiksinti duyuyorum” dedi.
Paris Emniyet Müdürlüğü,
salgında hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğu
başkent ve çevresinde,
morgların yetersiz kalması
nedeniyle 2 Nisan’da Rungis
Uluslararası Pazarı’ndaki bir
deponun, morga dönüştürülmesine karar vermişti. Söz
konusu morgun yönetiminin
özel bir şirkete verildiği belirtilmişti. n Haber Merkezi

Güney Kore’de sadece
27 yeni vaka tespit edildi
KORONAVIRÜS ile
mücadelede başarılı bir
model uygulayan Güney
Kore'de tespit edilen yeni
vaka sayısı sadece 27
oldu. Ülkede arka arkaya
dokuzuncu kez günde
100'den daha az yeni
vaka kayda geçmiş oldu.
Mart ayı ortasına kadar
günde yaklaşık 500 yeni
vaka tespit edildiğini açıklıyordu. n Haber Merkezi

Ülke

Vaka sayısı Can kaybı

ABD

475,531

17,061

İspanya

157,022

15,843

İtalya

143,626

18,279

Almanya 119,401

2,607

Fransa

117,749

12,210

Çin

81,907

3,336

İran

68,192

4,232

İngiltere 65,077

7,978
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Korona krizinden otoriter
ve popülist rejimlerin
güçlendiği bir süper
küreselleşme dönemi
doğabileceği gibi daha
demokratik toplumsal ve
ekonomik yapıların
inşa edilebileceği
bir süreç de başlayabilir
SALGIN sonrası dünyada
artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağına dair tezler
oldukça fazla. Akademisyen
ve Karaburun Zeytin Okulu
Araştırmacısı Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, kriz sonrası
dünyanın her türlü gelişmeye
açık olduğunu söylüyor.
■■ Salgın krizi sadece bir
sağlık krizi midir, yoksa aynı
zamanda ciddi ekonomik
ve toplumsal sonuçları var
mıdır?
Covid-19 pandemisiyle
birlikte farklı düzeylerde
krizler yaşıyoruz tüm dünyada. Birincisi elbette virüsün
kendisi yani sağlık krizi veya
tıbbı krizdir. İkincisi ekonomik kriz; neoliberal küresel
kapitalizmin krizi olarak ifade
edilebilir. Üçüncü olarak ise
sosyal ve ekolojik krizden söz
edilebilir: Sosyal boyutta çok
farklı katmanlar gündeme
geliyor bu kriz sürecinde,
bireyciliğin sorgulanıp, dayanışmanın ön plana çıktığı,
yeni iletişim biçimlerinden,
yeni kent tasarımlarına kadar
pek çok boyutu var.
■■ Krizin insanların
yaşamı üzerinde yol açacağı
hasarlara karşı hangi
politikalar etkili olabilir?
Bu kriz elbette neoliberalizmin krizidir. Neoliberalizmin en temel etkisi, refah
devleti uygulamalarına - temel hizmetlerin kamusal olarak tedarikine- karşı adeta savaş açarak onları tasfiye etmiş
olmasıdır. Neoliberalizm en
güçlü olduğu ABD ve kısmen
Avustralya ve İngiltere, bu
salgınla baş etme sürecinde
kaynakları mobilize etmekte
çok başarısız kaldılar. Oysa
kamusal kurumların güçlü
olduğu Tayvan, Vietnam,
Güney Kore, Çin gibi ülkeler
salgın krizini çok daha başarıyla yönetebildiler. Gelmekte
olan büyük ekonomik krizin
yönetilmesinde, önce finansal
kesimin fonlanıp ardından
özel bankaların hane halklarına veya işletmeler borç vermesiyle (sıfır faizle dahi olsa)
sürdürülemez olduğu açık.
■■ Bu krizin ardından
otoriterleşme mi, yoksa
daha demokratik eşitlikçi
toplumsal yapılar mı doğar?

SARI

ADALETSIZ TEKLIF
GERI ÇEKILMELI
İnfazı karma karışık hale getiren, verilen cezaların etkin şekilde uygulanmasını önleyen üstelik hükümlünün
iyileştirilmesi için hiçbir yenilik getirmeyen bu düzenleme ile infaz sorunlarımızın giderilmesi mümkün değildir

İHA

Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili

Salgın sürecinde devletin
ekonomik ve sosyal hayata
müdahale edebilme gücündeki bu artış neoliberalizmin öleceği, Keynesci refah
devletinin canlanacağı gibi
yorumlara yol açıyor. Veya
karamsar senaryo olarak otoriter kontrolcü kapitalizmin
hatta kimi ülkelerde diktatörlüklerin güçleneceği yolunda
tahminlerde bulunuluyor.
Dani Rodrik’in ifade ettiği gibi
kriz sonrası, güçlü şirketler ve
finans kesiminin çıkarlarının
daha da ön plana çıktığı otoriter ve popülist kapitalist rejimlerin güçlendiği bir süper
küreselleşme dönemi doğabilir. Çünkü güç her zaman ve
özellikle kriz dönemlerinde
gücünü muhafaza etmek ve
artırmak için fırsatlar kollar.
Ancak başka olasılıklar da
var. Kimilerince, “post kapitalist” alternatif de denilen
daha demokratik toplumsal
ve ekonomik yapıların inşa
edilebileceği, geniş kitlelerin
refah ve çıkarına yönelik, katılımcılığın ve dayanışmanın
ön plana çıktığı bir çözüm de
olanaklı olabilir.
■■ Krizin sosyal
yansımalarını birkaç tema
altında toparlamaya
çalışırsak neler diyebiliriz?
Bizler çoğunlukla, yüksek
seslerle, büyük miktarlarla ve
büyük şeylerle alışkınız. Oysa
sessiz, gözle görünmez, kokusuz, küçücük bir şey - yani bu
virüs - tüm “ihtişamlı” yaşamlarımız üzerine çöküverdi; ne
iyi ne de kötü, ancak kendine
özgü doğal bir yaşam ritmi
var, tüm sınırları aşıyor, güçlü
güçsüz ayırt etmeden her
tarafımıza giriyor ve bizleri
mahvediyor. Aşırı tüketimin,
rekabetçiliğin yüceltildiği,
bireysel başarıya odaklı bir
dünyanın yarattığı illüzyonlar yıkıldı ve bu illüzyonlar
dünyasında hiç yeri olmayan
meslekler, olgular, değerler
ön plana çıktı. Örneğin toplumsal statüsü kısmen düşük
olan mesleklerin – hastane
çalışanları, hemşireler, çöpleri toplayanlar, mahalledeki
bakkal, şoförler, postacıları
gibi- ne kadar yaşamsal olduğu anlaşıldı. Artık neredeyse
unutulan tarım ve çiftçiler
yeniden gözdemiz oldu.

Murat AYDIN/Hukukçu

İ

NFAZ hükümleri deyince
herkesin aklına ceza alan
kişinin cezaevinde ne kadar
kalacağı geliyor. Kural olarak
kişi ne kadar ceza aldıysa o kadar süre cezaevinde kalır. Yani 5
yıl ceza alan birinin cezaevinde
kalma süresi 5 yıldır. Ancak
bunun her zaman böyle olması
istenmez. Zira cezalandırmanın
iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki suç işlenmesi ile bozulan toplum düzenini yeniden
tesis etmek, bunu sağlamak
için suç işleyen kişiyi cezalandırmak, suçunun karşılığında
bedel (kefaret) ödetmektir. Bu
amaç son tahlilde caydırıcılık
etkisi sağlamayı amaçlar. Suç
işleyene ceza verileceğinin bilinmesi kişileri suç işlemekten
alıkoyar. Böyle suç işlenerek
toplum düzenin bozulması
önlenmek istenir. Buna cezanın
genel önleme amacı diyoruz.
Cezalandırmanın ikinci amacı
suç işleyen kişiyi iyileştirmek
böylece yeniden suç işlemesini
önlemektir. Buna da cezanın
özel önleme amacı diyoruz.
Suç işleyeni iyileştirmeyi,
tekrar suç işlemesini önlemeyi
ve topluma yeniden kazandırmayı amaçlamayan bir infaz
sistemi kabul edilemez. Böyle
bir sistem sadece intikam
duygusuyla hareket eden bir
ceza sisteminin sonucudur ki
modern ceza hukuku cezayı bir
intikam aracı olarak görmez.

Cezanın ikinci temel amacı
hükümlüyü iyileştirmek olduğu
için infaz kurumuna alınan kişi
bazı iyileştirme programlarına
tabi tutulur. Kişi istemedikçe,
zorla dayatılan bu programlar bir işe yaramayacağından
hükümlünün bu programlara
etkin katılmasını, iyileştirme
sürecinin olumlu sonuçlanmasına katkı vermesini sağlamak
ve disiplini sağlamak için bir
ödüllendirme gereklidir. İnfaz
kurumunda bulunan bir hükümlü için en önemli ödüllendirme erken tahliyedir.
İşte şartla tahliye kurumu
temelini buradan alır. Yani
cezasını infaz eden hükümlü,
infaz kurumundaki iyileştirme
programlarına etkin katıldığında ve bu programlar işe yarayıp
hükümlü iyi halli hale geldiğinde erken tahliye edilmelidir.
Ancak bu şekilde tahliye edilen
hükümlü bir süre izlenmeli,
tahliyesi bazı şartlara, koşullara (suç işlememe, iyileştirme
programlarına katılma vb.) tabi
tutulmalıdır. Hükümlü belli
şartlar altında tahliye edildiğinden bu tahliye biçimine şartla
veya koşulla tahliye demekteyiz.
Görüldüğü gibi şartla tahliye sistemi infaz bakımından
önemli ve gerekli bir sistemdir
ancak içeriği olmayan, hükümlüyü iyileştirmeyen bir infaz
sisteminde hükümlülerin cezaevinden erken çıkmasından
ve tekrar suç işleyip cezaevine

‘Yeşil yeni düzen’ mümkün
n Sizin de tartışılmasını
savunduğunuz Yeşil Yeni
Düzen Programı (“Green
New Deal”) demokratik,
doğayla uyumlu ve eşitlikçi
bir proje için rehber olabilir mi?
Yeşil Yeni Düzen programı, neoliberalizmin gerek
geniş kitlelerin refahı ve
eşitlikler üzerinde, gerekse
çevrede yol açtığı tahribata
karşın, ilkin 2008 yılında,
İngiltere’de bir grup sosyal
bilimci tarafından geliştiriliyor. Dayandığı temel
argüman finansın, ekonominin ve ekosistemin birbiriyle
olan karşılıklı bağlantısıdır.
Ekolojik sistemlerle uyumlu
ve aynı zamanda toplumsal
adaleti gözeten yapıların
ortaya çıkmasının ancak
diğer sektörlerin ve özellikle
de finans sektörünün dönüşümü ile olanaklı olabileceği
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Salgın dünyayı her
yöne savurabilir

Namık ALKAN

SIYAH

tezini savunmaktadır.
Günümüzde, BM organizasyonu UNCTAD’ın
Başkanı, Richard Kozul-Wright küresel ekonominin
herkese eşit şekilde hizmet
etmediğini vurgulayarak,
hâlihazırda var olan politikaların, kuralların, piyasa
dinamiklerinin ve ekonomik
güç odaklarının, var olan
ekonomik eşitsizlikleri
arttırdığını ve çevresel tahribatı derinleştirdiğini ifade
etmektedir. Bu kapsamda
eşitlikleri ön plana çıkaran,
üretken ekonomiye dayalı
ve ekolojik dengeyi gözeten
“Küresel Yeşil Yeni Düzen”
(Global Green New Deal”)
programı önerilmektedir.
Bu kritik kriz günlerinde
elimizde bulunan bu program tartışmaya açılmalı ve
geniş kesimlerce tartışılmalıdır diye düşünüyorum.

GÜLTEKİN BEKDEMİR
Sürgün yıllarımızın,
zor zamanlarımızın Güzel Abisi
Bilesin ki anıların dolaşıyor
Paris sokaklarında.
Senin dostluğunu, gülen yüzünü,
yoluna ve yol arkadaşlarına
duyduğun sevgiyi, bize her zaman
güven veren sıcaklığını
asla unutmayacağız
Paris’ten Yol Arkadaşları

dönmesinden öte bir sonuç
doğurmaz.

TEKLİF ŞARTLI TAHLİYE
BAKIMINDAN NELERİ
GETİRİYOR?

cezaların etkin şekilde uygulanmasını önleyen üstelik hükümlünün iyileştirilmesi için hiçbir
yenilik getirmeyen bu düzenleme ile infaz sorunlarımızın
giderilmesi mümkün değildir.
Yapılan bu düzenleme cezaevleri dolduğu ve toplumun
bazı kesimlerinde af beklentisi
oluşturulduğu için cezaevlerinin bir süreliğine boşaltılması
düzenlemesidir.
Gündemdeki teklif sorunlara çare getirmediğinden günü
kurtaracak, bu düzenleme
ile tahliye olanların büyük
bir kısmı tekrar suç işleyerek
cezaevlerine geri dönecek ve cezaevleri yine ve yeniden dolup
taşacaktır.

Görüşülen teklif oldukça
karmaşık ve kanun yapma
tekniği bakımından birçok hata
içeriyor. Ayrıntılara girmeden,
kısaca özetleyelim.
Öncelikle istisna tutulan
suçlar hariç, kişi aldığı cezanın
yarısını infaz kurumunda çekmiş ve bu süre sonunda iyi halli
sayılmış ise şartla tahliye edilebilecektir. Şartla tahliye öncesi
infaz kurumunda geçirmesi
gereken sürenin beşte dördünü
infaz kurumunda geçirmiş ise
öncelikle denetimli serbestliği
NE YAPMALI?
tabi tutulmak üzere tahliye
Öncelikle infaz sistemini
edilecektir.
daha karmaşık hale getiren;
Bunu bir örnekle açıklamam
cezanın genel önleme amacını
gerekirse;
da özel önleme amacını
Yağma (gasp) suçunda ortadan kaldıran bu
dan 20 yıl ceza alan,
teklif geri çekilmelidir.
cezasının yarısının (10
Yaşanan salgın
Yıl) beşte dördü olan 8
hastalık nedeniyle
yılını infaz kurumunda
infaz kurumlarındaki
çektikten sonra denekalabalığı azaltmak için
timli serbestlikle tahliye
edilecektir. Tahliye
Murat Aydın kısa bir kanun teklifi
sunulmalı ve derhal
edildikten sonra 2 yıllık
yasalaşmalıdır.
denetimli serbestlik, 10 yıllık
Buna göre;
şartla tahliye süresinde yeni bir
Üzerine atılı suçun kanunsuç işlemez ve denetim tedbirleda öngörülen cezasının alt
rine uygun davranırsa cezasını
sınırı 10 yıl olan tutukluluklar
çekmiş sayılacaktır.
hakkındaki tutuklama karaÖzetle teklife göre istisna
rı, suç ayrımı yapılmaksızın,
tutulan suçlar dışındaki suçkendiliğinden kalkmalı bu
lardan 20 yıl ceza alan bir kişi
kişiler CMK’nın 109/1-l maddesi
cezaevinde 8 yıl kalacaktır.
uyarınca konutta adli kontrol
Örneğin; kasten öldürme sualtına alınmalıdır.
çundan 20 yıl hapis cezası alan
Kesinleşen cezalarının topkişi bu sürenin 2/3’ünün (13 yıl
lamı 10 yıldan aşağı olan tüm
4 ay) beşte dördü olan 10 yıl 8
hükümlülerin cezalarının infazı
ayını cezaevinde geçirdikten
sonra denetimli serbestliğe tabi salgın hastalık nedeniyle bir
yıl süreyle ertelenerek hükümtutularak tahliye edilecektir.
lüler tahliye edilmeli, bir yıllık
Cinsel dokunulmazlığa karşı
süre Adalet Bakanı tarafından
suçların bazıları (TCK m. 102/2,
hastalığın seyrine göre 6 aylık
m. 103, m. 104/2-3) ile uyuştusürelerle iki kez uzatılabilmeli,
rucu ticareti suçundan (TCK m.
süre bitiminde hükümlüler
188) dolayı hapis cezasına alancezaevine alınıp kalan cezaların
ların şartla tahliye edilmesi için
tamamlamalıdır.
cezalarının dörtte üçünü infaz
Adli para cezasını ödeyekurumunda geçirmeleri gerekir.
mediği için infaz kurumunda
Örneğin; çocuğun cinsel
bulunan tüm hükümlüler tahistismarı suçundan 20 yıl
liye edilmeli, ödeyemedikleri
hapis cezası alan hükümlü bu
para cezaları ya uzun taksitlere
cezasının dörtte üçü olan 15
yılının beşte dördü olan 12 yılını bölünmeli ya da kamu yararına
işlerde çalışarak ödenme imkacezaevinde geçirdikten sonra
nı getirilmelidir.
denetimli serbestlikle tahliye
Salgına yönelik bu önlemler
edilecektir. 3 yıl denetimde 5
alındıktan ve cezaevi mevcudu
yıl şartla tahliyede olmak üzere
salgın riskini en aza indirecek
8 yılı dışarıda iyi halli olarak
hale getirildikten sonra; infaz
geçirdiği takdirde cezası infaz
sistemini bütüncül olarak ele
edilmiş sayılacaktır.
alan, hem süreleri hem iyileşEn basit anlatımı bile oldukça karmaşık olan düzenlemenin tirme mekanizmalarını ortaya
koyan yepyeni bir infaz kanunu
ayrıksı hükümlerini, çocuk
oluşturulması için bilimsel kumahkumlara ilişkin hükümlerul oluşturulmalı, bu kurulun
rini ve geçici maddelerini hiç
ortaya koyacağı teklif tartışılanlatmadım.
dıktan sonra Meclis’in önüne
Görüldüğü gibi infazı karma
getirilmelidir.
karışık hale getiren, verilen

SAYFA 07

İnfaz düzenlemesinde, BİK’in ilan yayımlama hakkı vermediği gazetelerin cezaevine giremeyeceğine ilişkin maddeye tepkiler
sürüyor. Mahkûmların haber alma hakkını da engelleyen maddeye ortak tepki: İktidar kendi çıkarlarını korumayı öncelik görüyor
Gökay BAŞCAN

BASINI SUSTURMA
SOPASINA DÖNÜŞTÜ
n CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: BİK
adil bir düzenleyici olması
gerekirken basını susturmaya yönelik bir sopaya dönüşUtku Çakırözer tü. Gazetecilerin yazdıkları
haberler için mahkemeler
dışında bir de buraya hesap vermesi basın
ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edilmesidir. İlan ambargosu uygulamak açık ve net
olarak bir sansürdür. İktidar ilan ambargosu
uyguladığı gazetelerin cezaevlerine girmesini
engellemek istiyor. Hükümlü ve tutukluların
haberle bağını koparma ve ceza üstüne ceza
kesme çabası büyük hukuksuzluktur. Basın
İlan Kurumu, gazeteleri, gazetecileri ve yurttaşları cezalandırma kurumu olamaz. Basın İlan
Kurumu’nu görev dışı yetkilere soyunmaktan
ve basını hizaya çekme sevdasından derhal
vazgeçmelidir.
DİSK-Basın İş Genel
Başkanı Faruk Eren: Basın
İlan Kurumu, iktidar partisinin temsilcisine dönüşmüş
durumda. BİK, Saray iktidarına biat etmeyen gazeteleri hukuksuz, partizanca cezalandırıyor. Kendini mahkeme yerine
Faruk Eren
koyuyor. Aynı şekilde RTÜK de
Saray iktidarına biat etmeyen televizyon kanallarını yayın durdurma, para cezalarıyla boğmaya
çalışıyor. Bu artık bizi şaşırtmıyor. Türkiye'nin
Covid-19 ile mücadele etmeye çalıştığı bir dönemde, iktidar hâlâ kendi çıkarlarını korumayı
birinci önceliği olarak görüyor. Tüm bu baskı ve
tehditlere rağmen BirGün gibi gazeteler görevlerini yapmaya devam edecek, toplum gerçek
gazetecilerden hakikati öğrenecek.

