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Bizim hizmetimiz olaðanüstü çabanýn 
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mükemmel bir karýþýmý temsil eder.

kaliteli hizmetle fark yaratan bir þirket...
Geniþ faaliyet yelpazesinde 
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BAŞKANDAN

BAŞARILI.

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Şu an dünyayı saran Covid-19 denen 
virüs Çin’den başlayıp tüm dünyayı 
yerle bir etti.

Etti ama yiğidi öldür hakkını inkar 
etme, işin uzmanı sağlık bakanı Dr. 
Fahrettin Koca önceden uyarı yapıp 
can kaybını AB ve ABD ülkelerinin 
altına indirme başarısı gösterdi.

Görevi değil miydi derseniz doğrudur 
göreviydi, ama dikkat ederseniz 
önlemimiz Rusya hariç tüm dünya 
ülkelerinin üstünde bir başarıya 
imzaydı.

Bu sadece sağlık bakanının değil, tüm 
sağlık çalışanları ve bilim kurulunun 
olağanüstü gayretiyle devam ediyor.

Ülkede Dr ve sağlık çalışanları dahil şu 
an covid-19 vaka sayısı 10.827, vefat 
168, iyileşen hasta sayısı 162.

Tüm dualarımız bundan sonra bu 
virüse ait vaka hızının düşürülüp 
hastalarımızın iyileşmesi ve en kısa 
zamanda bitirilmesi.

Çünkü.    

Bu hem bireyin hem ülkenin yaşam 
hızını daraltıp; üretim, çalışma ve 
ekonomik yönden para basımı 
zorlamasıyla tüm ülkeyi darda 
bırakabilir.

Hep iyiye mi gidiyor, hiç hata yapılmıyor mu 
derseniz yapılıyor tabi:

1- Ölenlerin sadece yaşlı olarak gösterilmesi, 

2- Evde kalmaya engel olunmaması, 

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma 
namazını vatandaşa yasaklayıp VIP icatla özel 
davet ettiği kişileri aralarına mesafe koyarak 
Ankara Beştepe camine özel davetle namaz 
kıldırması.

Büyük tepki çekti ve hataydı bu.

Şu zor günde evde kalmaya devam edilip hatalara 
meydan verilmemesi gerekir.
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Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip koronavirüs 
tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamalarını istedi.

Çavuşoğlu’ndan yurt dışındaki vatandaşlara 
videolu ‘evde kalın’ çağrısı

GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan, “Bizim için değerlisiniz! Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, 
memleket hasretine son vermek için evde kal!” notuyla ve “Hayat Eve Sığar, Evde Kal, Birlikte Yeneceğiz” 
etiketleriyle bir video paylaştı.

Mesajında “ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlara ve soydaşlara” 
seslenen Çavuşoğlu, “Türkiye’deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen 
bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız.” dedi.

Çavuşoğlu, video mesajında şunları kaydetti:

“Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat 
edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin 
lütfen. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara’da 
7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız. Sizlere ana vatandan en derin 
sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah’a emanet olun.”

Büyükelçilerden “Hayat eve sığar” mesajı

Çavuşoğlu’nun paylaştığı videoda, bazı dış temsilciliklerde görevli büyükelçi ve başkonsoloslar da yurt 
dışındaki vatandaşlara “Evde kalın” ve “Hayat eve sığar” çağrısında bulundu.
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GÜNCEL

Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü içerisindeki yurtlarda kalan öğrenciler, 
moral etkinliğinde çeşitli şarkılar eşliğinde eğlendi.

Sivas’ta KYK’den karantinadaki öğrenciler için 
moral etkinliği

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan Sivas’a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral 
etkinliği düzenlendi.

KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları, çalınan çeşitli şarkılara eşlik 
edip, çiftetelli oynadı.

“Bir Sivaslı uğruna”, “Lingo lingo şişeler”, “Uzun ince bir yoldayım”, “Memleketim” ve “Ölürüm Türkiyem” adlı 
şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkati çekti.

Karantinada tutulan öğrenciler ise bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK 
personeline katıldı.

“En büyük Türkiye” ve “En büyük Sivas” tezahüratlarında bulunan öğrenciler, Kovid-19 nedeniyle 
camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç da elinde Türk bayrağıyla etkinliğe katılarak öğrencilere moral verdi.

Bu arada karantinadaki öğrencilere, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın etli ekmek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in 
de katmer ikram ettiği öğrenildi.
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İÇİMİZDEN

İSTİFA.

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Buna istifa denmez.
İşini yapamadın yallah denir.
Ulaştırma eski bakanı.
Tekirdağ’daki tren kazasında analar 
evlatları ve eşleri için gözyaşı 
dökerken, o bir şey olmamış gibi 
aldırmadı.
Ardından.
Ankara’daki tren çarpışmasının 
“Sinyalizasyon” eksikliğinden 
kaynaklandığı uzmanı bilim 
adamlarınca açıklandığı halde, 
kendisi değil dedi.
En son.
Ölümün kol gezdiği şu zor günlerde 
millet can derdindeyken birde 
baktık maskeli 3 adam çıkıp Kanal 
İstanbul ihalesi yapmasın mı?
Önce rüya zannettim.
Sonra baktım Sayın Cumhurbaşkanı 
artık dayanamayıp muhtemelen 
“sen bu akılla yılda kaç bayram 
edersin” anlamında yürrü dedi, 
gönderdi.
İyi etti.

EKONOMİ.

Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı 
yardım için İBAN numarası atıp 
halktan yardım talebinde bulundu.
İyi.
İyi de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
belediyelerinin başlattığı yardım 
kampanyaları neden durduruldu?
Bunun siyasi odaklı olduğunu 
düşünmek doğru olabilir mi?
İşsiz, güçsüz, fakir vatandaşa 
yardım kolileri hazırlanıp 
dağıtımına başlanma hazırlığı 
yapılıyordu.
Bakın.
ABD başkanı Trump her aile için 
kişi başına 1.200 $, çocuklar için 
500 $ nakit yardımın evlerine 

gönderileceğini açıkladı.
Belediyenin yapması gereken o, 
iktidarın yapması gereken bu.