BASIN EMEKÇİLERİ
İŞSİZ KALABİLİR
n Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Genel Sekreteri
Sibel Güneş: Basın çok ağır
bir krizin içinden geçiyor.
Tirajların azalması basını
Sibel Güneş
ekonomik krize sokmuş
durumda. Yine yüzlerce gazetecinin, matbaa işçisinin, dağıtımcının işsiz
kalma riski var. Bu nedenle BİK’in resmi ilan
dağıtımında adaletli davranması büyük önem
taşıyor. Eğer BİK eleştirel her haber için resmi
ilan kesme cezası uygularsa bu halkın haber
alma hakkının engellenmesi anlamına gelir.
Cumhurbaşkanı’nın birlik beraberlik mesajı
verdiği bu günlerde BİK’in de aynı anlayışla
gazetelere eşit davranmasını, eleştirel her yayında resmi ilan kesme cezası uygulamamasını
bekliyoruz.”
n Türkiye Gazeteciler
Sendikası Başkanı Gökhan
Durmuş: BİK, ilan kesme cezasını keyfiyete dönüştürdü.
Yönetmeliklerle açık bir biçimde yer almasına rağmen
'iktidarların basın üzerinde
baskı kurmaması' amacıyla
Gökhan Durmuş
kurulan kurum, iktidarı koruma mekanizmasına dönüştü. İktidarı eleştiren
neredeyse her habere ilan kesme cezası verir
hale geldi. Kamu kaynaklarının tüm gazetelere
eşit bir biçimde aktarılması için görevlendirilen
BİK tamda bu dönemde daha koruyucu politikalar izlemelidir. Koronavirüse karşı mücadele
ettiğimiz bugünlerde, vatandaşın sokağa çıkamadığı gazete alamadığı bir dönemde Basın İlan
Kurumu gazeteleri desteklemelidir.

 DHA

B

ASINA destek vermesi amacıyla kurulan
Basın İlan Kurumu salgın sürecinde gazeteleri baskı altına almaya devam ediyor. Sansür kurulu haline dönüşen BİK, dava açılmayan,
tekzip görmeyen haberler için bile ilan kesme
cezası uyguluyor.
Gelirlerinin büyük kısmını Basın İlan Kurumu’nun (BİK) verdiği resmi ilanlardan elde eden
yerel ve ulusal gazeteler, uygulanan cezalarla zor
durumda kalıyor. Öte yandan ‘Evde kal’ çağrılarına uyan yurttaşların gazete alamaması da
gazetelerin gelir kaybetmesine neden oldu.
İnfaz düzenlemesinde BİK’in resmi ilan
yayımlama hakkı vermediği gazetelerin cezaevlerine alınmayacağı maddesine muhalefetin
şerh koymasının yanı sıra söz konusu maddeye
yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. BİK’in
keyfi olarak ceza kesmesine tepki gösteren
basın meslek örgütleri temsilcileri ve CHP
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer BirGün’e
değerlendirmelerde bulundu.

!

‘Evde kalan’ 1 kadın

daha KATLEDILDI

‘EVDE kal’ çağrılarının ardından çok sayıda kadın örgütünün
kadın cinayetleri ve kadına
yönelik şiddetin artabileceğine
yönelik uyarılarının yeterince
dikkate alınmamasının sonuçları
ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kiraz
Y. evli olduğu erkek Mustafa Y.
tarafından evde katledildi. Katil
Mustafa Y. ifadesinde, Kiraz Y.’nin
kendisini aldattığından şüphelen-

diği için öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, Darıca Kazım Karabekir
Mahallesi Oruç Reis Caddesi’nde bulunan binada meydana
geldi. Mustafa Y., çocukları başka
bir odada bulunduğu sırada
evli olduğu Kiraz Y.'yi baltayla
öldürdü. Gece saatlerinde evden
çıkan Mustafa Y., polis merkezine
giderek teslim oldu. Evde polis
tarafından yapılan incelemenin
ardından 3 çocuk annesi Kiraz

Y.'nin cansız bedeni otopsi için
Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporunda
mart ayında 29 kadının öldürüldüğü açıklanmıştı. Raporda,
özellikle evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31
Mart’a geçen 20 günlük süreçte ise
21 kadın öldürüldüğü belirtilmişti.
18 kadının ise evde katledildiği
açıklanmıştı. n Haber Merkezi

EV IÇI ŞIDDET ARAŞTIRILSIN
HDP’li vekiller kadın cinayetleri ve kadına yönelik
şiddeti Meclis’e taşıdı. Salgın dönemlerinde evde kalan kadınların, ev içi şiddet
tehlikesiyle karşı karşıya
kaldığını kaydeden HDP İstanbul Milletvekili Züleyha
Gülüm, bu riske ilişkin acil
önlemler alınması amacıyla
Meclis araştırması açılmasını istedi.
Öte yandan salgın

sırasında kadına yönelik
şiddetin artması nedeniyle sığınma evlerinin
aciliyetine dikkat çeken
HDP Diyarbakır Milletvekili
Semra Güzel, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a
soru önergesi verdi. Kadınların güvenli bir mekan
taleplerinin ve sığınma
ihtiyaçlarının aciliyetinin
ortaya çıktığının altını çizen

Güzel, şöyle sordu:
n Salgın sürecince artan
erkek şiddeti Bakanlığınızın
bilgisi dahilinde midir?
n Koronavirüs tehdidi
nedeniyle evlerde kalınan
bu süreçlerde ev ve aile
içi şiddetin önlenmesi
amacıyla alınan tedbirler
nelerdir?
n Adana’da kapatılan kadın kurumunun kapatılma
gerekçesi nedir?

Ateş ölçen öğretmenler
sağlığından endişe ediyor
Mustafa M. BILDIRCIN

KORONAVIRÜS salgını
nedeniyle idari izinli sayılan
öğretmenlere, Türkiye’nin
birçok yerindeki ilçe milli
eğitim müdürlüklerinden
saha görevi verildi. Bir ildeki
polis kontrol noktasında
araçları durdurup ateş ölçümü yapılması konusunda 16
öğretmen ise ilçe milli eğitim
müdürlüğünce belirlendi, iki
öğretmen gönüllü oldu. Bazı
yerlerde koruyucu ekipman
sorunu yaşandığı bildirilirken öğretmenler, “Sağlığımızdan endişe ediyoruz” dedi.

NASIL YAKLAŞACAĞIMIZI
BİLMİYORUZ

 Depo Photos

Arabalarıyla seyahat
edenleri kent girişlerinde
durdurup ateşlerini ölçmekle
görevlendirilen öğretmenler,
sağlıklarından endişe ettiklerini söyledi. Olağanüstü
bir dönemden geçildiğinin
farkında olduklarını anlatan
öğretmenler, “İşten gocunmuyor, kendimizi koruyama-

maktan endişe ediyoruz. Bazı
yerlerdeki arkadaşlarımız
koruyucu elbise bulamadığını söylüyor. Ateş ölçümü
yapmak için durdurduğumuz
bazı vatandaşlar kötü davranıyor. Nasıl yaklaşacağımızı
bilmiyoruz. İşinin ehli birinin
bu işi yapması daha doğru
olurdu” ifadelerini kullandı.
Eğitim Sen de vefa gruplarına istek dışı görevlendirmelerle ilgili bir açıklama
yaptı. Öğretmenlerin şehir
giriş ve çıkışlarında ateş
ölçümü yapmaya zorla
görevlendirilmelerinin doğru
olmadığını belirten açıklamada şöyle denildi: “Yapılan
bu görevlendirmeden fayda
beklemek mümkün olmadığı
gibi, bu durum arkadaşlarımızın sağlığı ile ilgili de risk
oluşturmaktadır. Valiliklerin
ve kaymakamlıkların görevlendirmeleri isteğe bağlı
ve uzmanlık alanına göre
yapmaları gerektiğini, ayrıca
yapılan görevlendirmelerin
yeniden değerlendirmesi
gerektiğini düşünüyoruz.”

GÜNDEM 7
 Depo Photos

 Depo Photos

Saray’a biat etmeyen
cezalandırılıyor

SARI

Burhan Kuzu’nun
5 yıl hapsi istendi
hhİRANLI uyuşturucu baronu Naci
Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen eski AKP
milletvekili Burhan Kuzu hakkında
‘nüfuz ticareti’ suçundan 5 yıla
kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Burhan Kuzu hakkında, ‘nüfuzunu
kullanarak yargıya baskı yaptığı’
iddiasıyla başlatılan soruşturma
tamamlandı. Sözcü gazetesinin
haberine göre Kuzu iddianamedeki
ifadesinde, hâkimlere talimat ve telkinde bulunmadığını belirterek şu
an ki görevinin herhangi bir şekilde
yargı mercilerine baskı kurabilecek
bir makam ve görev olmadığını
söyledi. İddianamede, şüpheli Burhan Kuzu’nun uzun yıllar anayasa
hukuku öğretim üyesi olarak görev
yapması, üstlendiği konumlar
gereği, hukuk ve yargı camiasında
tanınırlığı ile nüfuzunun bulunduğu
belirtildi. Kuzu’nun Zindaşti’nin
menfaatine yönelik hareket ettiği
ve tahliye edilmesi için nüfuzunu
kullandığı aktarılarak 2 yıldan 5 yıla
kadar hapsi istendi.
n Haber Merkezi

 Depo Photos
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Metin Göktepe
52 yaşında anıldı
hhHABER takibi yaptığı sırada 1996’da
İstanbul Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra
dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, doğum
gününde anıldı. Çok sayıda basın
meslek örgütü ve yurttaş tarafından
anılan Göktepe hakkında yapılan
açıklamalar şu şekilde:
n DİSK Basın İş: Bugün gözaltında
dövülerek öldürülen gazeteci Metin
Göktepe’nin doğum günü, katillere
inat sonsuza kadar yaşatacağız. İyi ki
doğdun Metin.
n Türkiye Gazeteciler Cemiyeti:
Metin Göktepe’nin ölümüne neden
olan güvenlik görevlilerinin yargı yoluyla cezalandırılması, arkadaşlarının,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ve
tüm meslek örgütlerinin dayanışması
sayesinde olmuştu. n Haber Merkezi
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‘Ödemiyoruz’
demek suç değil
hhİSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada, ‘Ödeme
Yapmıyoruz’ hashtag’i ile yapılan
paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
duyurduğu “Biz Bize Yeteriz”
kampanyası başladıktan sonra
‘Ödemiyoruz Hareketi’ adlı hesap
üzerinden söz konusu hashtag
ile sosyal medyada ilk paylaşım
yapıldığı tespit edildi. “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla
başlatılan soruşturmanın ardından
Ödemiyoruz Hareketi, düzenlenen
operasyonla ilgili açıklama yaptı.
“Siyasi iktidar, borçlar altında ezilen yoksul milyonların derdine çare
arayacağı yerde, tweet atanların
peşine düşüyor” diyen Ödemiyoruz
Hareketi, “Borcunu ödememek gibi
ödemeyeceğini dile getirmek de
Ceza Kanunu bakımından hiçbir
suç teşkil etmez ve dolayısıyla cezai yaptırımı yoktur” açıklamasını
yaptı. n Haber Merkezi

SAYFA 08

Twitter

hhMILLI Savunma Bakanlığı, coronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler
kapsamında Libya’ya sağlık malzemeleri gönderildiğini bildirdi. Bakanlığın
Twitter hesabından yapılan paylaşıma
göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne karşı
alınacak tedbirler kapsamında, Libya
halkına ve bölgede görev yapan
eğitim iş birliği ve danışma timlerine
sağlık malzemeleri gönderildiği bildirildi. Yardım malzemelerinin olduğu
kutuların üzerinde, Cumhurbaşkanlığı
forsunun yanı sıra, Türkiye ve Libya
bayrakları, Mevlana’nın ‘Ümitsizliğin
ardında nice ümitler var. Karanlığın
ardında nice güneşler var’ sözü ve
‘Türkiye’den Libya halkına sevgilerle’
ifadelerinin yer aldığı görüldü. Öte
yandan Koronavirüs’le mücadele
eden Britanya’ya da askeri kargo
uçağı ‘Koca Yusuf’ ile bez maske, N95
maske ve tulum gönderildi. Yardım
malzemelerinin üzerinde yine Cumhurbaşkanlığı forsunun yer alması
dikkati çekti. n Haber Merkezi

S

VİRÜS PARTİ AYIRMIYOR
Seyit Torun

Saraydakilerin ‘bir elinin yağda, ötekinin ise balda’ olduğunu
ifade eden Torun, “Bu haldeki Sa-

CHP’li belediyeye teşekküre
jet hızıyla soruşturma
Sorumluluklarımızı
yerine getireceğiz

hh İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu e-posta
yoluyla tehdit eden zanlının ilk ifadesi
ortaya çıktı. Zanlı, “İmamoğlu, o göreve
layık değil. Onun partiye zarar verdiğini
düşünüyordum. Bu amaçla da daha
önce mesajlar atmıştım. Mesajımın
dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj
attım. Aslında niyetim öldürmek değildi”
dedi. CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat
Uludağ, Gürgünoğlu’nun “Zanlı verdiği
ilk ifadede ‘İmamoğlu, o göreve layık
değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önce
mesajlar atmıştım. Mesajımın dikkate
alınması için ölüm içerikli mesaj attım.
Aslında niyetim öldürmek değildi’ dedi”
bilgisini verdi. Uludağ ayrıca, süreçle
ilgili olarak da şunları kaydetti: “Yapılan
çalışmalarda Görgünoğlu’nun herhangi bir terör örgütüne bağlantısı tespit
edilemedi. 2018’de CHP’den milletvekili
aday adaylığı başvurusu yapıyor. Parti
üyeliği burada başlıyor. Bir dönem kamuda memur olarak görev yapıyor. Zanlı
aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu
ve avukat. Son dönemlerde herhangi bir
işte meşgul olmuyor.” n Haber Merkezi

KURUMLARIN salgına
karşı yeterli tedbirleri almadığı
gerekçesiyle sosyal medyadan eleştiri yapan yurttaşlara
yönelik soruşturma ve operasyonlar sürerken, İzmit’te
CHP’li belediyeye teşekkür eden
doktora jet hızıyla soruşturma
açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın
emriyle mart ayının başından bu yana
binlerce yurttaşın sosyal medya hesabını
inceledi. İncelemelere göre yurttaşlara
açılan soruşturmaların gerekçesinde ‘ilgili
kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, toplumu korku, panik
ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu
kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde
hedef gösterme’ iddiaları yer aldı.

Salgına
karşı yeterli
önlemlerin
alınmadığı
gerekçesiyle
sosyal medya
paylaşımı yapan
yurttaşlara BU KADARINA PES...
İzmit’te gerçekleşen bir soruşturma ise
yönelik
‘pes’
dedirtti. Sağlık çalışanları tıbbi maloperasyonlar
zeme eksikliği nedeniyle yakınırken CHP’li
sürerken, İzmit Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezleri’ne
İzmit’te CHP’li maske yardımı yaptı. Doktor Sibel Gören,
belediyeye Twitter hesabından gönderilen maskelerin
fotoğraflarını “Aile Sağlığı Merkezlerinin
teşekkür unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fateden doktora ma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi’ne
soruşturma açıldı çok teşekkürler” notuyla paylaştı.

BirGün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgınla
ilgili sosyal medyadan provakatif
paylaşım yapıldığı iddia edilen 4 bin
186 hesaba işlem yapıldığını söyledi.

‘Niyetim İmamoğlu’nu
öldürmek değildi’

ray, vatandaşın içtiği bir tas sıcak
çorbaya bile göz diker hale geldi.
Aşevleri hesaplarına koyulan
blokeler bir yana, Burdur’da Tarım
Kredi Kooperatifi’nden hayırseverlerin alıp yardım paketlerini
belediyeye verip, ihtiyaç sahibi
vatandaşa ulaştırmasını bile
engellediniz. Siyasi baskıyla kooperatifi tehdit ettiniz. Bizler için
önemli olan önce insandır, yastığa
başını koyduğunda halkımızın aç
yatmamasıdır. AKP burada CHP’li
belediyeleri değil, vatandaşlarımızı cezalandırmaktır. Yıllardır
faaliyette olan aşevlerini bu salgın
döneminde, insanlar işlerinden
aşlarından olmuşken kapatmanın
kime ne faydası olacaktır. Virüs
parti ayrımı yapmıyor, partizanlık
yapmayın” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da İçişleri Bakanlığı’na
tepki gösterdi. CHP’li belediyelerin
tüm alanlardaki yardımlarının engellendiğini ancak cemaatlerin bu
konuda serbest bırakıldığını ifade
eden Başarır, “CHP’li belediyelerin
yardım ve aşevi hesapları, İçişleri
Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelerle bloke edilirken İsmailağa
Cemaati hala bağış toplamaya
devam ediyor. Sayın Soylu, bu genelgeler sizin yandaş cemaatlere
uğramıyor mu?” diye konuştu.
n BirGün/ANKARA

Twitter

Libya’ya tıbbi malzeme
yardımı yapıldı

Belediyelerin yardım hesabının ardından aşevi hesaplarının da
bloke edilmesine tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Saray, vatandaşın
içtiği bir tas sıcak çorbaya bile göz diker hale geldi” dedi

ALGIN hastalık süresince
halka ulaştırılacak yardımlar için bağış hesapları açan
belediyelerin bu hesaplarını bloke
eden İçişleri Bakanlığı, önceki gün
Antalya Muratpaşa Belediyesi,
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin aşevi hesaplarını kapattı.
İktidara seslenen CHP, partizanlık
yapılmamasını istedi.
CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Seyit Torun, koronavirüs salgını
süresince halkın taleplerinin arttığını, belediyelerin de bu talepleri
karşılamak için harekete geçtiğini
ifade etti. İktidarın, “Tüm yardımları biz yaparız” anlayışı içinde
partizanlık yaptığını söyleyen
Torun, “Kendilerinin yapacağını
söylüyorlar ama asla yapamıyorlar. Belediyelerimiz bir yandan
koronavirüsü salgınında işini,
aşını kaybetmiş vatandaşlarımıza
yardım etmenin yollarını ararken,
bir yandan hükümetin korona
karşısındaki ciddiyetsizliğiyle baş
etmeye çalışmaktadır. Sarayda ziyafet süren beyleri ciddiyete davet
ediyoruz” dedi.

BirGün

AA

hh İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Cüneyt Özdemir’e
konuşan Akşener, Bilim Kurulu’nun
önerilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olduğunu vurguladı.
Akşener şunları söyledi: “Kurul’un tam
karantina istediğini bizler biliyoruz.
Bu isteğin yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti.
Bilim insanlarına buradan çağrım var.
Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla
bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler.
Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa
etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da
ona buna mecburiyeti olan insanlar
değil. Bu kişilerin eğer dedikleri olmuyorsa gereğini yapmaları lazım. Çünkü
Türk bilim dünyası bunun vebalini
taşıyamaz.” n Haber Merkezi

SARI

Saray, vatandaşın
içtiği çorbaya göz dikti

Twitter

‘Bilim Kurulu,
Erdoğan’a bağlı’

MAVI KIRMIZI
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SUÇ UNUSURU NE?
CHP’li Belediye Başkanı
Fatma Kaplan Hürriyet’e
1 Nisan’da teşekkür eden
doktor Gören’e jet hızıyla
soruşturma açıldı. Soruşturma açıldığı haberini
Sibel Gören
Twitter hesabından paylaşan Gören, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş.
Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam
isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba?
Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını
protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı
Teftiş Kurulu’nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken” ifadelerini
kullandı. n Haber Merkezi

KARDEŞ Aile Kampanyası kapsamında şu ana kadar 3 bin ailenin belirlendiğini belirten HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı
Zeyyat Ceylan, “Geçmişimizin güzelliklerini, insani erdemlerini bugün kesinlikle
pratiğe geçirmemiz gerekiyor” dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP),
salgının dolayısıyla maddi durumu iyi
olmayan aileler ile “Kardeş Aile Kampanyası” başlattı. Diyarbakır’da başlatılan kampanyaya çerçevesinde şu ana
kadar 3 bin aile tespit edildi. Yardımları
dağıtmaya başladıklarını dile getiren
HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat
Ceylan, kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başlattıkları kampanyanın aileler
üzerinde olumlu bir duyguya etki ettiğini
dile getiren Ceylan, “Ailelerin, sahipsiz
olmadıklarını, hatırlandıklarını ve gerçekten de onları düşünen bir mekanizmanın var olduğunu bilmeleri nedeniyle
çok güzel tepkilerini bizimle paylaşıyorlar. Temel amacımız insanlarımızın bu
tür kampanyalara ihtiyaç duymadığı ve
duymayacağı günleri yaşamaktır ama
elbette ki yarın yine toplumsal anlamda
bir kriz halinde yüz yüze gelme gibi bir
durumumuz söz konusu olursa hem
birey hem grup hem de parti olarak
sorumluluk ve bir görev olarak yine bu
kampanyaları düzenleyeceğiz. İnsanımıza toplumumuza maddi manevi cevap
olabilme gayretindeyiz” dedi.

‘İLÇE ÖRGÜTLERİNE BAŞVURSUN’
Yardıma muhtaç ailelerin küçümsenmeyecek bir boyutta olduğuna dikkat
çeken Ceylan, ayrım yapmaksızın tüm
ailelere ulaşmaya çalıştıklarını kaydederek, “Umuyor ve diliyoruz ki o ulaşma
gücü ve iradesini ortaya çıkarmayı başarabilelim” diye konuştu. Evinde kazanı
kaynamayanın yardımına koşma gibi bir
çabalarının olduğunu ifade eden Ceylan,
yardım alması gereken ailelerin mutlaka
ilçe örgütlerine ulaşması gerektiğinin
söyledi. Ceylan, “Biz ilçe örgütlerimizin
ve il örgütlerimizin telefonlarını zaten
sosyal medya hesapları üzerinden halkımızla paylaştık” dedi. n Haber Merkezi
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Salgın fırsata dönüşüyor
A

iki maddeye yer verildi.
Taslakta yer alan hükümlerin
yasalaşması durumunda Türkiye’nin
büyük bütçeli kuruluşları ile Hazine
arazilerinin aktarıldığı Varlık Fonu’na
tanınan sayısız muafiyetten birlikte
iş yaptığı yerli ve yabancı şirketler de
yararlanacak.
TVF, alt fonları, bağlı şirketlerin ve
üçüncü şahısların yapacağı tüm işlemler Sermaye Piyasası Kanunu, ikincil
mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun
bazı hükümlerinden muaf olacak. Taslakta, bu düzenlemenin, fona, yapacağı
işlemlerde piyasa ekonomisinin gerektirdiği hız ve reaksiyon kabiliyetine
sahip olması için verilen muafiyetlerin
diğer taraflara da tanınması gerekçesiyle hazırlandığı bildirildi.

DENETİM RAPORLARINA ERTELEME
Teklifle Sayıştay denetimi dışında
tutulan ve Ekim ayında sunulması
gereken denetim raporu hala Meclis’e
gelmeyen TVF’nin denetim raporlarının Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi

ile ilgili de bir değişiklik de yapılıyor.
Özellikle fona devredilen şirketlerin
yurtdışı iştiraklerinin raporlarının
yurtdışından gelişleri ağustos ayına
kadar uzadığı gerekçesiyle raporların
Haziran ayı yerine Eylül ayında sunulmasına olanak sağlanıyor.

DOKUNAN HERKESE ZIRH
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek
Böke’nin düzenleme ile ilgili BirGün’e
yaptığı değerlendirme şöyle: Türkiye’yi alt üst eden salgında hepimiz,
kendimizin ve birbirimizin canının
derdine düştük. Ama iktidar tam tersi!
Güya salgınla ilgili alınacak önlemlere
ilişkin bir torba kanun teklifi hazırlıyor, ama bir de bakıyorsunuz içine
Türkiye Varlık Fonu’uyla ilgili olağanüstü tartışmalı maddeler sıkıştırmış.
Dünyanın hukukla yönetilen hiçbir
yerinde kabul edilemeyecek maddeler
bunlar. Eski tas eski hamam, iktidar
yine halkın krizini siyasi fırsatçılıkla
kendi siyasi bekası için kullanıyor ve
halkı kriziyle başbaşa bırakıyor.

Adı Varlık Fonu olan paralel Hazine
kurulurken yaptığımız bütün itirazların
ne kadar haklı olduğu her geçen gün
daha açık ortaya çıkıyor. Kurulurken
denetimden kaçırmanın altyapısı
kurulmuştu, şimdi o denetimsizlik,
o dokunulmazlık, o hesap vermezlik
hali genişletiliyor! Varlık Fonu zaten
halihazırda pek çok kanundan muaf.
Sayıştay Kanunu, Devlet Memurları
Kanunu, KİT’lerin ve Fonların TBMM
tarafından Denetlenmesi Hakkında
Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Taşıt
Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,
Özelleştirme Kanunu vb hiçbiri Fon’a
ve ait şirket ile alt fonlar ve şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında uygulanmıyordu. Şimdi bu kapsamı
olağanüstü şekilde genişleterek ona
ve ona değen herkese ve her şeye de
hesap vermeme zırhı ve dokunulmazlık getiriyor. Böylece tarihi bir siyasi
fırsatçılıkla iktidar, salgın tedbirleri
getireceği torbadan, kendi iktidarının
sürdürmeye dönük tedbirler çıkartıyor.

ERBAŞ’IN YARDIMCISINDAN ‘LÜKS VE ŞATAFAT’ ELEŞTIRISI
Depo Photos

HARCAMA TAM GAZ

Diyanet’in Başkan Yardımcısı İşleyen, Diyanet’e yakınlığı ile bilinen
internet sitesi için yazdığı yazıda milyon liralık arabaya binenleri
hedef alırken, kurum satın aldığı 26 araç için 2,6 milyon TL ödedi
Mustafa M. BILDIRCIN

2020 yılındaki 11,5 milyar TL’lik bütçesi
ile çok sayıda kamu kurumunun bütçesini geride bırakan ve tanıtım için 2 milyon
TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, yoksulluğu hatırladı. İşleyen, Diyanet’e yakınlığı
ile bilinen bir internet sitesinde yayımlanan
yazısında, “Keşke fakirlik de bulaşıcı olsaydı. Milyon dolarlık rezidanslarda, milyon
liralık arabaya binip cenneti bekleyenler
belki o zaman okula giden çocuğuna harçlık
verememenin ne demek olduğunu anlardı”
ifadelerini kullandı. Lüks ve şatafatı eleştiren Burhan İşleyen’in Başkan Yardımcılığı
koltuğunda oturduğu Diyanet, satın aldığı
26 araç için 2,6 milyon TL ödedi. İşleyen’in,
Diyanet haberleri yapan bir internet sitesi
için kaleme aldığı yazıda, milyon liralık

araçlara binenleri eleştirmesi dikkati çekti.
İşleyen’in yazısı, Diyanet’in yaptığı yüksek
harcamaları bir kez daha gündeme taşıdı. Diyanet’in 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan
mali tablolarına göre, kuruma alınan 26 taşıt
için toplam 2,6 milyon TL ödendi. Taşıtların
üç yıllık toplam benzin ve motorin masrafı
1,8 milyon TL oldu. Türkiye genelinde sayısı
150 bine yaklaşan personeli ile dev bir orduya dönüşen kurumun, personel taşıması için
harcadığı para da dudak uçuklattı. Hizmet
satın alımı yolu ile gerçekleştirilen personel
taşımacılığı için 2017, 2018 ve 2019 yıllarında
sırasıyla 2,8 milyon TL, 3,7 milyon TL ve 4,3
milyon TL harcandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis ettiği 1,5 milyon
TL değerindeki lüks aracı çok beğendiği için
bir süre kullanımına aldı.

KURUM İÇİNDE RAHATSIZLIK
DIYANET kaynaklarından
edinilen bilgiye göre, İşleyen’in
lüks araç kullanımını eleştirdiği
yazısı kurum içinde rahatsızlık
yarattı. Kurumun koronavirüs

ile mücadele sürecinde zayıf
kaldığını, açıklamalar ile siyasileştirildiğini savunan bazı yöneticiler, yazının kendilerine daha
da zarar vereceğini belirtti.

AA

Üçüncü sınıf demokrasiyi kabul etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Aydınlar Platformu üyesi 20
üniversite öğrencisi ile video konferans
aracılığıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerine, “Asla
ve asla karamsar olmamanızı, umutsuz olmamanızı hatırlatmak isterim.
Kendinize güvenin, özgüveniniz yüksek
olsun” diye seslendi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmelerden önümüzdeki
dönem siyasetine kadar çok sayıda konuyu Genç Aydınlar Platformu üyelerine değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, salgın
hastalık nedeniyle internet üzerinden
yapılan görüşmede, “Türkiye ağır bir
sürecin içinde. Umutsuz olmayın, iyi

bir eğitim alıyorsunuz ve dünyayı sorguluyorsunuz. Böyle bir anlayış içinde
umutsuz olmak mümkün değil. Eğer
varsa bir sorun o sorunu çözecek olan
enerji, bilgi sizlerde” dedi.
Genç Aydınlar Platformu’na çeşitli
konu başlıkları üzerinden değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin olağanüstü güzel bir
doğası var. Bu doğanın ranta kurban
edilmemesi lazım. Çarpık kentleşmelerin olmaması, ormanların korunması
lazım. Nerede bir kentleşme varsa
mutlaka orada rant vardır. Sorun şu,
rant kimin için kullanılacak? Toplum
için mi belli bir grup için mi? Eğer bir
yerde rant oluşursa toplum için kulla-

nılması lazım. Ama Türkiye’de bu belli
gruplara büyük ölçüde rant dağıtılıyor.
Biz buna karşıyız.”
“Bizim genel politikadaki hedefimiz, darbe hukukundan arınmış bir
demokratik parlamenter sistem. Çünkü
12 Eylül darbesinin getirdiği yasal düzenlemelerin bir kısmı halen yürürlükte
ve bunlar demokratik yaşamla çelişen
düzenlemeler. Dolayısıyla bir üçüncü
sınıf demokrasiyi asla kabul etmiyoruz.
Biz Avrupa Birliği’nde hangi demokratik kurallar varsa, aynısının Türkiye’de
de olmasını istiyoruz. Bizim insanımızın
da birinci sınıf demokrasiye hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu çerçevede
olaya bakıyoruz.” n BirGün/ANKARA

MECLIS’te görüşmeleri salı günü
başlayan ve 7 Nisan’dan bu yana süren 70
maddelik infaz teklifinde yer alan 10 madde muhalefetin eleştirilerine karşın kabul
edildi. Meclis, teklife ilişkin bugün, yarın ve
pazartesi günü de çalışma kararı aldı.
AKP ve MHP tarafından Meclis’e
sunulan ve 100 binin üzerinde tutuklunun aşamalı olarak tahliyesini öngören
teklife ilişkin tartışmalar sürüyor. Cinsel
saldırı, hırsızlık, cinayet gibi suçlardan
hüküm giyenlerin serbest bırakılıp gazeteci, siyasiler ve insan hakları savunucularının cezaevinde kalmasını sağlayacak
teklife ilişkin muhalefetin yanı sıra pek
çok demokratik kitle örgütü infaz yasasında eşitlik talep ediyor.
Meclis’te tartışılan
infaz yasanının savunulacak bir tarafının
olmadığının belirten
HDP Sözcüsü Ebru
Günay, “Bütün toplum bizi izleyen herkes bilsin ki aslında
Ebru Günay
çıkarılmaya çalışılan
infaz yasası, ayrıca bir cezalandırma,
bir ölüm yasasıdır, insanları içeride
ölüme terk etme yasasıdır” dedi.
Günay, haftalık gündem toplantısını
partisinin Diyarbakır’da bulunan Yerel
Yönetimler Merkezi’nde gerçekleştirdi.
İnfaz yasasında adaletin olmadığını hatırlatan Günay, “Çok net söylüyoruz, bütün
toplum bizi izleyen herkes bilsin ki aslında
çıkarılmaya çalışılan infaz yasası, ayrıca bir
cezalandırma, bir ölüm yasasıdır, insanları
içeride ölüme terk etme yasasıdır” dedi.
“AKP-MHP iktidarı buna af demiyor
ama biz açık ve net ifade edelim bu kendi
yandaşlarına bir af, kendi yandaşlarını
cezaevinden çıkarmanın operasyonudur”
diyen Günay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir yıldır bir şekilde hazırlığı yapılan ve
kamuoyundan sır gibi saklanan af teklifinin salgın vesilesiyle apar topar meclise
getirip geçirmeye çalışıyorlar. Bu siyasi
bir aymazlık, ayrımcılık ve fırsatçılıktır. Bu
bizler açısından kabul edilemezdir. Kanun
karşısında herkes eşit haklara sahiptir bu
Anayasa’nın en temel ilkesidir ve Anayasal
bir haktır. Maalesef bugün Mecliste tartışılan kanun teklifinde Anayasa’nın eşitlik
ilkesinden zerre yok.” n Haber Merkezi