ŞOFÖR.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman 
Soylu’yu Doğruyol Partisinden 
tanırım.
İyi bir Atatürkçü’dür.
Akşam haberlerinde izledim.
Şoför Malik Yılmaz (tanımam) 
“evde kal” çağrılarına “Aç mı 
kalalım, beni bu virüs öldürmez, 
düzen öldürür” dediği için adli 
kontrol şartıyla serbest kalmış, 
ancak işinden olmuştu.
Kendisiyle telefonla görüşmüştüm.
Fakir, fukara, hayvan sever, eşiyle 
birlikte küçük bir çocuğu olan garip 
bir şoför.
Sayın bakan haberlerde, “Garipse 
onu mağdur etmeyiz” dedi.
Etmez, biliyorum.

KİTAP.

Sabah evde en az yarım saat 
egzersiz yapıp vücudunuzu 
yorgunluktan kurtarın.
Sonra kahvaltı.
Daha sonra günlük gazete...
Ondan sonra kitap…
Akıl vereceğine sen yapıyor musun 
derseniz 35 senedir spor, kendimi 
bildim bileli de kitap ve günlük 
gazete okurum.
En son Kara Kutu ve Leylan’ı 
bitirdim, şu an elimde Dayının 
Casusları ve Menzil var.
O zaman.
Hadi.
Hep beraber spor ve kitap 
okumaya.
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GÜNCEL

Suudi Arabistan’dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’da 
KYK Gölbaşı Yerleşkesi’nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması 
planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

Umreden dönenlerin karantina yurtlarından 
tahliyesi ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan dönen ve 15 Mart’ta Ankara’da 
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi’nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması 
planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik 
önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte 
edildi.

Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye 
işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi.

Bu arada Haymana ilçesinde karantinada bulunanların da daha sonra tahliye edileceği öğrenildi.

Ankara’da KYK Gölbaşı Yerleşkesi’nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye 
işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle  ve zamanında bitmemesi nedeniyle ertelendi. 
Sağlık taramalarının ne zaman biteceği henüz kesinlik kazanmadı.
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GÜNCEL

İstanbul Pendik’te yeni tip 
koronavirüs şüphesi üzerine hasta 
almaya giden ambulansa saldırarak 
camlarını kırdığı öne sürülen 2 
şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe 
tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekipleri, 00.30 
sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Aydos 
Caddesi’ndeki bir adrese yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı 
almaya gitti.

Hastayı alan ambulansın yanına yaklaşan ve 
içinde 2 kişi bulunan araçtakilerin, ambulans 
şoföründen hasta hakkında bilgi almak istedikleri 
öne sürüldü. 

Sağlık ekipleri, kendilerine bilgi veremeyeceklerini 
söylemesi üzerine 2 şüpheli ambulansın şoför 
kapısını yumrukladı. Olay yerinden kaçmaya 

çalışan ambulansın önünü kesen şüpheliler, 
yerden aldıkları taşla ambulansın camını kırdı.

Adresten kaçan ambulanstaki sağlık ekibi, 
şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve 
mahalle bekçileri, sabah saatlerinde şüpheli Ali 
Han G. (20) ve Ahmet Can T’yi (21) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kamu malına 
zarar vermekten adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadeleri 
sonrasında tutuklanma talebiyle Anadolu 5. Sulh 
Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ahmet Can T. ifadesinde, arkadaşı diğer 
zanlı Alihan G’nin ambulansa taş atmadığını 
savunarak ambulans şoföründen şikayetçi 
olduğunu söyledi.

Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı
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GÜNCEL

Alihan G. ise, üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini, ambulansın camını diğer şüphelinin kırdığını, olaydan sonra 

bekçilere teslim olduklarını anlattı. Hakimlik, iki şüpheli hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan ayrı ayrı 

tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler hakkında savcılıkça istenen “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 

tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.

“Ambulansı yumruklamaya başladılar”

Öte yandan, saldırıya uğrayan ambulans ambulans görevlileri, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.  Ambulans şoförü 

Halit Korucu, saat 00.10 sıralarında koronavirüs şüphesiyle vaka verildiğini, koruyucu kıyafet giyerek olay yerine 

gittiklerini söyledi. 

Korucu, hastayı ambulansa aldıktan sonra sol taraftan beyaz bir araç yanaştığını kaydederek, şunları aktardı:

“Camdan hastanın bilgisini almak istediler. Ben de hasta mahremiyetine aykırı olduğu bilgi veremeyeceğimi 

söyledim. O arada hasta koronavirüs şüphelisi olduğu için komutaya hastaneye sorarak çıkış yapmak istediğimizi 

anons geçiyordum. Araç içerisindeki kişilere bakmayınca sinirlendiler herhalde ki araçtan inerek ambulansı 

yumruklamaya başladılar. Olay yerinden ancak saldırgan şahısların aracına çarparak çıkabildim fakat o sırada 

ambulansın arka kapısını açtılar. Personelimiz de az kalsın düşecekti. Ambulans hareket halindeydi. Mecburen 

yavaşladım, saldırganlar araçlarını ambulansın önüne kırarak yolumuzu kestiler. Camı kırdılar. Biz uzaklaşmak 

isterken, araçlarıyla bizi takip ve taciz ettiler.”  

Pendik’te bir polis merkezine sığınmak zorunda kaldıklarını dile getiren Korucu, “Karakola sığındıktan sonra 

hastamızı bir başka ambulansla hastaneye sevk etmek zorunda kaldık.” dedi. 

Halit Korucu, olaydan haberdar olduktan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kendilerini aradığını söyledi. 

Korucu, “Bakanımız her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gece saatlerinde 

biz uyanığız ama Sağlık Bakanımızın uyanık olacağını, bizi arayacağını hiç tahmin etmiyorduk. Yanımızda olduğunu 

bir kez daha anladık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz 7/24 görevimizin başındayız.” ifadelerini kullandı. 

Ambulansın sağlık görevlisi Gülbahar Sevgili ise olayı şöyle anlattı:

“Bir anda aracımıza saldırmaya başladılar. Sürücümüz de kapıyı kapatmamızı söyledi. Kapıyı kapattık, olay yerinden 

uzaklaşmaya çalışırken birisinin kapıyı açtığını ve bize doğru koştuğunu gördük. Sonrasında hasta yakınıyla 

birlikte biz de düşme tehlikesi atlattık. Bir şekilde ilerlerken sağdaki sürgülü kapının camı kırıldı. Polis karakoluna 

gittikten sonra hastanın naklini de başka bir ambulansla sağladık. Bu süreçte yanımızda olan amirlerimize ve ekip 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” 
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İÇİMİZDEN

ISKALANAN TARİH
Galatasaray Lisesi  için  ‘batıya açılan pencere’ 

denirdi. Nedense bir yerlere kapıdan girmektense 

pencereyi yeğlemek gibi  garip bir huyumuz var.