İBB

Depo Photos

Çıkardıkları infaz
değil, ölüme
terk etme yasası

VARLIK FONU’YLA IŞ YAPANA DA DOKUNULMAZLIK

KP iktidarı, Koronavirüs salgını
nedeniyle alınması zorunlu
önlemlerle birlikte adaletten
ekonomiye kadar birçok alanda yaşananlarla ilgisi olmayan düzenlemeleri
de birbiri ardına hayata geçiriyor.
TBMM’ye sunulması beklenen Torba
Yasa Teklifi’nde, başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Başkanvekilliğini de Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı, tüm
varlığı kamu kurumlarından oluşan
Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Düzenlemenin
yasalaşması durumunda TVF’nin sahip
olduğu görülmemiş muafiyetler iş yaptığı şirketlere de tanınacak.
Genel gerekçesi “COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya
genelinde sosyal ve ekonomik hayata
ilişkin birtakım tedbirler almak”
olarak açıklanan 62 sayfalık teklif taslağında, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili
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İktidarın
salgını önleme
ve etkilerini
azaltma
bahanesiyle
hazırladığı
Torba Yasa
Teklifi Taslağı,
ilgisiz çok
sayıda
düzenlemeyi
içeriyor. Taslak,
‘Paralel
Hazine’ olarak
Varlık Fonu’yla
iş yapan yerli
ve yabancı
şirketlere yasal
zırh sağlanıyor

Nurcan GÖKDEMIR

MAVI KIRMIZI

İBB’nin gıda
yardım ihalesi
sonuçlandı
SALGIN nedeniyle ekonomik sıkıntı
yaşayan İstanbullulara 500 bin gıda
yardım kolisi dağıtmak üzere İBB
tarafından düzenlenen ihale sonuçlandı. İBB TV’de canlı yayımlanan
ihale, Kamu İhale Kanunu’nun ‘salgın,
afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen
21/B maddesi’ne göre davet usulü
ile yapıldı. Toplam 9 firmanın davet
edildiği ihaleye Metro Gros Marketleri
ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende
A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu.
3 ayrı koli grubunda yapılan ve iki
oturumda gerçekleşen ihalede sona
3 firma kaldı. Metro Gross Market;
birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin
TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin
500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon
492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi
sunanfirma olarak belirlendi. Yasal
olarak beklenilmesi gereken 5 günlük
itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.
n Haber Merkezi
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zorunlu işler dışında yeraltı ve
yerüstü faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Manisa Valiliği’nin açıklamasında göçüğün,
üretim faaliyetinin olmadığı galeri bölümünde yapılan bakım
onarım faaliyetleri sırasında
meydana geldiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, şlam
denilen sulu çamurlu malzemeyi tutan setin patlaması

sonucu göçük oluştu. Madenin
galeri bölümü çöktü, işçiler
şlamın altında kaldı.
Göçükte hayatını kaybeden
işçinin Ersin Özdoğan olduğu
öğrenildi. Yaralı kurtarılan işçi
ise Soma Devlet Hastanesi’ne
sevk edildi. Göçük altında
kaldığı belirlenen iki işçi için
ise arama kurtarma çalışması
başlatıldı. ■ Haber Merkezi

Ersin
Özdoğan

 Bağımsız Maden-İş

İHA

MANISA’nın Soma ilçesinde
bulunan İmbat Maden Ocağı’nda dün göçük meydana
geldi. Göçük altında kalan 4
işçiden 1’i yaşamını yitirdi, 1’i
ise yaralı kurtarıldı. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde
2 işçi için arama kurtarma
çalışmaları sürüyordu.
İmbat Madencilik, 2 Nisan’da
virüs salgını nedeniyle, devamı

DHA

SOMA’DAKI MADENDE GÖÇÜK! 1 IŞÇI CAN VERDI

Koronavirüs
iş kazasıdır!

Onlarca PTT emekçisi
koronavirüse yakalandı

Salgın sürecinde iş yükleri artan çok sayıdaki PTT emekçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı, yüzlerce emekçi de karantinada. KESK
Haber-Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu, “PTT çalışanlarında pozitif COVID-19 vakaları hızla artıyor, durum çok ciddi” dedi

K

ORONAVIRÜS salgını hızla
yayılırken Türkiye’nin farklı
illerinde çalışan çok sayıda PTT
çalışanına da koronavirüs bulaştı.
Sosyal yardımlar ile maskelerin evlere
dağıtılması kararlarıyla iş yükleri
artan çok sayıdaki PTT emekçisinin koronavirüs testi pozitif
çıktı, yüzlerce PTT emekçisi
de karantinaya alındı.
KESK Haber-Sen MYK Üyesi ve Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu,
“Üzülerek belirtmek
isterim ki çok büyük
bir risk grubunda
bulunan işkolumuzdaki PTT
çalışanlarında
pozitif COVID-19
vakaları hızla
artmaktadır. PTT
emekçileri, ciddi hiçbir
koruyucu önlem alınmadan gişelerde yüzlerce
insanla temas halinde

kaldılar, mesai saatleri boyunca
banknot ve madeni paralar ile temas
ettiler. Dağıtıcılar ise günde ortalama
100-150 konuta ulaşarak kargo ve
posta dağıttı, yine insanlarla temas
halinde kaldılar” dedi.

İSTANBUL’DA ONLARCA
EMEKÇİ HASTA
Damatoğlu, test sonucu pozitif
çıkan çaışanlarla ilgili olarak da
şu bilgileri verdi:
“İstanbul’da Kadıköy Posta
Dağıtım Merkezi’nde
(PDM) bir pozitif,
14 ev karantinası,
Uluslararası Posta
İşleme Merkezi’nde (UPİM)
11 pozitif, 140
ev karantinası, Aksaray bir
pozitif, Zeytinburnu’nda iki pozitif, Bağcılar
Şişli PDM’de bir pozitif,
iki karantina, Beşiktaş
PDM’de bir pozitif, Aksaray’da bir pozitif, İstanbul
DHA

PTT Başmüdürlüğü’nde bir pozitif
vaka bulunmaktadır. Bunların yanı
sıra İstanbul’da, koronavirüs testi
pozitif çıkan 11 PTT emekçisi daha
bulunmaktadır.”

BU ÇOK AĞIR BIR
VEBAL OLUR
“Pozitif COVID-19 vaka sayısı hızla
artmakta ve çok sayıda PTT emekçisi
de karantinaya alınmaktadır” diye
konuşan Damatoğlu, çeşitli illerle
ilgili de şu bilgileri paylaştı:
“Bartın’da iki, Zonguldak’ta bir ve
Samsun’da da bir PTT emekçisi karantinada. İzmir PİM’de üç, Buca’da
bir PTT emekçisinin de koronavirüs
testi pozitif çıktı. Van Erciş’te iki PTT
emekçisinin testi pozitif çıkarken
Posta Dağıtım Merkezi’nin tamamı
karantinada. Burada çalışan bir
arkadaşımız ise yoğun bakımda.
Ordu Uluğbey’de de iki PTT emekçisi
karantinada ve buraya sığdıramayacağımız birçok il, ilçe ve belde
bulunmaktadır.
PTT’de durum çok ciddi. Zaman
kaybetmeden yanlıştan dönülmeli ve

Şantiyeler acilen kapatılmalı!
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, koronavirüs
salgınıyla ilgili şantiyelerde alınan/
alınmayan önlemler ve işten çıkarmalarla ilgili bir değerlendirme raporu yayımladı. Raporda şantiyelerde
alınan önlemlerin yetersiz olduğu
belirtilerek, “Tehlike büyük. Şantiyeler acilen kapatılmalıdır” dendi.
İstanbul’da binlerce şantiyenin
ve 300 bine yakın inşaat işçisinin
bulunduğuna dikkat çekilen raporda,
“Şantiyelerde bazı önlemler alınmış
durumda; ancak ne bu önlemler yeterli
ne de kamu denetiminden söz edilebilir. Şantiyeler açık olduğu sürece sorun
devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL ŞANTİYELERİNDE
MEVCUT DURUM
Raporda, şu tespitler yer aldı:
■ Yapsat işler olarak tanımlanan çok sayıda şantiye faal
durumda. Bu şantiyelerde 10 ila 50
kişi çalışıyor. Virüse karşı önlem
bir yana, temel sağlık kurallarına
bile tam uyulmuyor.
■ Şantiyelerde önlemler mart
ayının ikinci yarısında başladı. Hatta pek çoğu mart sonuna doğru yeni
duruma geçti. Önlemler arasında ilk
göze çarpan yatakhane ve yemekhanelerin günaşırı dezenfekte edilmesi. Ancak bu yöntemin ne derece
çözüm olduğu tartışmalı.
■ Bazı şantiyelerde geçiş

insan hayatını önceleyen önlemler ve
kararlar alınmalı. Şu an için çok acı bir
haber almamış olsak da mantıklı ve
bilimsel tedbirlerin bir an önce hayata
geçirilmesini bekliyoruz. Bir insan
hayatı, milyonlarca kargo gelirinden,
milyarlarca kâr etme hedefinden daha
değerlidir. Bir can bile kaybetmeye
bizlerin tahammülü olamaz. Çünkü bu
çok ağır bir vebal olur herkes için.”

GEÇ SAATLERE
KADAR ÇALIŞTIRDILAR
Birçok PTT merkez müdürlüğünde
basit koruyucu malzemelerin sınırlı
sayıda olduğunu vurgulayan Damatoğlu, “Biz bu çalışma koşullarının
çok riskli ve hayati tehlike yarattığını
söyledikçe, sanki aklımızla dalga
geçer gibi dağıtıcıları cumartesi ve
pazar günleri gece geç saatlere kadar
çalıştırdılar. Koruyucu izole kıyafetleri
olmaksızın konut konut, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak yurttaşlarla temas kurdular; doğru düzgün
istirahat edemeden, ertesi gün sabah
başlayarak yine aynı konutlara kargo
ve posta dağıttılar” dedi.

Evrensel

İsmail ARI
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DIYANET İşleri
Başkanı’nın insanlarımızın koronavirüs sebebiyle
ölmeleri koşulunda
“hükmi şehit”
sayılacakları açıklaması, konunun
sosyal güvenlik
hakları boyutunu
Hüseyin İrfan
da tartışmaya açtı.
FIRAT
huseyinirfanfirat@birgun.net
Çünkü bilindiği üzere ecelen vefat, iş
kazasına uğramak,
vazife malulü olmak, şehit olmak sosyal
güvenliğimiz bakımından yasalarda farklı
karışıklıklar bulmaktadır.
Covid-19 ortaya çıktığından beri görevi
nedeniyle enfekte olanların, bu nedenle
rahatsızlanmaları ve/veya yaşamlarını yitirmeleri koşulunda bu durumun çalışma
hayatımızı ve sosyal güvenliğimizi düzenleyen yasalar çerçevesinde iş kazası
ve meslek hastalığı tanımı içinde yer alıp
almayacağı da tartışılıyor.
Bu konuya farklı yönlerden, yani özel
sektör ve kamu çalışanları açısından
bakmak gerekiyor. Çünkü kamu ve özel
sektör çalışanlarının sosyal güvenliklerini düzenleyen yasalar çeşitli farklılıklar
içeriyor.
Önce İş Kanunu’na tabi işçiler açısından bakalım. Sosyal Güvenlik yasamızda
konuyu düzenleyen madde aynen aşağıdaki gibidir:
“ Sigortalının işyerinde bulunduğu
sırada; İşveren tarafından yürütülmekte
olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle; Bir işverene bağlı
olarak çalışan sigortalının, görevli olarak
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş
mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda; Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen
ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”
Yasa metninden de anlaşılabileceği
gibi asıl mesele çalışanın işyerinde (iş için
işyeri dışında olmak da dâhil) ve yürütülmekte olan işle ilgili olarak bedenen veya
ruhen zarara uğramasıdır. Dolayısıyla da
gerek işyerine gidip gelirken servis araçlarında, gerekse işyerinde enfekte olanların iş kazasına uğramış olacaklarının
kabulü tartışmasızdır. Keza Yüksek Yargı
da benzer bir olayla ilgili verdiği kararında
bu olguyu teyit etmektedir. Karar özeti
aşağıdaki gibidir:
“ Somut olayda, tır şoförü olan davacı
murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı
işveren tarafından Ukrayna’ya sefere
gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin
13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikâyetlerin hastalığın
başlangıç belirtileri olduğu takdirde
hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4
gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının
bildirildiği, buna göre davacı murisinin,
işveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor
kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne
bağlı olarak, daha sonra meydana gelen
ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.” (Yargıtay 21. Hukuk
Dairesi e:2018/5018, k:2019/2931)
Şimdi konunun diğer tarafına bakalım, yani kamuda sağlık çalışanı olup
da görevleri sırasında enfekte olanların
durumlarına. 5510 sayılı yasanın 47.
maddesi ‘vazife malulü’ tanımına yer
vermektedir. Buna göre;
“ ...malullük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri
dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine
ait başka işleri yaparken bu işlerden
veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da
idarelerince sağlanan bir taşıtla işe
gelişi ve işten dönüşü sırasında veya
işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve
bunlara uğrayanlara da vazife malûlü
denir.”
Düzenleme kamu çalışanları açısından da gayet açık aslında. Özetle
kamuda sağlık çalışanlarının bu illetle
savaşırken enfekte olmaları durumunda
vazife malulü sayılmaları ve ilgili yasa
çerçevesinde işlem görmeleri gerekeceği son derece açık ve net.
O halde Diyanet’in bu fetvasından sonra şimdi ortaya yeni bir tartışma konusu
daha çıktı. O da şu; koronavirüs sebebiyle
vefat edenler (hükmen de olsa) şehit
sayılır iseler, geride kalan yakınlarına
kamuda görev şehidi olanların yakınlarına
tanınan özlük haklarının aynının verilmesi
gerekmez mi? Ne dersiniz?
Sağlıcakla kalınız.

SIYAH

Sendikalara ‘ortak
mücadele’ çağrısı
noktalarında dezenfektan bulunduruluyor ama her bir çalışanın
gerektiğinde bunları kullanıp
kullanmadığı muğlak.
■ Bazı şantiyelerde sabah iş başlamadan önce ateş ölçülüyor. Ama
ateş virüsün tek belirtisi değil.
■ Büyük ölçekli şantiyelerin
yemekhanelerinde aynı anda 400500 kişi yemek yiyor. İşçi sayısı göz
önüne alındığında ne yemekhanedeki yoğunluğu azaltmak mümkün
ne de mesai saati gereği vardiya
usulü getirmek.
■ Yatakhaneler ise daha büyük
tehlike içeriyor. İstanbul’daki işçilerin yüzde 80’i il dışından. Binlerce
işçi yatakhanelerde kalıyor. Bu sayının makul düzeye çekilmesi ise işçi
sayısını düşününce mümkün değil.
■ Yine bazı şantiyelerin, çalışanların toplu taşıma araçlarının yoğun
olduğu saatlerde işe gidip gelmeme-

si için mesai bitiş saatini 17.00’ye
çektiği, ancak bu uygulamanın
birkaç gün sonra bittiği görüldü.
■ Maske kullanımı sorunlu ve
sıkıntılı. Asansör kabinleri dar ve
tehlike arz ediyor. Bazı firmalar ofis
personelini evden çalıştırıyor ancak
büyük şantiyelerde aynı uygulama
bulunmuyor.

15 BİN İŞÇİ
İŞTEN ATILDI
Raporda, şu an inşaat işkolunda
yaşanan en önemli sorunun işten
çıkarmalar ve ücretsiz izin olduğu
vurgulandı. Bugüne kadar 15 bin
civarında inşaat işçisinin işten çıkarıldığına dikkat çekilen raporda,
“Açıkçası zaten ağır bir krizle karşı
karşıya bulunan inşaat sektörünün
salgının yol açtığı yeni krizi atlatması mümkün değil” dendi.
■ Emek Servisi

İSTANBUL İşçi Sendikaları Şubeler
Platformu (İİSŞP) Dönem Sözcüsü
Sinan Ceviz, salgın döneminde işçilerin yaşayacağı hak gasplarına karşı
üç konfederasyona da çağrı yaparak,
“Üretimden gelen gücü kullanmayı
da kapsayan ortak bir mücadeleye
ihtiyacımız var” dedi. Ceviz, online
düzenlediği basın toplantısında, “Dün
fabrikalarda virüse yakalanan işçi sayısı tekil örneklerken, bugünlerde neredeyse vakanın yaşanmadığı fabrika
ve işyeri kalmamış gibi gözüküyor”
diye konuştu. Hükümetin “işten atmaların yasaklanacağı” şeklinde lanse
ettiği yasa taslağına da dikkat çeken
Ceviz, “Taslak, patronların işçileri
ücretsiz izne çıkarmalarına yasal kılıf
hazırlamak gibi duruyor. Taslak geri
çekilmeli ve hızla sendikaların önerilerine uygun düzenlemeler yapılmalı”
ifadelerini kullandı. Ceviz, bu süreçte
sendikaların ve konfederasyonların
ortak hareket etmesi gerektiğini de
vurguladı. ■ Haber Merkezi
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DÜNYANIN KÂBUSU TÜRKIYE’NIN RÜYASI OLDU: İŞSIZLIK ORANI ŞIMDILIK YÜZDE 13,8

PİYASALAR

1 milyon kişi iş bulma

Türkiye’de işgücünün görünümü

				2020 Ocak		
A) 15 yaş üstü nüfus:
62 milyon 15 bin		
B) İstihdamdaki nüfus:
27 milyon 266 bin
C) Dar tanımlı işsiz sayısı:
4 milyon 362 bin		
D) Toplam işgücü (B+C):
31 milyon 629 bin
E) İşgücüne katılım oranı (D/A): yüzde 51		
F) İşsizlik oranı (C/D):
yüzde 13,8		
G) İstihdam oranı (B/A):
yüzde 44		
H) İşgücüne dahil olmayan nüfus: 30 milyon 386 bin

ÇALIŞABILIR NÜFUS 1 MILYON
ARTTI AMA IŞGÜCÜ AZALDI

Peki bu kişiler neden işgücünden
ayrılıyor? Yine TÜİK verilerine göre ilk
göze çarpan neden ümitsizlik. Ocak
ayı itibariyle 946 bin kişinin iş bulma
ümidini kaybettiği için iş aramaktan
vazgeçtiği tahmin ediliyor. Bu sayı
aynı zamanda ölçüm tarihinin de en

‘Salgının
faturası çalışana
çıkarılıyor’
HÜKÜMETIN ücretsiz izni meşrulaştıran yeni torba yasa taslağına muhalefetten de tepki geldi.
Düzenleme “işten atma yasaklanıyor” diye süslenirken, hukuksuz
olan ücretsiz izinin önünü açıyor.
Ücretsiz izne çıkarılan işçiler ise
günlük 39 liraya geçinmek zorunda
bırakılıyor. Konuya ilişkin açıklama
yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “İşten çıkarmaların
yasaklanması tüm emek örgütlerinin ve partimizin ortak talebiydi.
Lakin ücretsiz izin uygulaması işten
çıkarmaları yasaklamayacak, sadece birkaç aylığına erteleyecek ve
tüm işçileri bin 177 liraya mahkûm
edecek” dedi. Taslağın bu haliyle
yasalaşması durumunda işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvuru
ihtiyacı duymayacağını belirten
Ağbaba, “Kısa çalışma ödeneğinde
işçiye minimum bin 700 lira ödenirken, ücretsiz izin uygulaması ile işçi
en az 530 lira hak kaybına uğrayacak. İşten çıkarma yasağı, işçinin
ücret dahil tüm haklarını garanti
altına alacak şekilde düzenlenmelidir. Hükümet salgının tüm faturasını
milyonlarca çalışana yüklemekten
vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.
■ Haber Merkezi

yüksek değeri. Ümitsizlerin sayısı 2018
Aralık’ta 598 binken 2019 Aralık’ta 838
bine yükselerek rekor kırmıştı. Böylece
ümitsizlerin sayısı sadece 1 ay içinde
108 bin kişi artmış oldu. Böylece ocak
ayında günde ortalama 3 bin 600 kişi iş
bulmaktan ümidini kesmiş oldu.

‘Covid-19 öncesindeki
tablo vahim’
DEVRIMCI İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştıma
Merkezi (DİSK-AR) Nisan ayı
İşsizlik ve İstihdamın Görünümü
Raporu’nu yayımladı. Rapora
göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8
milyona dayandı. İstihdam kaybı
2 milyona dayandı. Geniş tanımlı
işsiz sayısı Ocak 2019’da 7 milyon 552 bin iken Ocak 2020’de
408 bin artışla 7 milyon 960 bin
kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik
oranı Ocak 2020’de yüzde 23,1
olarak hesaplandı.

Çiftçi-Sen uyarıyor: Gıda
egemenliği, hemen şimdi
Tarım Bakanı'nın açıkladığı
tohum desteği sadece 21 ilde,
sertifikalı şirket tohumları
kullanma şartıyla uygulanacak.
Çiftçi-Sen ise uyarıyor: Aç
kalmamak, sağlıklı ürünler
üretebilmek için
gıda egemenliği, hemen şimdi

TÜM dünyada uluslararası tarım
ticaretini kısıtlarken, kendi halklarının gıda ihtiyaçlarını karşılamak
ve tarımsal üretimi korumak için
tedbirler alıyor. Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli de Coronavirüs salgını nedeniyle önümüzdeki
dönemde bitkisel üretimin devamlılığını ve gıdada arz güvencesini
sağlamak için tedbirler aldıklarını
belirterek “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir

arazilerin üretime katılması” için
Bakanlık olarak 21 ilde üreticilere
diktikleri tohumun yüzde 75’ini
hibe olarak dağıtacaklarını söyledi.
Ancak bakanlığın tohum desteğinden faydalanmak için şartı çiftçilerin sertifikalı şirket tohumu ekmesi.
Pakdemirli’nin tohum desteği
için açıkladığı 21 il, Adıyaman,
Afyon, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars,
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun,
Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat olarak
açıklandı. Destek verilecek ürünler
ise, buğday, arpa, kuru fasulye,
mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik
belirlenmiş durumda.
Bu konuya ilişkin Çifçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) kapsamlı bir basın
açıklaması yayımladı. Açıklamada
sadece 21 ildeki üreticilere tohum
dağıtılarak bitkisel üretimin de-
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‘Maske ihracatı yapan
firmalar açıklansın’

vamlılığı sağlanamayacağı belirtildi
ve tarımsal üretim merkezlerinin
kapsam dışı bırakılması eleştirildi.
Çiftçi-Sen açıklamasında konuyu şu
şekilde açıkladı;
"Yüzyıllardır Türkiye’nin gıda
ihtiyacını karşılamakta sadece bu
illerdeki çiftçiler değil, Ege, Akdeniz, Marmara, Trakya, Karadeniz,
Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki çiftçiler aktif rol almıştır. Hem ailelerini, hem bölgelerini, hem de büyük
kentleri beslemişlerdir.
Bakanın açıkladığı iller içinde
Türkiye’nin yazlık sebze ve meyve
üretiminin büyük bir çoğunluğunu
üreten iller kapsam dışıdır. Marmara Bölgesi’nde sadece Çanakkale
kapsam içine alınmış, diğer iller
kapsam dışı bırakılmıştır. Karadeniz Bölgesi’ndeki birçok il kapsam
dışı bırakılmıştır."
■ Ekonomi Servisi

hhCHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi
Mahir Polat, koronavirüsü salgını
sebebiyle ülkemizde ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından ön izne bağlanan
maske ihracatını Meclis gündemine
taşıdı. Salgının uzun sürmesi ve
ülke için durumun kötüye gitmesi
ihtimaline karşı bir tedbir planının
olup olmadığını soran Polat, “Türkiye’de salgının ne kadar süreceğini
bilmeden maske ihracatı yapılması
doğru değil. Ayrıca Bakanlıktan
özel izin alarak ihracat yapacak
firmalar ve bu firmaların hangi kriterlere göre belirlendiği açıklansın”
dedi. ■ Ekonomi Servisi

Otomobil satışları mart
ayında frene bastı
hhOTOMOTIV Distribütörleri Derneği’nce (ODD) INDICATA verilerine
dayandırılarak hazırlatılan ikinci el
online pazar raporundan derlenen
bilgilere göre, mart ayında Türkiye
ikinci el online otomobil ve hafif
ticari araç pazarında toplam 152
bin 544 adet satış gerçekleşti. Mart
ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163
bin 756 olarak gerçekleşti. Böylece
ilana çıkan araçların yüzde 93’ü
satıldı. Bunların 122 bin 203’ü binek
araç, 30 bin 341’i ise hafif ticari
araçlardan oluştu. Satışlar içinde
binek araçların payı yüzde 80, hafif
ticari araçların payı yüzde 20 olarak
belirlendi. Satışlarda geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde 8, geçen aya göre yüzde 3’lük bir düşüş
gözlemlendi. ■ AA

Temel ihtiyaç kredisinde
belirsizlik sürüyor
 Depo Photos

 Depo Photos

Verilere göre 15 yaş üstü nüfus son 1
yılda 61 milyondan 62 milyona yükseldi.
Buna karşın istihdam edilenlerin sayısı
109 bin kişi arttı. Üstelik iş arayanların
da sayısı azaldı. Böylece geçen yıl 31,8
milyon olan ülkenin işgücü büyüklüğü, bu yıl 31,6 milyona geriledi. 1 yılda
işgücünden çıkan kişi sayısının 196 bin
kişi olduğu tahmin edildi.

2019 Ocak
61 milyon 17 bin
27 milyon 157 bin
4 milyon 668 bin
31 milyon 825 bin
yüzde 52,2
yüzde 14,7
yüzde 44,5
29 milyon 192 bin

6.68

 AA

T

ÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK)
Ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini yayımladı. Henüz Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin hissedilmediği ocak ayında dahi işsizlik oranı
yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Küresel
veri akışına göre ise Dünya için kabus
olan işsizlik oranı büyüklükleri Türkiye için bir rüya gibi. Zira Kanada’da
işsizlik oranının salgınla beraber yüzde
8’e, ABD’de yüzde 12’ye, Almanya’da
ise yüzde 10’a yükselmesi bekleniyor.
Bu ülkelerde işsizliğe ilişkin veri akışı
gelmeye başladı bile. Türkiye’nin Nisan
ayı işsizlik oranı ise ancak Temmuz’da
yayımlanacak. Ancak ocak ayı işsizlik
oranları dahi işgücünün uçurumun kenarında olduğunu gözler önüne seriyor.

AVRO

 BirGün

Ümidini kaybettiği için iş
aramayanların sayısı (BİN KİŞİ)

Ozan GÜNDOĞDU

DOLAR

 Depo Photos

Covid-19 salgınının henüz
görülmediği ocak ayına
ilişkin işsizlik verileri
yayımlandı. Dünyada salgın
sonrası dahi görünmesi
beklenmeyen oranlar,
Türkiye’de henüz salgın
öncesinde görülüyor. İşsizlik
oranı yüzde 13,8, işsiz sayısı
4,3 milyon, iş bulmaktan
ümidi kalmayanlar 946 bin

 Depo Photos

ÜMIDINI KAYBETTI

SARI

Evde hayat, sofrada balık, şirkete kıyak
TARIM Bakanı “Evde hayat,
sofrada balık” sloganıyla zincir
marketlere çipura ve levrek dağıtılacağını bu balıkların da ucuza
satılacağını duyurmuştu. Çiftçi-Sen
ise bu düzenlemeyle hem zincir
marketlerinin hem de uluslararası
ticarete konu olan balık çiftliklerinin
korunmaya çalışıldığını vurguladı.
Konuya ilişkin Çiftçi-Sen’den yapı-

lan açıklama şu şekilde;
Tarım ticaretine konu olan
önemli gıdalardan birisi de balıktır.
Dolayısıyla ülkelerin uluslararası
tarım ticareti kısıtlamalarından
olumsuz etkilenenlerin başında
balık yetiştiren çiftlikler ve balık avcılığı yapan büyük firmalar
gelmektedir. Türkiye’de de ihracat
için balık yetiştiren balık çiftlikleri

oldukça çoktur ve bu durumdan
olumsuz etkilenmişlerdir. Bakanlık
bu kararı alırken, toplum sağlığına
katkı verilmesi için değil (hele hele
bu çiftliklerde yetiştirilen balıkların
bol antibiyotik yüklemesine maruz
kaldıkları düşünüldüğünde), zor
duruma düşen/düşecek olan şirketleri korumak için aldığı kuşkusu
güçlenmektedir.

hh 6 ay geri ödemesiz olarak planlanan
ve koronavirüs salgınına karşı temel
ihtiyacı karşılamak için dağıtılacak
Temel İhtiyaç Kredisi’nde belirsizlik
sürüyor. Geçen hafta başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteren yurttaşlar,
başvuru sonuçlarının onaylanma
süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları
tarihi araştırıyor. Tüm bunlar yaşanırken Berat Albayrak konuya ilişkin salı
günü, ‘5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine
3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu
hafta başlayacak.’ demişti. Hafta bitmesine rağmen kredilerin akıbeti belli
değil. Kredilerinin onaylanıp onaylanmadığını bile öğrenemeyen yurttaşlar
sosyal medyadan tepki gösterdi.
■ Haber Merkezi
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NASIL OYNANIR?

Sudoku tablonun 9 satır, 9
sütun ve 9 almalık beyaz ve gri
renklendirilmiş 3 x 3 bloktan
oluşan 81 hücresi vard›r. Sudoku
oyununun amacı tüm hücreleri
1 ile 9 arasındaki rakamlarla
doldurmaktır. Ama çözümde her
bir rakamın, her bir satırda, her bir
sütunda ve her bir blokta sadece
bir kez görünmesi gerekir.

Dünkü
sudokunun
çözümü

UMUDUMUZ ŞABAN

KANAL D 20:00

MADAGASKAR
PENGUENLERI

11 Nisan 2020 Cumartesi Yıl: 16 Sayı: 5841

TV’DE BUGÜN

STAR 20:00

n Yönetmen: Kartal Tibet
n Oyuncular: Kemal Sunal, Serpil Nur ve Turgut Özatay
n Yapım Yılı: 1979

ARKADAŞLARININ Ringo diye çağırdığı Şaban, kovboy filmlerine
meraklı bir kahveci çırağıdır. Günün birinde İstanbul’dan gelen bir telgrafla
hayatı değişir. Ölen amcasının ona bıraktığı kahveyi devralmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkar. Bu arada İstanbul’da mahalleli, kabadayı Yedibela
Recep ve adamlarından bıkmıştır. Recep’in haraç bölgesi olan mahalleyi
yıkıp yerine site yapmak isteyen müteahhit Muhteşem, ünlü tetikçi Mardinli Arif’i kiralayarak onu öldürtür. Cinayet, mahalleye ayak basar basmaz
kendini bir kovboy filminin ortasında bulan Ringo Şaban’ın üzerine kalır.
Bir anda adı efsaneye dönüşen Şaban artık Muhteşem’e karşı mahallelinin
tek umudu olur.

BAŞARILI ajan doğulmaz. Çünkü başarılı
ajanlar yumurtadan çıkar!
Madagaskar’ın muhteşem ajanlarıyla tanışın:
Skipper, Kowalski, Rico
and Private. Bu seçkin
penguenler, gizli bir örgüte katılırlar. İsmi Kuzey
Rüzgarı olan bu organizasyona, yakışıklı ve
kuvvetli ismi gizli bir ajan
liderlik etmektedir. Bu iki
takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok
etmek için hain planlar
peşinde olan korkunç Dr.
Octavius Brine’ı durdurması gerekmektedir.

MUHTEŞEM GATSBY
SINEMA TV 11:00
1922 yılında, Amerikan
Rüyası’nın çekimine kapılan
Nick Carraway yazar olmak
istemektedir. Hayalini gerçekleştirmek için New York’a
taşınan Nick, bir gün tesadüf
sonucu milyoner Jay Gatsby
ile tanışır. Nick zaman içinde,
Jay’in yanında şahit olduğu
şeylerle, hareketli ve şatafatlı
görünen hayatın arkasındaki çöküşü ve sahteliği fark
edecektir.
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Politika: M. Emin Kurnaz
Ekonomi: Ozan Gündoğdu
Çalışma Yaşamı: Sevgim Denizaltı
Kent-Yurt: Uğur Şahin
Kültür-Sanat: Işıl Çalışkan Spor: Eren Tutel
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Daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var

 Freepik

PANDEMIK salgın şanslı olanlarımızı ‘kendimize ait bir oda’ yaratmaya
davet etti. Bu karşı gelinemez davette
birçok şeyle baş başa kalıyoruz.
Bir süre daha böyle
devam edecek gibi. Bu
belirsizliğin ve bilinemez soruların peşine
düşmek kız kardeşlerin
isyanına iyi gelmeyecek, en başından beri
biliyoruz…
Bir tarafta yoga
yapmaktan diğer
tarafta ise evde
çalışmaktan
esneyenlerimiz,
işsizlikten
‘Biraz da

burama işsizlik’ diyenlerimiz, ev işlerini
marslı beylere yaptırmaya çalışan annelerimiz, odalara sığamayanlarımız,
evi paylaşamadıklarımız, kedilerimizin
yaşam tarzıyla empati yapanlarımız…
Kadınların kapıdan kapıya içtikleri
kahveler, balkondan balkona oynadıkları ‘isim-şehir-hayvan’ oyunu, evlerinin camlarına yapıştırdıkları ‘Affetmiyoruz’ pankartları ne olursa olsun pes
etmeyen inatçılığımız yaşamaya ve
yaşamın kendisine olan umudumuzu
tazeliyor. Biz seslerimizi buluşturmanın, duvarlarda delikler açmanın
yolunu bir şekilde bulanlarız.
Talancı, yağmacı, işgalci erkek
düzenin ördüğü ağları, duvarlardan
açtığımız deliklerin götürdüğü ormanda, ses dalgalarımızın buluşmasıyla

bozuyoruz.
Bugün taptaze güne,
hayal
ettiğimiz
eşit ve
özgür yaşama olan
inancımızı daha
da süslüyoruz. Hayal etmeye,
yarını düşlemeye devam ediyoruz.
Yarattıkları düzende sağlık, barınma ve gıda gibi yaşamsal haklarımızı
nasıl gasp ettiklerine şahit oluyoruz.
Dünyanın umudu uzun zamandır
bilime, kamuculuğa, eşit ve özgür bir
yaşama, yeşile, maviye, hayvanlara,
kadınlara bakıyor…
Sokaklara istediği zaman çı-

kamamanın burukluğunu
çoğumuz daha küçük bir
kız çocuğuyken erkenden
deneyimledik. Büyümenin
hayalini belki de hep o yüzden
çok kurduk. o kurduğumuz
hayallerle sokakları zapt
ettik. Sabretmeyi, deneyimlemeyi, dayanışmayı
zamanla beraber öğrendik. O yüzden sokaklar
biliyor kavuşacağımız günü
nasıl iple çektiğimizi. O ip şimdi
bizim evlerden evlere sohbetlerimizi dolaşıyor, camımıza taş fırlatıyor.
Aylarca dolaşmaktan uzayan o
upuzun iple, ip atlayacağımız güne
kadar yan yana değil ama birlikteyiz… ■ BirGün/Kadın

GÜVENCESIZ ÇALIŞAN KADINLAR ZOR DURUMDA

BIÇAK KEMIĞE DAYANDI
Meral DANYILDIZ

K

Salgınla birlikte yükselişe geçen yoksulluk riski, ucuz işgücü
ve güvencesiz çalışma dendiğinde ilk akla kadın işçiler geliyor.
İmece Ev İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ayten Kargın: “Bıçak
kemiğe dayandı. Bu insanlar ne yapsın, duvar mı yesinler?”