Bu yüzden  amacımıza tam 

ulaşamıyor,ulaştığımızda ise her yerimiz toz 

toprak içinde,üstümüz başımız yırtık-sökük içinde 

kalıyoruz.

Tarihe yaklaşımımız da  genellikle pencereden  

olduğu için yarı belimize kadar sarkmak gerekiyor 

ve doğal olarak arka bahçede olanları asla 

göremiyoruz. Tarihe kapıyı kullanarak girsek 

ve neler olup bittiğini tam olarak öğrensek, 

geleceğimizi düzenlemek  için daha doğru  hareket 

etmiş oluruz.

 Osmanlı arşivlerinde yüz milyondan fazla belge 

var. Bunları tarih araştırmacılarına verip geçmişimizi 

tüm detaylarıyla öğrenmek yerine,  farelerin 

hizmetine sunup kağıtları kemirmelerini izliyoruz.

Fareler kağıtları değil tarihimizi kemiriyorlar.

Dünyada kendi tarihine  karşı bu kadar ilgisiz 

ve duyarsız kaç toplum vardır ? Üstelik bizim 

tarihimiz  insanlık tarihi üzerine kurulmuş, onunla 

bütünleşmiştir.

Hayallerimizi zorlayacak kadar çok zengin öğelere 

sahiptir. O zaman bizler neden böyle yavan kaldık 

? Topkapı Müzesi müdürlüğe Prof.Dr.İlber Ortaylı 

getirilmişti.

Osmanlı tarihinin yaşandığı bir yeri aydınlığa 

çıkarmak için yapılacak en güzel atamama 

yeterli mi? İlber  Ortaylı’yı Topkapı Müzesinin 

başına getirdikten sonra gerekli kadro ve ödenek 

verilmezse yapılan işin adına adam harcamak denir.

İlber Ortaylı güzel işler yaptı ve yaptırdı ama 

kendisine bol sıfırlı bir bütçe ve yeterince uzman 

verilseydi tarihimizde aydınlanmadık bölüm 

kalmazdı. Yaş sınırından emekli oldu.İlber Ortaylı 

için özel yasa çıkarılmalı ve 100 yaşına kadar 

Topkapı Saray’ında kalması sağlanmalıydı.

Kendisine tapu müdürü muamelesi çektiler.

Dünya bizi izliyor ve gülüyor… Bursa’da, 

Osmangazi ilçesinin meydanında, Osmanlı 

Devletinin kurucusunun bir heykeli var.

Osman Gazi elinde bir kitapla gösteriliyor. Okuma 

yazma bilmeyen bir kişinin eline kitap tutuşturup 

heykelini yapmak  tarihle alay etmektir.  Heykelin 

eline kılıç ver, topuz ver, gürz ver, tuğ ver  ama kitap 

veremezsin.

Cumhuriyet kadrolarının, Osmanlı tarihini ellerinin 

tersleriyle iterek yeni bir tarih yaratma çabaları, 

toplumumuzda zaten pek sağlıklı olmayan  geçmişi  

öğrenme bilincini en aza indirmiştir. Buna bazı 

tarihçilerin aşırı gayretkeşlikleri ile  oluşturduğu 

uydurmalar da eklenince tarih  iyice sevimsiz hale 

gelmiştir.

Atatürk HATAY için ; -Beş bin yıllık Türk yurdu 

başkalarının olamaz, derken, uyduruk tarih tezleri 

yaratan sözde tarihçilerin kendisine sundukları 

belgelere dayanmıştır. Bu gün, bu sözün 

gerçekliğinin araştırmasını kimse yapmıyor. Böyle 

bir irdelemeye gitmenin Atatürk’ü eleştirmek 

olacağı korkusu  yürekleri kaplamış durumda.

Oysa bu gibi konular  irdelense, olmayan bulgularla 

tarih tezi yaratanların kofluğu ortaya çıkar. 

Atatürk’ün büyüklüğüne ise en küçük bir gölge 

düşmez. Bizim kuşak Sümerlerin yazıyı bulan ilk 

Türkler olduğunu okudu.

Bir çok aile bu nedenle çocuğunun adını SÜMER 

koydu. Hititlerin ETİ Türkleri olarak Anadolu’nun   

en eski uygarlıklarından birisi olduğu öğretildi. Bu 

yüzden ETİ soyadını alanlar oldu.

Sonradan gerçekler gün ışığına çıktı ama  kimse bu 

zırvaları ortaya atan ve yayanlardan hesap sormadı. 

En azından bunların tarihçi değil hokkabaz 

oldukları açıklanabilirdi.

Yıllardır süren Ermeni soykırımı öyküleri ve 

suçlamaları da  baştan savma  karşı  çıkışlarla 

savsaklandı. Bu gün uygarlık  bayrağını ellerinde 

sallayan batılı ülkelerin çoğunun arka bahçelerinde  

birden fazla soykırıma eş katliam vardır.

Tarihe pencerenden bakarak bunları göremezsiniz. 

Cezayir görür ve Fransa’dan hesap sorar  ve bu 

çıkış Fransa’yı şoka sokar. Gelin tüm bildiklerimizi 

unutup tarihin kapısından girelim. Ön bahçeyi, yan 

bahçeleri ve arka bahçeyi dolaşalım. Göreceksiniz  

daha bilinçli ve güçlü olacağız. Bazı şeylerde çok 

geç kalındı. Örneğin Ankara’da Cumhuriyet’in 

kuruluş yıllarında yapılan çok sayıda yapı yıkıldı.

Daha sonraki yıllarda yapılan Saraçoğlu 

mahallesindeki evler  sefilleri oynuyor.

Tarihi ıskaladın mı gol yersin  ve her maçta 

yenilirsin.

Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna 

ninni.

İç
im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Osmanlı topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için İzmir’de 
Karantina Adası üzerine yapılan Urla Tahaffuzhanesi, misyonunu sağlık eğitimi 
verilen bir merkez olarak devam ettiriyor.

Yolcuları ve personeli arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık 
önlemlerinin alınması ve hastaların tedavi edilmeleri için 1865’te Urla ilçesi açıklarına inşa edilen tahaffuzhane, 
hem Anadolu’yu hem de Balkanlardan hacca gideceklerin durağı olması nedeniyle kutsal toprakları da 
hastalıklardan korudu.

ABD ile Hırvatistan’dakilerle birlikte dünyadaki 3 ada tahaffuzhanesinden biri olan Urla Tahaffuzhanesi, Osmanlı 
Devleti zamanında veba, tifo, tifüs gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için inşa edildi.

Başka ülkelerden Osmanlı topraklarına gelen misafirler ve hacdan dönen vatandaşların gemilerden indirilerek 
filikalarla taşındığı tahaffuzhanede gelen misafirler banyolarda temizlenir, kıyafetleri ve eşyaları da buharlı 
kazanlarda sterilize edilirdi.

Gelenler arasından hastaların tedavileri de yine bu adada yapılırken, belli bir süre karantina altında tutulduktan 
sonra Osmanlı topraklarına alınıyordu.

Karantina Adası, daha sonra burada inşa edilen Urla Devlet Hastanesi ile uzun yıllar vatandaşlara hizmet etti.

Hastanenin yeni binasına taşınmasının ardından ise tarihi ada halk sağlığı ve uluslararası alanda eğitim merkezi 
olarak hizmet vermeye başladı.

Anadolu’nun sağlık kapısı: Urla Tahaffuzhanesi
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KÜLTÜR SANAT

Dünyadaki sayılı mikro heykeltıraşlardan 
Necati Korkmaz, 11 günde şırınganın 
ucundaki iğnenin üzerine sadece 
mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik 
“doktor heykeli” yaptı.

Aydın’da Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz 
Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda 
sadece mikroskop ya da büyüteçle görülebilen 40 
eseri sergilenen Korkmaz, İstanbul’daki evinde yeni 
tip koronavirüs tedbirleri kapsamında “evde kal” 
çağrısına uyuyor.

Evde kaldığı bu süreçte sağlık çalışanlarının 
fedakarlığına dikkati çekmek amacıyla işe koyulan 
Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin 
üzerine “doktor heykeli” yaptı.

Korkmaz, 2 milimetrelik doktor heykelinin eline de 
saç telinden mızrak yerleştirdi. Sadece mikroskopla 
görülen bu eserde doktorun, mızrağı temsili 
“koronavirüse” sapladığı görülüyor.

Eserine “Doktor X” adını verdi

Necati Korkmaz, yaptığı açıklamada, sağlık 
çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkati çekmek 
amacıyla 11 günde yaklaşık 70 saatte “Doktor X” 
adını verdiği bu eseri yaptığını belirtti.

Sokağa çıkmamaya özen gösterdiğini vurgulayan 
Korkmaz, şöyle konuştu:

“Kendi sağlığım ve toplumun sağlığı için bunu 
yapıyorum. Sağlık çalışanları insan üstü bir 
gayretle virüsün önüne geçmeye ve hastalığa 
müdahale etmeye çalışıyor. Bizler evlerimizdeyken 
onlar sürekli hastanedeler ve büyük fedakarlık 
gösteriyorlar. Minyatür sanatçısıyım, onların bu 
fedakarlığına dikkat çekmek için ne yapabiliriz 
diye düşündüm. Onlar için bir anıt yapmaya karar 
verdim.”

Yaptığı “doktor heykeli”nin müzede en güzel yerde 
sergileneceğine dikkati çeken Korkmaz, “ ‘Doktor 
X’ fedakar bütün dünya sağlık çalışanlarını temsil 
ediyor. Onların virüse karşı amansız mücadelelerini 
temsil ediyor. Lütfen herkes dikkat etsin ve sokağa 
çıkmasın. Bilime kulak vererek hareket edelim. Biz 
bu virüsü mutlaka yeneceğiz.” diye konuştu..

Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik 
‘doktor heykeli’
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İÇİMİZDEN

Corona Virüs
Corona virüs gerçeği: Korona virüs 
biyolojik kimyasal bir silah mı yoksa 
doğal bir afet mi? Bu sorunun 
cevabını hiçbir zaman bulamayacağız.
Ancak korona virüs ile ilgili bilim ve 
dini kanıtlarla bildiklerimizi söyleye 
biliriz  herkes kendine göre ders 
çıkarır.

Bütün dünyayı idare etmek 
gayretinde olan hükümet ler deviren 
devletler kuran dilediğini öldürüp 
dilediğini yaşatan o büyük devletler 
aciz duruma düştüler Neden? Bir virüs 
yüzünden. Bu işin bir yönü. 

Elbetteki önemli. Hemde çok ama 
sizce mesele sadece tabii veya 
organize bir virüsmü? Aslında elimizle 
felaketlere sebep oluyormuş allah 
insanlara şöyle buyuruyor insanların 
kendi eliyle yaptıklarından dolayı 
karada ve denizde fesat bozulma 
çıktı. Nihayet Allah onların yaptığı 
koşulların günahların bir kısmının 
cezasını onlara tattırdı.

Umulur ki dönüş yaparlar. İnsanlık 
Allah’ın buyruklarınıUmursamazsa 
küresel bazda talan ile düzeni Bozarsa 
fesatlık ve fırsatçılık yaparsa mazluma 
sessiz kalırsa tükenmiş mazluma el 
atmazsa doğayı tahrip ediyorsun 
menfaatine kitap olursa bozarsa 
fesatlık ve fırsatçılık yaparsa mazluma 
sessiz kalırsa tükenmiş mazluma 
el atmazsa doğayı tahrip ederse 
menfaatine tapınırsa kötülükten 
vazgeçmezse Allah onları felaketlerle 
imtihan eder.

 Allah zalimlerden habersiz değildir. 
Allah ihmal etmez. Allah im hal eder 

yani Allah unutmaz Allah erteler ve 
biz dünyanın bütün günahkarları 
hatalı olanları çirkinliklere sessiz 
olanları Zulme Gözyumanları hangi 
dine mensup olursa olsunlar bu 
yanlışlara ortak olanları hepimiz 
deneniyoruz.

Daha önce duyulmamış hastalıklar 
olacak bugünün virüsü  KORONA.
Yarın hangi hastalık hangi sıkıntı 
bilemiyoruz. İnşallah hiçbiri 
olmayacak peki düne Kadar 
bilmediğimiz onlarca hastalık 
yeni Çıkmadımı? Son birkaç yılda 
yaşadıklarımızı düşünün.

Deli dana kuş gribi domuz gribi kene 
belası çekirge istilası karınca istilası 
depremler iklimlerin değişmesi 
corona tsunamiler bereketsizlik kaos 
anarşi radikalleşme ve daha yoğun 
bela. İnşallah şimdiden sonra aklımızı 
başımıza alırız insanca yaşamaya 
başlarız hastalıkların iki tedavisi vardır 
birincisi ilaç tedavi tedbir ve bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmek akılla 
hareket etmek.