ORONAVIRÜS salgınıyla birlikte
tırmanan yoksulluk riski en çok
kadınları tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün yaptığı
yazılı açıklamada bu duruma dikkat
çekti. Dünya genelindeki kadınların
yüzde 60’ının kayıt dışı ekonomide
çalıştığını söyleyen Guterres, kadınların daha az gelir elde ettiğini ve
yoksulluk seviyesinin altına düşme
olasılığının daha yüksek olduğunu
ifade etti. Guterres’in açıklamasına
eklenen BM raporunda da milyonlarca kadının salgın nedeniyle işini
kaybettiği bilgisine yer verildi.
Türkiye’de de durum farklı değil.
Kadın istihdamı oranının yalnızca yüzde 30,5 olduğu ülkede ucuz
işgücü, güvencesiz çalışma ve geçici
işçi dendiğinde ilk akla gelenler
kadın işçiler oluyor. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı
ocak ayı işgücü istatistiklerine göre
güvencesiz çalışmış bugüne kadar.
kadınların yüzde 37,4’ü kayıt dışı.
Neden gittiğini soruyorum, ‘Kim bana
Öte yandan genç kadın işsizliği ve
para verecek?’ diyor. Aylık maaşını da
kentsel kadın işsizliği rekor üstüne
gündeliğe çevirmiş. Haftada
rekor kırmaya devam ediyor.
üç gün gidiyor, günlük para
Ocak 2020’de yüzde 36’lara
alıyor. Kendini koruulaşan kentsel genç kadın
mak için gün saişsizliği, yine en yüksek
yısını indirmiş.
işsizlik türü oldu. Dediğimiz
Ücretli izni
gibi, bu veriler ocak ayına ait.
sorduğumda
Türkiye’de mart ayında baş
da ‘Verirgösteren koronavirüs salgınının yarattığı sosyal tahribatın Gizem Balyemez ler mi hiç?
Vermezler’
bu tabloyu daha da kötüleştidedi.
Yirmi
senedir
receği sır değil.
ev
işçiliği
yapıyor
aynı
Peki, kayıt dışı, güvencesiz çalışan
evde;
ama
geriye
dönük
kadınlar neler yaşıyorlar, nasıl geçiniyorlar? Devleti yönetenlerden beklen- hiçbir sağlık güvencesi yok. Birçok ev işçisi kadın da yine ücret
tileri ne? İmece Ev İşçileri Sendikası
verilmeden korona sonrası kapıya
Başkanı Ayten Kargın ile güvencesiz
konulmuş. Ücret verip de izne
çalışırken işsiz kalan İngilizce öğretçıkaran işveren çok istisnadır.
meni Gizem Balyemez ile konuştuk.
Ben hiç görmedim.”

EV İŞÇİLERİ KAPI ÖNÜNE KONDU
Türkiye’de bir milyon ev işçisi kadın var. Bu kadınlar salgın nedeniyle
çok zor durumda.
İmece Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, “Artık bıçak kemiğe
dayanmış durumda” diyerek başlıyor
sözlerine: “Daha geçen gün bir ev işçisiyle görüştüm, 65 yaş üstüydü, yıllardır çalışıyor. Çalıştığı işveren hâlâ
götürüp getiriyor kadını. Ama zaten

BİZİ KİMSE GÖRMÜYOR
“Bu işçiler ne yapsın? Duvarları mı yesinler?” diye soran
Kargın, şöyle devam ediyor: “Ek
önlem alınması gerekiyor ama
bütün sıkıntı da burada başlıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Güvencesiz çalışan kadın ev işçileri
için, sokakta simit satanlar için,
kâğıt toplayanlar için… Ev işçileri

tılar ama insanlar nasıl geçinecek?”
ifadelerini kullanıyor.
Özellikle kadınların salgınla birlikte ortaya çıkan bu durumdan daha
çok etkilendiğini vurgulayan İmece
Sendikası Başkanı Ayten Kargın, “Her
şey kadının eline bakıyor. Aksi takdirde bu şiddete dönüşüyor. En büyük
sıkıntıyı yine kadınlar çekiyor” diyor.

TWITTER’DAN İŞ ARIYORUM

 İHA

görünmez, kimse görmüyor. Ev işçileri olarak bizim mutlaka İş Yasası
kapsamına alınmamız gerekiyor. Bu
kapsama alınırsak, işçi sayılırsak, biz
de sesimizi duyurabiliriz. En azından
ücretli izin hakkımız olur.”
Kendi yaşadıklarını da
anlatan Kargın, “Ben oğlumla
beraber servise gidiyorum.
Aynı zamanda engelli okulunda çalışıyoruz. Orada iki
buçuğa kadar çalışıyoruz, daha sonra
öğrencileri dağıtıyoruz, ben oradan
maaş alıyorum.
Ama biz gitmediğimizde bizim de
maaşımızdan
kesiliyor. Şu
anda okullar kapalı,
evdeyiz.
Maaş verilmiyor bize.
Orada
çalışan bir
sürü
hostes
Ayten Kargın
var, hiçbiri
para alamıyor. Çok kötü
durumdalar.
Bizi içeri tık-

 İmece

İstanbul’a bir sene önce taşınan
İngilizce öğretmeni Gizem Balyemez
de güvencesiz çalışan milyonlarca
kadından biri. İstanbul’un eğitim
sektörü için tam bir sömürü merkezi
haline geldiğini belirten Balyemez,
şunları anlatıyor: “4 yıllık tecrübeye
sahibim ve neredeyse tüm iyi gözüyle
bakılan kolejler 2 bin 500 gibi komik
rakamlarla 40 saat derse sokmak
istiyor. Buralarda çalışmayı reddettim. İki farklı özel kursta yarı zamanlı
çalışmaya başladım, fakat ders
başı ücretler çok kötü. Güvencesiz
çalışıyorum aynı zamanda. Geçinmek
için de bunu kabul ettim. Şimdi de
korona yüzünden çalıştığım kurumlar kapandı ve işsiz kaldım.”
İşsiz kalmasının ardından Twitter’dan bir mesaj paylaşarak acilen
işe ihtiyacının olduğunu, özel ders
vermek istediğini dile getiren Balyemez, “Devletin bizim gibi güvencesiz çalışan insanları göz önünde
bulundurup bunun için adım atması
gerekirken bizi Twitter’da iş arayacak
hale getirmesi çok korkunç” diye
konuşuyor.

DAYANIŞMA MUTLU ETTİ
Annesinin kronik hasta olduğunu,
fabrikada işçi olarak çalıştığını söylüyor Balyemez. Annesine bu süreçte
ne olduğu belirsiz bir şekilde ‘işe
gelme’ dendiğini aktarıyor; “Ücretli
izin mi, ücretsiz izin mi yoksa yıllık
izinden mi düşecekler, hiçbir açıklama yapılmadı” diyor.
Kardeşinin ise öğrenci olduğunu
belirten Balyemez, “Bizim gibi birçok
aile var, devletin para ve gıda yardımı
yapması gerekiyor bu noktada. Ancak
yapmıyorlar. Twitter’a yazdığım post
sayesinde öğrenci buldum. Ne
kadar garanti olduğu tartışılır tabi.
Ama karşıma çıkan dayanışma beni
çok mutlu etti. Paylaşımım çok sayıda
etkileşim aldı” ifadelerini kullanıyor.
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Salud!
BirGün/KADIN

Vilma Espin anısına saygıyla…
Pandemi günlerinde, yama tutmayan
sistemin her yanı etraflıca sorgulanmaya
başladı. Patriyarkal kapitalizm ve onun
aygıtları; küresel beka mücadelesi verirken Karayiplerde küçücük bir ada ülkesi
60 yılı aşkın süredir yaptığı gibi insanlığa
umut oluyor. Salud (Sağlığa) belgeseli,
bu umudu yeşerten temel zeminleri
anlatıyor.
Belgesel, Küba’nın dünyanın dört bir
yanına gönderdiği hekimleri ve yapılan
çalışmaları anlatırken, bir yandan da ABD
ambargosuna rağmen gelişen, dirençle
büyüyen sağlık sisteminin yoksul ülkelerde yarattığı “mucizeleri” yüzlerde buruk
bir tebessüm bırakacak şekilde özetliyor. Devrimin ardından henüz 4 sene
geçmesine rağmen ilk olarak Cezayir’e
destek olmakla başlayan program, Batı
Afrika’nın Gambiya’sından Venezuela
Barrio’larına değin uzanıyor… Küba yalnızca hekim göndermekle kalmıyor, aynı
zamanda tıp eğitiminin yaygınlaşmasına
da yardımcı oluyor. Gambia’lı gençlerin “Burada tıp okuyabileceğim aklıma
gelmezdi” sözü yaşananları adeta özetler
nitelikte.
Gidilen yoksul ülkelerdeki çok sayıda
çalışma bize aynı zamanda fedakâr ama
bir o kadar da sakin bir metot izlendiğini
gösteriyor. Pek çok olanaksızlık hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin çok özel
çabaları sonucunda aşılıyor. Kullanılan
pek çok tıbbi ekipman yetersiz ve tıpkı
içinden geçtiğimiz şu günlerdeki gibi çok
sayıda bulaşıcılık riski taşınıyor fakat
burada yetersizlikleri yaratan içinden
geçtiğimiz bu zamanlardan farklı olarak,
lakaytlık değil ambargo ve yoksulluk…
Belgeseldeki belki de en önemli vurgu
koruyucu sağlık hizmetlerinin hayat kurtarıcı nitelikte olduğu ve bunun yoksul ülkelerde nasıl daha da zorlaştığı üzerine...
“ayağın üzerinde çıkan yaraya hekimin
uzun bir muayenenin ardından, “Sanırım
ayakkabını değiştirmemiz gerekiyor” diye
yanıt vermesi meselenin ciddiyetini mizahi bir yöntemle ortaya koyuyor. Küba’daki
uzun insan ömrü de, bebek ölümlerinin
azlığı da koruyucu sağlık hizmetlerinin
yeterliliği ile açıklanıyor ve gidilen tüm
ülkelerde verilen eğitimlerde en çok buna
vurgu yapılıyor.
Belgeselde en çok göze çarpan
öğelerden biri de çok sayıda kadın sağlık
çalışanının yer alması. Bu hafta köşemize
bu belgeseli konu etmemizin nedeni de
o; çünkü Küba’da toplam sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i hekimlerin ise
yüzde 65’i ise kadın… Bunda, tarihindeki
önemli bir gerilla ve bilim insanı Vilma
Espin’in payı da oldukça büyük. 7 Nisan
Espin’in doğum günüydü… Vilma Lucila Espín Guillois Kübalı devrimci,
feminist ve kimya mühendisi… Anısı bugün Küba’dan
dünyaya umut saçan binlerce hekimin ve bilim insanının
mücadelesinde yaşıyor ve
elbette 60 senedir dünyaya
kafa tutan
yenilmezliğinde…

 BirGün
Belgeseli izlemek için kare kodu
mobil cihazınıza okutabilirsiniz
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GASCOIGNE’İN ÇARESİZLİĞİ
Adams kadar şanslı değildi Paul Gascoigne, en azından onun da elinden tutacak,
kaldıracak bir Wenger olmadı hayatında. 17
Mayıs 1967 Dunston’da dünyaya gelmişti,
yoksul bir ailenin dört çocuğundan biriydi.
1980 senesinde Newcastle alt yapısında
başlayan futbol serüveni, 1985 senesinde A
takıma yükselerek hız kazandı. 1992 senesine kadar süren Tottenham kariyerinde, 92
maçta 19 gol attı. 1992 sezonunun başında,
5,5 milyon sterlin karşılığında İtalya'nın
Lazio kulübüne transfer oldu. Futbol
sahalarındaki şöhreti ivme kazandıkça
alkol bağımlılığı da o ölçüde arttı. Çocukluğundan beri severdi alkolü ve ne yazık ki
tutkusunu hiç yenemedi. 1998 senesinde
Southampton’da girdiği alkol koması sonucu hastaneye kaldırılmış, Everton formasını
giydiği dönemde teknik direktörü Walter
Smith’in ısrarı sonucu Amerika’da alkol
tedavisi görmüştü. Çok iyi futbolcuydu,
komikti, yardımseverdi. Hayatı hiç ciddiye
almadı. Hep güldü, hep güldürdü. Ama o
komikliğin altında yatan yalnızlık, kimsesizlik ve alkol bağımlılığı kaderi oldu. Tıpkı
idolü George Best gibi, hep yarım kalmış
bir hikâyeyi hatırlattı...

‘GREAVES GÜNDE 20 ŞİŞE BİRA İÇERDİ’
Ondan çok zaman önce dünyaya gelmiş
Jimmy Greaves de futboluyla birlikte alkol

ile anılanlardandı. 1957 senesinde Chelsea’de başlayan futbol kariyerinde A.C.
Milan, Tottenham ve West Ham United’da
top koşturdu. 2004 senesinde yayımlanan
biyografisinde (Greavsie: The Autobiography) 17 yaşında evlendiğini, 19 yaşında milli
takıma yükseldiğini, 26 yaşında dört çocuk
babası olduğunu, 30 yaşında futboldan
koptuğunu, futbol oynadığı zamanlarda
çoğu gün 20 şişe bira içtiğini anlatır. Yatağının başucunda her daim bir şişe votka bulundururmuş, sinirlerini yatıştırma adına…
2003 Ağustos’unda The Guardian ‘a verdiği söyleşisinde 1977 senesinin beş ayını
alkol bağımlığı yüzünden akıl hastanesinde geçirdiğini, 1978 Şubat’ında alkolü
bıraktığını ve o günden sonra hiç içmediğini anlatır. Çoğu profesyonel futbolcu için
en büyük trajedi futbolu bıraktıktan sonra
yaşanır diyor o enfes kitabında ve devam
ediyor: “Bilirsiniz, artık koşamayacak hale
gelen atları vururlar. Benim zamanımda top koşturmuş topçuların bazıları da
kendilerini o atlara benzetir. Hayatlarında
futboldan başka bir şey
yoktur ve keşke
sonum o atlar
gibi olsa diye
düşünürler.
Geriye tutunabilecekleri
tek şey, alkol
kalmıştır…”
Son sözü
şimdilerin âlemcisi Mario
Balotelli’ye
bırakalım:
“Basın,
sigara ve
alkolün
performansımı
düşürdüğünü
söylüyor...
Attığım
her golden
sonra onların şerefine
Jimmy Greaves bir dönem
içiyorum.”

Finaller iptal edildi
2 altın, 1 bronz geldi
ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG), koronavirüs nedeniyle
finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik
Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının
nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen
kupa, koronavirüs salgını nedeniyle
elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG,
yayınladığı kararla eleme sıralamasının
nihai sonuç olmasına karar verdi. Bu
sonuçlara göre Ümit Şamiloğlu barfiks,
Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer
aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel
aletinde bronz madalya elde etti. n AA

Milan’da forma giydi.