İkincisi de tedavisi ise dua ve direnç 
elbette Allah yarattığı her hastalığın 
çaresini tedavisini yaratmıştır. Allah 
devletimize ve milletimize acil şifalar 
nasip eylesin hepimize şimdiden 
geçmiş olsun.

İnşallah Önümüzdeki ramazan ayı 
hürmetine bu musibetten kurtulmuş 
olarak gireceğiz.

Allah’a emanet olunuz sağlıcakla 
kalın.İç

im
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en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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İÇİMİZDEN

ŞU KORONAVİRÜS KORKUSU
Çin’de ortaya çıkan ve hemen hemen 
bütün ülkelere dalga dalga yayılmaya 
başlayınca, Koronavirüs vakası bir 
anda dünyanın gündemine oturdu. 
Koronavirüs, önce çok ciddiye 
alınmadı ve hatta Çinlilerin, yarasa, 
yılan gibi buna benzer hayvanları 
da yediklerinden dolayı bu virüse 
yakalanmış olabilecekleri yönünde 
alaycı açıklamalar bile yapıldı.

Ne zamanki bu ölümcül virüs diğer 
ülkelere de sıçramaya başladı, işte o 
zaman bazı ülkeler geçte olsa apar 
topar önlem almaya başladılar. Kimi 
ülkelerde vaka sayısı da can kaybı da 
fazla iken bazı ülkelerin erken tedbir 
almasıyla görülen vaka sayısı da can 
kaybı da daha düşük sayıda…

Koronavirüs ’ün çıkış yeri Çin… Diğer 
ülkelerede buradan yayıldı. Bu virüs 
‘ün taşınma riskini azaltmak için bazı 
ülkeler, önce sınırlarını giriş ve çıkışlara 
kapattı. Yâda gelmek zorunda olanları 
da, geldikleri anda karantinaya alarak 
bu virüs ’ün bulaşma riskini azaltmaya 
çalışıyorlar. Ama yine de virüs son hızla 
yayılmaya devam ediyor.

Her ülke kendi yöntemleriyle tedbirler 
alırken, bazıları da benzer tedbirler 
almaya başladı. Avrupa ülkelerinden 
bazıları sokağa çıkma yasağı getirdi. 
Ülkemizde de, bu virüs’le ilgili tedbirler 
gecikmesiz olarak alınmaya başlamıştı. 
İlk vaka görüldüğünde tedbirler daha 
da artırıldı. Okullarda eğitime ara 
verilmesi, sınavların ertelenmesi, spor 
müsabakalarının seyircisiz yapılması, 
eğlence yerleri, kafeler, sınamalar gibi 
toplu bulunulan yerlerin geçici olarak 
kapatılmasından tutunda insanların 
kendi evlerinde karantina altında 
tutulmasına kadar tedbirler artırıldı…

Sağlık Bakanı sürekli olarak alınan 
tedbirler ile bu koronavirüs ‘ün 

yayılmasını önleyecek tedbirlerle 
ilgili bilgilendirmeyi an ve an 
yapmaya devam ediyor. Bu virüs ’ten 
korunmak için, kalabalık yerlerden 
uzak durulması, ellerin sabunlu 
suyla yıkanması gibi önerilerde de 
bulunuyor.

Solunum yoluyla bulaşan bu virüs alt 
ve üst solunum yollarını etkilediği için 
en sık görülen belirtisi kuru öksürüktür. 
Virüs ‘ün yol açtığı tahribatlar ve 
vücuda verdiği zarar nedeniyle kuru 
öksürük gibi en sık görülen diğer belirti 
yüksek ateş. Solunum yollarına bulaşan 
virüsler bulaştığı bölgede boğaz ağrısı 
da yapar. Hastalığın ölümcül sonuçlar 
doğurmasındaki en büyük etkenlerden 
biri de oluşturduğu nefes darlığıdır. 
Solunum problemi olan hastalar, virüs 
nedeniyle artan nefes darlığına bağlı 
olarak yaşamlarını yitirebiliyorlar. Virüs 
‘ün vücutta oluşturduğu genel tablo 
nedeniyle hasta kendisini yorgun 
hissedebilir, kas ve eklem ağrıları 
yaşayabilir. Üst solunum yolarına etki 
eden virüsün nefes darlığı, boğaz 
ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle 
oluşturduğu etki dönem dönem baş 
ağrısıyla da baş gösterebilir. En az 
görülen belirti ise nezle ve ishal.

Dünyayı kasıp kavuran bu koronavirüs 
nedeniyle ne kadar tedbir alınırsa 
alınsın insanlar panik ve korku içinde. 
İbadet yerleri bile bu virüs nedeniyle 
toplu ibadetlere ara verildi Her an 
hastalanırım korkusuyla sokaklar 
boşaldı. İnsanlar mecbur kalmadıkça 
evden dışarı çıkmıyor… Ellerini sürekli 
yıkıyor ve dezenfekte ediyorlar ama 
yine de o virüse yakalanma korkusunu 
yenmek kolay değil. Dünyayı saran bu 
koronavirüs belası belki bir gün çok 
basit bir yöntemle son bulacak ama 
insanlar üzerinde bıraktığı bu korku 
bakalım ne zaman son bulacak?İç

im
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en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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GÜNCEL

Sivas’ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü 
olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini 
engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, 
Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı 
alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri 
kapsamında, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart 
itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi. 

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların 
yasaklandığı ifade edildi.

Çanakkale’nin Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe 
köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, “Ülke genelinde alınan 
tedbirler kapsamında bulaşıcı hastalığın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 
bugün saat 22.00’den itibaren Çan ilçemize bağlı Maltepe köyümüz 14 gün süreyle karantinaya 
alınmıştır.” ifadesi kullanıldı.

8 ilde 11 köy ve 2 mahalle yeni tip koronavirüse karşı 
karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas, Yozgat, Çanakkale, Gümüşhane, Giresun, 
Çankırı ve Kütahya’da 11 köy, Malatya’da ise 2 mahalle karantinaya alındı.
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GÜNDEM

Koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor. Çin Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs 
çok çabuk bir şekilde dünyaya yayıldı. Dünya genelinde virüse karşı alınan önlemler ise yetersiz kalıyor.

Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini, 
virüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 151 bin oldu. Covid-19 nedeniyle en fazla 
ölümün yaşandığı İtalya’da can kaybı 10 bin 779’a çıktı. ABD’de ölü sayısı 2 bin 484’e yükseldi. İspanya’da 
son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528’e çıktı. İran’da da ölü sayısı 123 artarak 2 bin 240 oldu. 
İngiltere’de de can kaybı 209 artarak bin 228’e yükseldi. Almanya’da 5 Türk vatandaşı daha corona virüs 
nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” 
internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 721 bin 902’ye ulaştı.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 142 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip 
ediyor.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da, son 24 saatte 756 kişi daha yaşamını yitirdi. 
Can kaybı 10 bin 779’a çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 97 bin 689’a, iyileşen kişi sayısı ise 13 bin 30’a 
çıktı.

ABD’de yeni tip corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 484’e, vaka sayısı ise 142 bin 
403’e yükseldi.

Dünya genelinde ölü sayıları korkunç rakamlara 
ulaştı!
Yeni tip koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çok sayıda ülke virüse önlem 
almaya çalışırken, ölüm sayıları binleri geçti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de ilk yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) vakasının 10 Mart’ta bir Alman turistte görüldüğünü hatırlattı.

Hükümetin ve Kıbrıs Türk halkının, salgına karşı başarılı bir mücadele verdiğini kaydeden Tatar, tüm 
senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Tatar, “Halkımız evde kalarak, uyarıları dikkate alarak bize yardımcı olmaktadır. Dileğimiz ve çabamız, bu 
olağan dışı süreci bir an önce en az sıkıntı ile geride bırakmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Evde kalmanızı rica ediyorum”

Kovid-19 testi pozitif çıkanların büyük bölümünün, karantina veya gözetim altındaki kişilerle temas 
halinde olanlar veya bu kişilerin aile bireyleri olduğunun altını çizen Tatar, “Bu nedenle Başbakanınız 
olarak kısmi sokağa çıkma yasağı süresince evde kalmanızı, zorunlu evden çıkışlarda tek olarak 
çıkmanızı ve sosyal mesafenizi korumanızı rica ediyorum.” çağrısında bulundu.

KKTC’de bugüne dek 64 adet Kovid-19 vakası tespit edilirken, bir Alman yaşamını yitirdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan halka ‘evde kal’ 
çağrısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, halktan zorunlu olmadıkça evden 
çıkmamalarını istedi.
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Koronavirüs sonrası dünya siyasetindeki dengelerin hiçbir şey olmamış gibi ayakta kalma 
olasılıkları artık çok mümkün görünmüyor.
Ortaçağ’ın Kara Ölüm’ü veba salgınında olduğu gibi herkes, salgının etkisi sona erince farklı bir 
dünyaya uyanacağız diye düşünmeye başladı.
Bu değişim mevcut durumu aratacak mı yoksa beklentiler karşılık bulacak mı onu da bu süre 
zarfında görmüş olacağız.

Malumunuz İkinci Dünya Savaşı Avrupalıların kendi elleriyle kendilerine yaptıkları felaket bir 
süreç olarak tarihe geçti.
Yaklaşık 70 milyon insanın hayatını kaybettiği bu yıkıcı savaşın ardından, kömür ve çelik gibi 
dönemin sanayisinin lokomotifleri olan hammaddelerin ortak kullanımı bugünkü AB’nin 
temellerini atmıştı.

Ortak para birimine geçmeyi başarıyla gerçekleştiren, aralarındaki sınırları kaldıran, herhangi 
bir üye ülkenin diplomatik misyonlarından alınmış vize ile bütün Avrupa’ya seyahati mümkün 
hale getiren AB, tarihinin belki de en büyük krizi ile karşı karşıya kalmış durumda.
İngiltere’nin ayrılmış olması bile bu krizin yanında hiç kalır.

Başta İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa’nın tamamında etkili olan salgın, 
Avrupa’nın kendi içinde de derin sorgulamalar yapmasına sebep oluyor.
Birbirlerinin solunum cihazlarına, test kitlerine kendi ülkelerinden geçerken el koyanlardan 
tutunuz, Rus askerlerinin salgında kontrolü sağlamak için İtalya’ya giriş yapmasına izin 
verilmesine kadar karmaşık ve tarifi zor gelişmelere şahit oluyoruz.

Şurası çok net ki, bu süreçte AB ülkeleri arasında işbirliği yok denecek kadar az.
Kaynak ve teknik açıdan birbirlerine destek olmayı akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar.
Üyeler bütünün bir parçası olmaktan ziyade “gemisini kurtaran kaptan” moduna bürünmüş 
durumdalar.

İspanya’da ordu evlere kontrole gidiyor ve yataklarında ölmüş yaşlı insanlarla karşılaşıyor.
Çalışanlar salgın korkusuyla kaçtıkları için huzur evleri yaşlıların cesetleriyle dolu.
Daha önce kendilerini ilgilendiren, ilgilendirmeyen konularla ilgili birlik adına alâyıvalâ ile 
açıklamalar yapan sözcüler, koronavirüste ortalıkta görünmüyorlar.
Ne ortak bir hareket planı açıklayan var, ne de Avrupalıların birlikte yaşama hedefine, birliğin 
geleceğine atıf yaparak AB’nin kurumsallığını vurgulayanların sesleri çıkıyor.

Oysa AB dünyada ülkelerin bir araya gelebileceklerine, ortak gelecek inşasını hayata 
geçirebileceklerine dair en önemli örnek olarak gösteriliyordu.
Şimdi artık öyle olmadığı, daha doğrusu olamadığı kendileri dâhil herkesin en çok dile getirdiği 
kanaat haline dönüştü.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz.
Evet, AB tarihinin en büyük varoluş krizi ile karşı karşıya.
Tamam, mı, devam mı sorusunun cevabını bu sürecin sonunda hep beraber görmüş olacağız.
Tamam, her şey buraya kadarmış demek çok zor ancak devam diyebilmek için de AB 
ülkelerinin bugünden farklı bir şeyler söylemeleri, ortaya koymaları gerekecek.

Yani Avrupa Birliği bir yol ayrımında ve dünya yeniden şekilleniyor.
Türkiye de bütün bu olanlardan ve olacaklardan dolaylı falan değil, doğrudan etkilenecek.
Son yıllardaki sorgulamalar eski usul siyasi eylem ve söylemlerin toplumların nezdinde 
kıymet-i harbiyesi olmadığının işaretlerini veriyordu.