Dereceler sıralamayı
ETKİLEMEYECEK
Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30
Kasım’a kadar yapılan derecelerin dünya
sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen
Tokyo Olimpiyatı için yeni yol haritası
çizen Birlik, Atlet Komisyonu’nun önerisini dikkate alan Dünya Atletizm Birliği,
sporcuların yeterli hazırlık yapamayacakları gerekçesiyle bu yaz sezonunun
dünya sıralamasına etki etmemesi
kararı aldı. 6 Nisan’dan geçerli olmak
üzere 30 Kasım’a kadar yapılacak tüm
dereceler, kayıtlara girecek ancak olimpiyat baraj geçme niteliği taşımayacak.
Bu süreçte dünya sıralaması hesaplaması da dondurulacak. n AA

 Depo Photos

 Wikipedia

karakterlerinden biriydi.

sonra stres atmaları için “Players Lounge”ları bulunurdu ve maç sonrası alkol almaları normal karşılanırdı. Madem futbol işçi
sınıfının oyunuydu, o oyununun içinde işçi
sınıfının sevdiği, içki dâhil her şey olmalıydı. O yıllarda Arsenal, “Britanya futbolunun en büyük barı” olarak bilinirdi. Ve
o barın değişilmezlerinden biriydi Adams,
tıpkı takım arkadaşı Paul Merson ve Kenny
Sansom gibi…
Adams’ın imdadına 1996 Kasım’ında
teknik direktörlük görevine getirilen Arsene
Wenger yetişti. Meseleyi bilenler, Fransız
futbol adamının ilk icraatının Highbury
Stadının içindeki barı kaldırmak olduğunu
anlatır. Adams, Wenger’in uyguladığı katı
kurallar ve alkol yasağı sayesinde futbola
döndü, 1997-98 ve 2001-02 sezonlarında
kaptan olarak sahaya çıktığı takımda iki
şampiyonluk yaşadı…

 Wikipedia

Ç

OK zaman önce yine bu köşede kuzeyin yeşil ülkesinin efsane futbolcusunun hikâyesini yazmıştım. “Eğer
bana üç kişiyi çalımlayıp 30 metreden
Liverpool'a nefis bir gol atıp tribünleri ayağa kaldırmak mı, dünya güzeliyle beraber
olmak mı diye sorsanız karar vermesi çok
zor olurdu. Şanslı biri olarak her ikisini de
yaptım. Ama birini 50 bin kişinin gözleri
önünde!” demiş efsane George Best, Ada
Ziya
futbolunun gelmiş geçmiş en büyük âlemADNAN
cisi, yeşil sahaların Beatle’ı. Madem konuziyaadnan@yahoo.com
su açıldı, futbol âleminde tiryakilikleriyle
Futbolculukları nam salmışları anlatalım bu yazıda, Yine
Best’in tanımıyla alkol hariç, hayatındaki
kadar alkole her şeyi çalımlamışları yâd edelim…
80’li yıllara yetişmiş Arsenal taraftardüşkünlükleriyle
larının gözdesidir Tony Adams, 10 Ekim
tanınan ve acaba
1966 doğumlu 1,90’lık stoper. 1980 senekendilerine sinde Arsenal’in genç takımında başlayan
baksalardı ve 22 seneye uzanan futbol kariyerinde
ne olurdu dört şampiyonluk kupası kaldırırken, üç
sezonda Federasyon Kupasını, bir kez de
dedirten UEFA Kupa galipleri Kupasını kazandı. 668
yıldızların maçta forma giydi, 48 gol kaydetti. Futboluhikâyesi... nun yanı sıra, o yıllarda çalkantılı yaşantısı
yüzünden manşetlerden hiç düşmezdi.
1990 Mayıs’ında alkollü olarak karıştığı
bir trafik kazası sonucu hapse mahkûm
edildi. Dört aylık cezasının yarısını
tamamladıktan sonra 1991 Şubat’ında serbest kaldı, alkol bağımlığı
nedeniyle uzun süre tedavi gördü
ama alkol illetinden kurtulamadı.
“Addicted” (Bağımlı) adını verdiği, alkol ile savaşını anlattığı
1998 senesinin Mayıs ayında
ilk kez yayımlanan biyografisi, o sene en fazla satan
kitaplar arasında yerini
aldı…
Ancak hatırlatmadan geçmeyelim, o yıllarda
alkol Britanya
futbolunun vazgeçilmeziydi,
taraftarı da
içmeyi severdi,
futbolcusu da!
25 Kasım 2005’te
Hatta statların
yaşamını yitiren George Best
içinde, topçufutbol tarihinin en aykırı
ların maçtan
...UZAKLARDAN
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‘ALEM’IN KRALLARI

 Depo Photos

Messi: Henry’nin
Yüzüne bakamadım

GÜNÜN ÖNERİSİ

Bilimin
İlkeleri
Işığında
Spor

GÜNÜMÜZDE
insanların fiziksel, duygusal ve
sosyal açıdan
gelişim göstermeleri, birlikte hareket
edebilme becerisinin
kazanılması ve karşılıklı
dayanışmanın sağlanarak toplum içerisinde
statü kazanılmasındaki
en önemli kavramlardan birisi de spor
olgusu. Spor, çağımızın modern
toplumlarında kültür ve refah
düzeylerinin bir göstergesi olarak
anlam kazanan ve sosyal hayatın
tüm yönlerini etkileyen önemli
kavram.
İnsanlık için önemli olan Fizik,

Kimya, Biyoloji, Tıp
ve Sosyal Bilimlerde meydana
gelen teknolojik
değişimler ve yeni
araştırma metotları,
insan performansına sosyokültürel
bir yaklaşımla, Spor
Bilimlerinin oluşumunu ve gelişimini
de hazırladı. Bununla birlikte 20. yy.ın
ikinci yarısından itibaren sporda
bilimsel çabanın ürünleri ortaya
çıkmaya başlladı. Doç. Dr. İlker
Özmutlu’nun editörlüğünü yaptığı
bu kitap sizlere sporun bilimle beraber nasıl yükseldiğini gösteriyor.
n Spor Servisi

Barça’da 6 yönetici
ISTIFA ETTI IDDIASI

 freepik

Gazza lakabıyla da bilinen
Paul Gascoigne, yeteneği
kadar alkol bağımlılığıyla da anılıyor.

ESKI takım arkadaşı Thierry Henry
hakkında övgü dolu ifadeler kullanan
Lionel Messi, Fransız yıldızla ilgili bir
itirafta da bulundu. L’Equipe’e konuşan
Messi, Henry’nin Arsenal’dan Barcelona’ya transfer olduktan sonra ilk
karşılaştıkları anı anlattı. Messi, Thierry
Henry’ye karşı hayranlığını dile getirirken, ‘’Barcelona’ya transfer olduktan
sonra soyunma odasına ilk geldiğinde
Thierry Henry’nin yüzüne bakmaya
cesaret edemedim. Onun için hissettiğim şey bir çeşit hayranlıktı. İngiltere’de
yaptıklarını biliyordum ve artık aynı
takımdaydık’’ dedi. n Spor Servisi

KATALONYA’nın köklü gazetelerinden La Vanguardia’nın haberine
göre, Barcelona Kulübü’nde yöneticilik yapan 6 kişi, Başkan Josep
Maria Bartomeu’nun tutarsız kararları
gerekçesiyle istifa etti. İstifa edenlerin
ikisinin başkan yardımcısı, dördünün ise yönetim kurulu üyesi olduğu
belirtilirken haberde isimlere de yer
verildi. Buna göre Katalan ekibinin
başkan yardımcılarından Emili Rousaud ve Quique Tombas ile yöneticiler
Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor
ve Jordi Calsamiglia, perşembe günü
istifasını verdi. İstifa eden yöneticiler
ortak bir mektup hazırlayarak geri
dönmeyeceklerini belirttiler. n AA
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Gül, geril, şaşır, düşün
Kendini terk edip başka mühimliklere odaklanıp tekrar kendine
dönmeni sağlayacak bu haftalık reçete: Aki Kaurismäki, David
Lowery, Pablo Larraín, Asghar Farhadi, Stephen Fears

M

ÜLTECI sorununda Batı’nın öteki yüzünü gösteren Aki Kaurismäki filmografisi bir hazine sandığı
sunmakta, bence bu sandığı açın, David Lowery
ise itidalli, derin ve sakin filmleriyle duygu çemberinizi
genişletecek bir yönetmen kaçırmayın, ahlaki belirsizliğin
ustası Pablo Larraín ile zihninizi açın, insan tabiatıTuğçe
nın
mercek
altında tutan Asghar Farhadi’nin gösterdikMADAYANTI
DİZİCİ
leri ile büyülenin, elindeki materyale vakur bir zeka ile
yaklaşma ustası Stephen Fears’in filmiyle sonunda kahkahayı basın.

TOIVON TUOLLA PUOLEN
Biliyorsunuz mülteci meselesi sinir bozucu bir şekilde yönetmenlerin deneme yanılma tahtası şeklinde ele aldığı konulardan. Sebebi
basit, kötü bir sinema bile ortaya koysanız konu halihazırda seyirciyi zaten derinden etkilediği için kimse filmlere kayıtsız kalamıyor.
Bu da, bu konuda ödül avına çıkmış çok kötü filmler izlememize
sebebiyet veriyor. Ama Aki Kaurismäki bambaşka. Yönetmenin
Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope) filmi meseleye
Batı’dan nasıl bakıldığını en iyi anlatan film. Filmin hiciv gücü
öyle yüksek ki bir yerlerinizi acıtabiliyor. Halep’ten Helsinki’ye göçen Halid’in hikayesini anlatan yönetmen, bu filmiyle
Batı’nın öteki yüzünü göstererek “Mülteci sorunu Avrupa’nın
en büyük utancı” diyor. Tipik, klasik sahne anlatısı olmayan,
farklı bir set anlayışı olan Kaurismäki’nin filmlerinde ayrıca
Victor de Sica, Frank Capra’da olduğu gibi bireyin toplum
ile karşı karşıya gelmesinin benzersiz bir yansıması da
vardır. Bu özellikler yönetmenin diğer filmlerinde daha
net gözlemlenmekte. Kaurismäki filmografisi bir hazine
sandığı sunmakta, bence bu sandığı açın.

Biyografik olsun
ama kural yıkıcı bir yönetmen, elinde ne varsa
şahsına münhasır, bu
filmde ortaya koymuş olsun diyorsanız Neruda filmi
tek seçim. Filmde şair Neruda’nın tatlı edepsiz hedonist
yaşamı ile devrimci senatör
Neruda’nın komünist yaşamı,
Apollonian ve Dionysian ikili karşıtlığının bütünleşmiş bir portresi
olarak karşımıza çıkıyor. Nerudavari
bir dünyada Jorge Luis Borges tarzı
üst kurmaca fikri taşıyan film eğlenceli olsa da ciddiyetini hiç bozmuyor.
Şilili yönetmen Pablo Larraín, filmindeki
özgün hamleleri ile beni adeta mest etti.
Yenilikçi ve özgün genç yönetmen Larraín
ahlaki belirsizliğin ustalarından. Yönetmenin askeri diktatörlük döneminde geçen
filmi Tony Manero ile Katolik Kilise ve ülkenin
politik yapısını sert dille deştiği The Club filmi
bu ustalığın belirgin örneklerinden. Jackie
Kennedy’nin biyografisi olan Jackie filminde
de yönetmen kendine özgü stilini konuşturarak
Hollywood’un homojen biyografik film yapısı
dışına çıkmıştı. Neruda filmi tam biyografik bir
film değil. Şilili, Nobel ödüllü ünlü şair Neruda’nın hayatının kısa bir dönemine denk düşen
hayali bir yorum, bir fantezi.

THE SALESMAN
Uzak coğrafyadan olsun, sınıf, cinsiyet,
mülk ve hukuk kavramlarını içinde barındıran sosyolojik belge gibi bir film olsun
diyorsanız Asghar Farhadi’nin bu filmini
deneyin derim. İnsan tabiatının mercek
altında tutan yönetmen bu filminde, olaylardan ziyade olayların sonuçlarının bireyler
üzerindeki etkileri ile daha çok ilgilenmiş.
Yaşanan trajedilerin kendilerinden ziyade
bu trajediler sonrasında kadın ve erkeklerin,
aile ilişkilerinin, karı kocaların ilişkilerinin
nasıl sarsıldığını, bireylerin derinden yara
alışlarını kendi coğrafyasını aşarak incelemiş.
Farhadi’nin yaratım sürecinde spesifik bir
durumdan bir andan yola çıkarak genişleyen
hikayeye doğru ilerlediğini ve finallerinin
birden çok anlamlı yani muğlak nihayetlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu filmdeki son da aslında
birden çok yeni başlangıcı göstermekte. Hikayenin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini seyirciye bir
kez daha merak ettirmekte..

A GHOST STORY VE AIN’T
THEM BODIES SAINTS
Benim en sevdiklerim listesinde asla yerini kaybetmeyecek olan ve düşündüğümde beni hala kurduğu
atmosferin içine çeken eşsiz bir film A Ghost Story.
Sinemanın hipnotize etme gücünü bir çarşaf ile
kanıtlamakta. Bu film benim için çok özel o
yüzden benim için anlatılamaz filmlerden. O
yüzden en sevdiğim yönetmenlerden olan
David Lowery’nin bu filmden önce çektiği
2013 yapımı Ain’t Them Bodies Saints filiminden bahsedeyim en iyisi. Film adeta,
chiaroscuro tekniği ile hareket eden bir
Caravaggio tablosu gibi. Westernimsi,
zamansız ama bir o kadar tanıdık.
Görüntünün ahenkli akışı, yumuşak
ışık huzmeleri ile bütünleşen oyuncuların sakin ve itidalli hareketleri
ile bir yandan Terrence Malick sinemasını anımsatırken yaratılan
gergin bekleyiş ve belirsizlikten kaynaklı endişe ile yönetmen David Lowery bence
ilk imzasını bu filmle atıyor.
Hayatın sürekli dönüşen
bir şey olduğunu ve
sevme eyleminin bazen
geri dönmememeyi
gerektirdiğini bu film
bize gösteriyor.

FLORENCE
Gülmeyi hatırlamak istiyorsanız kulaklarınızı kahkahadan patlatacak olan bu dramediyi mutlaka izleyin. Tamam belki biraz abarttım ama gülmeye ayarlanmış bir şekilde bu filmi izlemeye başlarsanız gülmeyi
unuttuğunuzu fark edeceksiniz. Gerçek hikayesi ile halk
arasında kötü bir şakaya ve kaba bir karikatüre dönmüş
olan Florence karakterini, izlemesi keyifli, çok yönlü sıcak
bir portreye çevirmeyi başaran yönetmen Stephen Fears’in
zaten en önemli özelliği yöntem olarak elindeki materyale
vakur bir zeka ile yaklaşması ve onu ince bir şekilde ele
alarak kalıcı portreler ortaya çıkarması. Bu özelliğini The
Queen, Philomena isimli filmlerinde de görmek mümkün.
Yönetmen bu filminde de bu yöntemi uyguluyor ve gerçek
hikayesi ile halk arasında kötü bir şakaya ve kaba bir karikatüre dönmüş olan Florence karakterini, izlemesi keyifli
çok yönlü sıcak bir portreye çeviriyor. Filmi en üst kulvara
taşıyan diğer unsur ise oyunculuklar. Ancak zirveye bayrak
diken ise bir kez daha Meryl Streep.
Fotoğraflar: IMDb

Öykü
Gazetesi
geri
döndü
ÇIÇEĞI burnunda isimleri usta
yazarlarla aynı sayfada buluşturan
ve gençlere edebiyat dünyasında yer
açan ‘Öykü Gazetesi’ yeniden okurun
karşısına çıkıyor.
Edisyon Kitap tarafından yayımlanan ‘Öykü Gazetesi’nin yeni sayısı,
2011 yılında hayata veda eden, Türkçeye hem öykü hem de dil üzerine
yaptığı çalışmalarla önemli katkılar
sağlayan Hulki Aktunç’un daha önce
hiç yayınlanmamış ‘Kutsal Kumru’ adlı
öyküsüyle açılıyor. ‘Öykü Gazetesi’nde
Sibel K. Türker, Berna Durmaz, Bahar
Aslan gibi kalemlerin yanı sıra Harun
Kapan, Alkan Ateş, Gülay Gökçen,
Ayşe Parlak Akyüz, Gökçe Ceylan gibi
pek çok genç öykücüler yer alıyor.
Edisyon Kitap tarafından aylık
olarak yayınlanacak ‘Öykü Gazetesi’ne abone olmak için oykugazetesi@
edisyonkitap.com, öykü göndermek
içinse oykugazetesi@gmail.com ile
iletişime geçilebilir.
n Kültür Sanat Servisi

Tiyatrocu Tunçtan
koronavirüse yenildi
Işıl ÇALIŞKAN

FRANSA’da yaşayan tiyatro oyuncusu,
oyun yazarı, çevirmen ve tiyatro yönetmeni
Coşkun Tunçtan, 85 yaşında koronavirüs nedeniyle Paris’te hayatını kaybetti.
Fransa’da Georges Daniel ismini kullanan
Tunçtan’ın daha önce kalp rahatsızlığı
bulunduğu belirtilirken hastanedeki ikinci
gününde Covid-19’dan vefat ettiği ifade
edildi.
İstanbul doğumlu olan Tunçtan, Ankara
Devlet Tiyatrosu’nda bir süre oyunculuk
yaptıktan sonra 1958’de kazandığı bursla
Fransa’ya gitmişti. Uluslararası Tiyatro
Festivali’nde görev yapan Tunçtan, Fransa’da resmi olarak Georges Daniel adını
kullanmaya başlamıştı. Fransa hükümeti
tarafında kültürel konularda araştırmalar
yapmakla da görevlendirilen Tunçtan’ın
Gogol ve Tiyatro adlı Fransızca incelemesi
kitap olarak yayımlandı. Tunçtan ayrıca,
Fransa’da ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında
oyunlar sahnelerken Gogol’un ‘Bir Delinin
Hatıra Defteri’ eserini Türkçe çevirerek
sahnelenmesine vesile oldu.

57 YILLIK DOSTUMDU
Usta oyuncu Genco Erkal yakın dostu

Tunçtan’ın ölümünün ardından şunları
söyledi: Can dostum, 57 yıllık arkadaşım
Coşkun Tunçtan’ı bugün buralarda pek
kimse tanımıyor. Yıllardır Paris’te yaşıyor.
Bir süre Fransa’da bir bölge tiyatrosunun
sanat yönetmeni oldu, oyunlar yönetti.
Rusça’dan Fransız diline yaptığı Gorki,
Turgenyev gibi yazarların çevirileri önemli Fransız tiyatrolarında sahnelendi. İstanbul’da da Belediye Şehir Tiyatroları için
Türkçeye oyunlar çevirdi, yönetti, kitaplar
yazdı, Fransa’da Atatürk üzerine, Molière üzerine konferanslar verdi.
Bizim dostluğumuzun başlangıcı 1963 yılında Bir
Delinin Hatıra Defteri’nin çevirisi sürecinde
başladı, kesintisiz son
gününe kadar sürdü.
Çok üzgünüm.
Neredeyse 55
yıldır oynadığım “Deli”
gene onun
sözcükleriyle bende
yaşayacak.
İHA

BİR TARİH
ARAMIZDAN
AYRILDI
TIYATRO araştırmacısı Hülya Nutku:
Coşkun Tunçtan Türk
Tiyatrosu için acı bir
kayıp. Özellikle yılların birikimiyle Atatürk üzerine yazdığı
kitapla Fransa’da
Atatürk’ü tanıtmış
ve sevdirmiş biri.
Anılarını yazmaya
başlamıştı. İnşallah
basılır. Coşkun Bey
Genco Erkal’ın da
yakın dostuydu.
Bir Delinin Hatıra
Defteri’ni çevirmişti.
Yıldız Kenter’in sınıf
arkadaşıydı. Bir tarih
aramızdan ayrıldı.
Hem de bu koronavirüs yüzünden. Onun
için acım büyük.