Bundan sonra bu daha da açık bir şekilde görünür olacak.
Daha önce test edilmemiş küresel boyuttaki bu salgından sonra “hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” sözü artık klişe değil gerçeğin ta kendisidir.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

AVRUPA BİRLİĞİ BİR YOL AYIRMINDA, DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal 
izolasyonun sağlandığını belirterek, “Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 
civarında hayat eve çekildi.” dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk oldu. Koronavirüse yakalanan 
emniyet mensubu olup olmadığının sorulduğu Bakan Soylu, “Şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan 
iyileşenler de var.” cevabını verdi.

Bakan Soylu, koronavirüs ile ilgili kararları alırken dünyadan cesur hareket ettiklerini ve almaları gereken 
tedbirleri de zamanında aldıklarını vurguladı.

Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Soylu, alamayacakları hiçbir tedbirin 
bulunmadığını belirterek, “Türkiye’de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. 
Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz. Sabahleyin 
valilerimize söylediğim şudur. Şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla artırın. Hiçbir özel aracı 
sektirmeyin. Otobüsler muhakkak kontrol edilecek. ‘Şehir içi özel taşımada ister belediye ister halk 
otobüsü ister minibüs olsun her birini tek tek kontrol edin. Sosyal mesafeyi ihlal edecek ne varsa, araba 
bağlanması gerekiyorsa, kamu, tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.’ dedim.”

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, “10-15 gün içerisinde inşallah 
açıklanacaktır. Orada süreçler de hemen hemen tamamlandı.” cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’de sosyal izolasyon 
sağlandı
İçişleri Bakanı Soylu, “Türkiye’de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan 
çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi.” dedi.
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Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı 
genişletildi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi 
kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vergi dairelerince tahsil edilen 
tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 
yapılabiliyor.

Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, motorlu 
taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, 
tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport 
harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, TC kimlik kartı bedeli, veraset ve intikal 
vergisi gibi ödemeler yer alıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda 
bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da 
İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.

Söz konusu vergi türleri, yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar 
vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma 
değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.

Ayrıca Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasına ait banka kartları ile vergi dairelerince tahsil edilen tüm 
vergi, harç ve idari para cezası gibi ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün hale 
getirildi.

İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden haftanın her günü 02.00-23.45 
saatlerinde kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabiliyor.
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Bakan Selçuk: İhtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 1000’er 
liralık destek ödemesi 1 Nisan’da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 
1000’er liralık destek ödemelerine 1 Nisan’da başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle alınan tedbirlere 
ilişkin, “Faaliyetlerini yavaşlatan, durduran tüm işletmelerimiz küçük veya orta ölçekli olduğuna bakmaksızın kısa 
çalışma ödeneğine başvurabilirler.” dedi.

Selçuk, NTV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen programların olduğunu, bunların aktif ve pasif iş gücü programları 
olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Selçuk, bu hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Pasif iş gücü programı kapsamında kısa çalışma uygulaması ve işsizlik ödeneğinin bulunduğunu belirten 
Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin hangi sebeplerle uygulandığını anlattı. Selçuk, iş yerindeki haftalık çalışma 
sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılmasının, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasının kısa 
çalışma ödeneğinde temel şart olduğunu dile getirdi. Koronavirüsün (Kovid-19) de zorlayıcı sebepler arasında 
bulunduğunu söyleyen Selçuk, “Kovid-19 sebebiyle etkilenen bütün işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına 
başvurabilirler İŞKUR üzerinden.” ifadesini kullandı.

Selçuk, İşsizlik Sigortası Fonu’nun işverene ve çalışana sağladığı fırsatlara değindi. Kısa çalışma ödeneğine bütün 
işletmelerin başvurabileceğinin altını çizen Selçuk, “Başvurular sigortalılarımız tarafından değil, işverenlerimiz 
tarafından yapılıyor. Çağrıda bulunmak istiyorum, tüm işletmelerimiz başvursunlar.” diye konuştu. 

Selçuk, herhangi bir çalışan sayısı limitinin bulunmadığını vurguladı. Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi 
veren Selçuk, başvuru sürecinde mümkün olduğunca kolaylaştırıcı olacaklarını ve hızlı dönüş yaptıklarını ifade 
etti. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda belge sayısını azalttıklarını ve formu sadeleştirdiklerini belirterek Bakan 
Selçuk, işverenlerin çalışanları koruma odaklı yaklaşarak başvurmalarını istedi..
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BİLİM KURULU DAHA ÖNCE NEREDEYDİ?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan korona virüsle mücadele 
noktasında seferberlik ilan edilmiş durumda. 
Kaygılı ve endişeli bekleyiş devam ediyor. Belirsizlik ve çaresizlik ise insanın canı sıkıyor. 
Bilim ve tıp hastalığa karşı umut arayışında. Henüz aşı yada ilaç yok.
Çalışmalar var ama onlarında nasıl ve ne zaman sonuçlanacağı konusunda kafalarda soru 
işaretleri var
Bugüne nasıl geldik niçin bu hastalık bu kadar hızlı yayıldı ve neden önlem alamıyoruz
O kadar çok şey var ki aslında irdelenecek.
Bu süreçte hepimizin tüm dünya insanlığının önemli bir sınavdan geçtiğini 
düşünüyorum
Herkes şapkasını önüne koymalı?
Doğa ve hayvanlarla savaşın, adaletsizliğin, yokluğun, her türlü kötülüğün bedelini 
ödemeye devam edeceğiz.
Ne zaman aklımızı-başımıza alırsak ne zaman önce sağlık önce insanlık dersek o zaman 
işler düzelecek.
Bakın Korona Virüsü ile dünya nasıl tanışmış.
2019 yılının son günlerinde Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde hastaneye 
başvuran pnömoni vakalarında bir kümelenme olduğu fark edilmiş.
 İlk vakalar, epidemiyolojik olarak Wuhan’daki bir hayvan pazarı ile ilişkili. 
27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan’daki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla üç hasta 
yatırılmış. 
İlk vaka, Wuhan’daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadın.
4 ay önce etkisini gösteren bu virüs karşında çok merak ettiğim konu bizim bilim 
adamlarımız nasıl bir duruş sergilemiş.
Bu noktada bugün televizyonlarda  kanal-kanal gezen değerli  bilim kurulu üyelerine bir 
sorum var..? 
Korona virüsü Çin’de can almaya devam ederken hangi bilim adamımız “Türkiye 
mutlak suretle önlem alınmalı”  şeklinde bir uyarı yaptı bir makale yazdı ya da sosyal 
medyasından dan bir açıklama gerçekleştirdi.. Çıksın biri desin ki ben uyarmıştım-
yazmıştım-konuşmuştum. Bilim insanın gözü-kulağı dünyanın her yerinde olmalı. Ufku 
geniş penceresi açık olmalı.
Ve en önemlisi bildiklerini  bu hakla sonuna kadar paylaşmalı.
Devletin yada özel sektörün bir eksiği yanlışı varsa açık-açık bunu ortaya koymalı.
Bilim insanı olmak tek başına yetmiyor!
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı(SETA) bu konuda hiçbir açıklama yaptı mı?
Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca bu sürecin en önemli kahramanıdır.
Elinden geleni yaptığına inanıyorum.
Çünkü sürece bir siyasetçi değil bir hekim ve baba anlayışı ile önemli bir duruş 
sergilemekte.
İnanılmaz bir gayret içinde.
Aynı şekilde cephede savaşan  başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile güvenlik 
güçlerimizin hepsi kahramandır. Öyle gösteriyor ki bu korona virüsü belasından 
kurtulmak kolay olmayacak. 
Dünya temizlenmeden bize rahat yok.
Virüsle mücadele noktasında hepimize çok büyük görevler düşmekte.
Kurallara uyarsak bu işin üstesinden geliriz.
Aksi durumda daha çok canımız yanar.İç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Adalet Bakanlığı ile yapılan adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınacak 
tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsünün ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 
Genel Kurulu da ek tedbirler aldı.