Yaşadım
diyebilmek için…
ŞÜKRÜ
Erbaş’ın her
anımsadığımda içimi
dağlayan
dizeleridir:
“Bunalıyoruz
çocuk, bunalıyoruz / Biçim
veremediğiEREN
miz şeylerin/
AYSAN
Biçimini
aysaneren@hotmail.com
alıyoruz.”
Şimdilik denetimli hayatımızı nefes alarak
sürdürürken, “Ne zaman bitecek
bu kabus?” sorularının erken öten
horoz gibi başlangıcındayız. “Çin’in
Wuhan kentinden dünyaya yayılan,”
diye başlayan korona haberlerinden
fenalık geçirmenin tam da eşiğinde,
akşamları açıklanan ölüm raporlarıyla sarsılarak günü tamamlamanın
endişesi içindeyiz. Yüzünü sabunlamaktan başka çaresi olmayan
çocuk işçilerin yüreğindeki çığlığız.
Kargo şirketinde, beğendiği elbiseyi
sadece üzerinde denemek için, XS, S
ve M bedenlerini sipariş eden mutlu
azınlığın arzularını paketlemeye
çalışan genç kızların gözlerindeki
acıyız. Evine ekmek götürebilmek
adına market deposunda gün yüzü
görmeden çabalayanların boğazındaki düğüm... Üç kuruşa çalışan
sağlık emekçisinin içindeki fırtınayız.
Ama bir yandan da salt duygudaşlığın yetmediği o kör noktadayız.
Arthur Miller’ın oyunlarında,
endüstrileşmiş ülkelerde görülen
değerler karmaşası sonucu ortaya
çıkan iç huzursuzluklar anlatılır.
İnsanın dramı, piyasa değerlerine
karşı açtığı savaşımda ortaya çıkar.
Hiçlenen kişi, toplumda bir yeri, bir
işi olsun istemekte, insanca yaşamanın yollarını aramaktadır. ‘Bütün
Oğullarım’da, Joe Keller ekonomik
buhran döneminde işini bozmamak
ve toplumdaki yerini kaybetmemek
için fabrikasında yapılan özürlü
uçakları orduya satmak zorunda kalır. Uçaklar savaş sırasında kaza yapar. Pilotları ölür. Joe Keller’in iş ortağı yasalar önünde hesap verirken
o yasalardan kurtulmayı bir şekilde
başarır. Tehlikeli bir dönemi atlamış
olmanın rahatlığı, işini büyütmüş
olmanın gururu ile yaşayıp giderken,
madalyonun öteki yüzüyle karşılaşır.
Bir savaş pilotu olan oğlu ölmüştür.
Geriye bıraktığı mektuptan genç
adamın babasının suçundan dolayı
büyük bir utanç duyduğu anlaşılır.
Arkadaşlarının ölümüne neden olan
kusurlu uçaklardan birine kendi
isteğiyle binmiştir. Bir anlamda
intihar etmiştir. Böylece Joe Keller’in
oğlu için kurduğu düşler yarım kalır.
Başarı planlarının yanlış değerler
sistemi üzerine oturtulduğu ortadadır. Joe Keller yalnız kendi oğlunun
değil, İkinci Dünya Savaşı’na katılan
bütün gençlerin oğlu olduğunun
farkına varır. İşte bu noktada vicdanı
devreye girer: Sorumsuzluğunun
bedelini ödemelidir!
Değerler bunalımı içindeki
toplumda, piyasanın egemenliği kişiyi seçim yapmak zorunda
bırakır. Toplumda bir yer edinmek
isteyen kişi, toplumsal sorumluluğu yadsıyarak bireysel çıkarını göz
etmek durumunda kalır. Bu yalnızca
Joe Keller’in yaşadığı bir macera
değildir. Onurunu korumak isteyen
insan bedel öder. Geç de olsa, idrak
etmek, farkındalığı yaşamak, her
şeye rağmen ‘insan kalmak’ isteyenler içindir.
Tolstoy, o çok sevdiğim romanı
‘İvan İlyiç’in Ölümü’nde, son günlerinde, ölümle önce mücadele eden,
daha sonra çaresizce kendisini ona
bırakan bir adamın yaşadıklarını
anlatır. İvan İlyiç, önemli bir mevkiye gelmiş, yüksek rütbeli bir yargıç
olmuştur. İyi bir hayat yaşadığını
düşünür; ancak hasta yatağında
ölümün yaklaştığını anladıkça, yavaş
yavaş aslında ne kadar boş bir ömür
sürmüş olduğunu fark eder. O güne
kadar büyük anlam yüklediği ve
uğruna büyük bir çaba harcadığı
serveti, şöhreti ve saygınlığı, ölüm
döşeğinde bir anda gözüne boş ve
saçma görünür. Çünkü her şeyden önce tökezlediği yerlerde kimi
zaman daha da yükselebilmek adına
haysiyetini elinin tersiyle itmiştir.
Bizim gibi ülkelerde, haysiyet
kelimesi çoğunlukla mazoşizmle
kardeştir. Sistem, kişinin içini bir
fare gibi kemirir. Bu noktada, duygunun değil aklın egemenliğine bir
kere daha ihtiyaç vardır. Akıl ise her
zaman kulağımıza, çıkışın bireysel
değil toplumsal olduğunu fısıldar.
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Göçmen çocuk hayatını kaybetti
ALMANYA'da 15 yaşındaki göçmen bir çocuğun bıçaklı saldırıya
uğrayarak hayatını kaybetmesinin
yankıları sürüyor.
Aşağı Saksonya eyaletinin
Celle kentinde yaşanan olayda,
15 yaşındaki çocuk bisikletine
binerken yanından geçen bir
erkek tarafından aniden bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye
kaldırılan göçmen çocuk, önceki
gün hayatını kaybetti. Öldürülen
çocuğun ailesiyle birlikte Irak'tan
Almanya'ya göç ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Baş-

savcı Lars Janssen, saldırıya dair
'ırkçı veya siyasi temelli olduğuna
dair bir kanıta rastlamadıklarını'
söyledi. İsmi açıklanmayan zanlının, 'psikolojik bir rahatsızlığı' olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen
Başsavcı, zanlının 'cinayeti neden
işlediği' hakkında konuşmadığını
söyledi. Mahkeme, zanlı hakkında
tutuklama kararı verdi.
15 yaşındaki çocuğun saldırıya uğramasının ardından görgü
tanıkları, 29 yaşındaki zanlıyı
yakalayarak güvenlik güçlerine
teslim etmiş, bunun üzerine zanlı
gözaltına alınmıştı.
n Dış Haberler Servisi

 Depo Photos

Almanya’da bir göçmen daha
saldırıya uğradı. Celle kentinde
bisikletine binerken bıçaklı
saldırıya uğrayan 15 yaşındaki
göçmen hayatını kaybetti

NEDENİ BİLİNMİYOR
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Dünya

Alaska’da ‘Rus
uçakları’ gerilimi
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı
F-22 savaş uçaklarının, Alaska
yakınlarında Rus uçaklarına önleme
yaptığı bildirildi. Kuzey Amerika Hava
Savunma Komutanlığı, "Alaska'nın
hava savunma sahasına giren
Rusya'ya ait iki denizaltısavar uçağı
tespit ettik" açıklaması yaptı. Aleut
Adaları'nın kuzeyinde Bering Denizi
üzerinde önleme yapıldığı aktarılan
açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya
Kanada'nın ulusal hava sahasını ihlal
etmediği kaydedildi. n AA

SIYAH

Petrol krizi çözülüyor

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık sonucu
petrol piyasasında yaşanan bunalıma ilk etapta bir
müdahale yapıldı. OPEC üyesi ülkelerin yaptığı toplantıda, ‘10
milyon varil kısıtlamaya gidilmesi’ yönünde ortak karar alındı

 Depo Photos

KANADA’nın Suudi Arabistan’a
uyguladığı silah satışı yasağını
kaldırdığı açıklandı. Kanada Dışişleri
Bakanı Francois Philippe Champagne
yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan
ile olan zırhlı araç satışının yeni hükümlere bağlandığını aktardı. Champagne, sözleşmenin yenilendiğini
duyurarak "Suudi Arabistan'ın insan
hakları sicili yine de rahatsız edici
olmaya devam ediyor. İnsan haklarını
savunmaya devam edeceğiz" dedi.
n Dış Haberler Servisi

‘İtalyan mafyası’
haberine tepki
İTALYA Dışişleri Bakanı Luigi Di
Maio, Alman Die Welt gazetesinin,
‘İtalyan mafyası, İtalya’nın AB’den
istediği paraları bekliyor’ şeklindeki
haberine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Di Maio, “İtalya’ya giden paraların kontrol edilmesi gerektiği çünkü
Brüksel’den talep edilen paraların
ülkedeki mafyaya gittiği” iddiasının
kabul edilemez olduğunu söyledi. Di
Maio, “Alman gazetesinin kullandığı
bu tonu, kabul edilemez ve utanç
verici buluyorum. Berlin’in onları
kınamasını ve mesafe koymasını umuyorum” dedi. n Dış Haberler Servisi
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receğiz. Bildiğiniz gibi bir OPEC toplantısı da oldu. Anlaşmaya çok yakın
olduklarını söyleyebilirim. Yakında
anlarız. Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok petrol
üretimi var. Bu petrolleri koymak için
yeterli yer bile yok" açıklaması yaptı.

KISINTI YAPILACAK
Önceki gün düzenlenen, 'Olağanüstü Enerji Bakanları Toplantısı'

İŞSİZLİK ARTABİLİR
Trump, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Kral
Selman ve Putin ile 1,5
saat süren bir telefon
görüşmesi yaptığını duyurdu. "Petrol
İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC) ve petrol
endüstrisine dair büyük
bir konuşma yaptık" diyen
Trump, tam uzlaşmanın sağlanamaması halinde ABD'de enerji
sektöründe çok sayıda kişinin
işsiz kalacağına dikkat çekti.
Trump, "Kral Selman
ve Putin ile çok iyi bir
görüşme yaptık. Ne
olacağını gö-

 AA

çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar" dedi.

‘VENEZUELA MUAF TUTULACAK’
Mayıs ve haziran aylarında günlük 10-12 milyon varil petrol kısıntısına gidileceğini aktaran Zengene,
"Daha sonra petrol üretimi temmuzdan yıl sonuna kadar günlük 8
milyon varil, Ocak 2021'den Nisan
2021'e kadar ise günlük 6 milyon
varil azaltılacak. İran, Libya ve
Venezuela elbette mevcut sorunlar
nedeniyle petrol üretimi kısıntısından muaf tutulacak" diye konuştu.
n Dış Haberler Servisi

NE OLMUŞTU
SUUDI Arabistan’ın OPEC
ülkeleriyle yapılan toplantıda
Rusya ile anlaşmazlık yaşaması
petrol üretimin artırmasına
ve fiyatların daha düşmesine
neden olmuştu. Suudi
Arabistan 2019 boyunca günlük
ortalama 10 milyon varilin
altında üretim yaparken şubat
ayında bu oranı artırma kararı
almıştı. Söz konusu hamle,
petrol fiyatlarında dalgalanma
yaratarak piyasadaki talep
azlığı ve depolama sorunu
başta olmak üzere ciddi bir
krize yol açmıştı.

ABD SENATOSU
BIRBIRINE GIRDI

ABD’de salgın nedeniyle yaşanan ağır
insani krizin oluşturduğu ekonomik etkiyi
azaltmak amacıyla Senato'ya sunulan yeni
teşvik paketleri çıkan tartışmalar sebebiyle
ertelendi.
Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri
Mitch McConnel tarafından sunulan ve küçük işletmelere 250 milyar dolar ek destek
verilmesini öngören tasarı, Demokratlar
tarafından bloke edildi. Buna gerekçe olarak, söz konusu desteğin 'hastane ve yerel
yönetimlere verilmesi gerektiği' gösterildi.

GÖRÜŞMELER ERTELENDİ
McConnel öncülüğündeki Cumhuriyetçi
senatörler de bu kez Demokratların sundu-

ğu tasarıyı engelledi. Her iki parti de birbirlerini 'salgından zarar gören vatandaşları
siyasi emellerine alet etmek” ile suçladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan McConnel, “Ülke böyle bir zamanda gereksiz yere
kavgayı veya siyasi manevra yapmayı göze
alamaz. Bunu normal bir parti müzakeresi
olarak ele almak Amerikalı çalışanların işlerine mal olabilir" dedi. Demokrat Senatörler
Ben Cardin ve Chris Van Hollen ise Cumhuriyetçilerin, 'Trump’a siyasi olarak puan
kazandırmak için uğraştığını' savundu.
Senatonun pazartesi günü tekrar bir
araya gelerek ortak bir tasarı çıkartılması
kapsamında müzakerelere devam etmesi
bekleniyor. n Dış Haberler Servisi
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Banka çalışanları
saldırıya uğradı
İnternet kısıtlamasına müdahale
 Depo Photos

AFGANISTAN’ın batısındaki
Herat vilayetinde banka çalışanı beş
kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybettiği açıklandı. Herat
Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat’a doğru hareket eden beş banka
çalışanının Ahmad Abad bölgesinde
kimliği bilinmeyen kişilerce araçtan indirilerek kurşuna dizildiğini
söyledi. Farhad, saldırının arkasında
Taliban’ın olduğu ihtimali üzerinde
durulduğunu belirtti. n AA

hakkında İran'dan da açıklama geldi.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar
Zengene, OPEC ve OPEC+ adı verilen
ortaklarının ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntıya
gidebileceğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan
Petrol Bakanı, "Şu anda petrol arzının
günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Bu rakam Kanada,
Norveç, Brezilya hatta ABD
tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında

HINDISTAN’la Pakistan
arasında yaşanan Cammu Keşmir krizinde, bölgede internet
kesintisine giden hükümete geri
adım attıracak bir mahkeme
kararı çıktı. Hindistan’da Yüksek
Mahkeme, Cammu Keşmir yönetimine, bölgede yüksek hızlı
internet hizmetinin sağlanması
için tebligatta bulundu.

 AA

KANADA SILAH
yasağını kaldırdı

ETROL piyasasında yaşanan
dalgalanmaya müdahale girişimlerinde ülkeler arası uzlaşma
sağlanmaya çalışılıyor. Suudi Arabistan'ın varil petrol üretimini artırmasıyla piyasada oluşan dengesizliğe bir
müdahale de ABD Başkanı Donald
Trump'tan geldi. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile petrol fiyatlarını görüştü.
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Arabistan’la
yaptığı görüşme sonrası “Ortada kimsenin ne yapacağını
bilmediği derecede çok petrol üretimi var” dedi. Trump, krizin devam
etmesi halinde enerji sektöründe işsizliğin artabileceğini söyledi

‘Yolsuzlukla mücadele’ vaadi
IRAK’ta hükümeti kurmakla
görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el
Kazimi, 'yolsuzlukla mücadele ve
silahın devlet elinde toplanması'
vaatlerinde bulundu.
Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi, "Kabine listemi yakında meclisin onayına sunacağım. Bu hükümet,
halka hizmet hükümeti olacak"
dedi. Irak’ta ekonomi ve sağlık
alanının gelişmesi gerektiğini
ifade eden Kazimi, "Ordu, polis,
Haşdi Şabi ve Peşmerge ile tüm
güvenlik birimleri silahın devlet
elinde toplanması için çalışacak"
diye konuştu.
Irak’ın egemenliğinin kırMahkeme, Hindistan’da ‘Medya Çalışanları Vakfı’ adlı kuruluşun bölgedeki internet kesintilerine karşı yaptığı başvuruyu
değerlendirdi. Mahkeme heyeti,
Cammu Keşmir yönetimine
yaptığı tebligatta, kuruluşun
‘bölgede hızlı internetin yeniden
sağlanması’ yönündeki başvurusuna bir haftada yanıt vermesini

mızı çizgi olduğunu söyleyen
başbakan adayı, tüm ülkelerle
dengeli ilişkiler kuracaklarını
ifade ederek, “Sadece halkımızın hizmetinde olacağız. Iraklı,
kimseye tabi ve kimsenin uşağı
değil, bununla da itham edilemez. Yerinden edilenlerin evlerine geri dönüşü konusundan asla
vazgeçmeyeceğim. Göstericilerin
kanı değerlidir, haklarını elde
etmelerine yardımcı olacağız”
açıklaması yaptı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, Adnan ez Zurfi’nin hükümeti kurma görevini iade etmesi
üzerine, siyasi partilerin üzerinde
anlaştığı Kazimi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. n AA
ve krizin çözülmesini istedi.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Güney Asya
Medya Dayanışması Ağı (SAMSN), 5 Nisan’da Hindistan’ın
Cammu Keşmir bölgesinde
devam eden internet kontrollerine dikkat çekmek için sosyal
medya kampanyası başlatmıştı.
n Dış Haberler Servisi