HSK Genel Kurulu kararında, 26 Mart 2020’de yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesi ile durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı 
mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin 
ertelenmesi de dahil alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesinde HSK’nin yetkili kılındığı hatırlatıldı.

7226 sayılı Kanun’un amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin 
sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu 
hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde 
haklarının korunması amacıyla ek tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Ek önlemler kapsamında alınan karara göre, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma 
ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler 
haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait 
duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020’ye kadar ertelendi.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan 
yapılacak. Yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden 
karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına 
bildirilecek.

Tutuklu ve acil işler dışında davalar 30 Nisan’a kadar ertelendi
Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler 
haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.
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Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun geçen yılki net karı, dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin 
toplam karını geride bırakırken, dünyanın en değerli şirketi düşük petrol fiyatlarıyla mücadele ediyor.

Verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, 
Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor’un geçen yılki 
toplam net karı 63,9 milyar dolar oldu.

Saudi Aramco’nun bu dönemde elde ettiği net kar ise 88,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 12 
petrol devinin toplam net karının üzerine çıktı.

Geçen yıl, Amerikalı petrol devlerinden ExxonMobil 14,34 milyar dolar, Chevron 2,92 milyar dolar, ConocoPhillips 
7,2 milyar dolar ve Baker Hughes 128 milyon dolar net kar elde ederken, Halliburton 1,13 milyar dolar ve 
Schlumberger 10,14 milyar dolar zarar etmişti.

Öte yandan, İngiliz BP 10 milyar dolar, Hollandalı Royal Dutch Shell 15,84 milyar dolar, Fransız Total 11,83 milyar 
dolar, İtalyan Eni 163 milyon dolar, Norveçli Equinor 1,85 milyar dolar ve Rus Rosneft 10,9 milyar dolar net kar 
açıklamıştı.

Ayrıca, Saudi Aramco’nun geçen yılın ilk yarısındaki net karı 46,9 milyar doları bulurken, aynı dönemde söz konusu 
petrol şirketlerinin toplam net karı ise 44,9 milyar dolar düzeyinde kalmıştı.

Saudi Aramco 2019’da 12 petrol devinin toplam karını 
geride bıraktı
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun geçen yılki net karı, dünyanın en 
büyük 12 petrol şirketinin toplam karını geride bıraktı.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Türk Kızılay karantinadaki 20 bin kişiye üç öğün 
yemek hizmeti sunuyor
Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, 
karantinadaki yaklaşık 20 bin kişiye 3 öğün beslenme desteği veriyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, koronavirüs ile 
mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiren Kızılay’ın 
yurt dışından gelen ve 42 il ve 63 noktada karantina altına 
alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti 
vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı 
Kerem Kınık, toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç 
olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm 
kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. 8 bin 
111 gönüllü profesyonel ile seferberlik ilan ettik, sahada 
çalışmalarımız sürüyor. Son 2 haftadır gözlem altındaki 
vatandaşlarımıza Kızılay olarak yemek desteğimizi eksiksiz 
yerine getiriyoruz. 42 il, 63 noktada karantina altında olan 
toplam 19 bin 993 vatandaşımıza 627 bin 481 öğün beslenme 
desteği sunuyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi 
iletiyoruz. 152 yıllık tarihimiz, bize zor günleri atlatmada 
dayanışmanın önemini öğretti.” 

Kınık, Kızılayın, hayat normale dönene kadar yardım 
çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğluma damatlık 
giydirmek istiyorum
Diyarbakır annelerinden Solmaz Övünç, oğlu Baran’a seslererek, “Neredeysen dön gel, sana 
kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydireceğim. Gel adaletimize teslim ol.” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı 
oturma eylemi 210. gününe girdi.

Van’dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için kente gelen anne Solmaz Övünç, 
yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Evladının küçük yaşta henüz öğrenciyken kandırılarak dağa kaçırıldığını vurgulayan Övünç, “Baran oğlum 
neredeysen dön gel, orası senin yerin değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydireceğim. 
Gel adaletimize teslim ol. Oğlumu almadan buradan gitmem. Gel devletime teslim ol. Seni orada 
kandırıyorlar yavrum.” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz arkamızda”

Ağrı’dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya için oturma eylemi yapan Yasin Kaya ise 
kızını almadan HDP’nin önünden ayrılmayacağını vurgulayarak, “Kesinlikle çadırı terk etmeyeceğim ve 
çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP’liler elini vicdanlarına koysunlar. Çocuğumu kandırdılar, 
kaçırdılar. Çocuğumu, PKK’dan istesinler.” dedi.

Evladına seslenen baba Kaya,”Terör örgütü PKK’dan kaç gel güvenlik güçlerimize teslim ol kızım. 
Devletimiz arkamızda. Seni yine okutacağım, inşallah öğretmen olursun.” diye konuştu.
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ACABA KORONA YENİ BİR SAVAŞ YOLU MU? 
Sanayi çağı ve onun devamı olan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında savaşçıların amacı, ağırlıklı 
olarak düşmanı yıpratarak onu imha etmekti. Çatışmayı sürdüremeyecek hale getirmek için 
düşmanın ve malzemesinin üzerine güçlü patlayıcılar atarlardı.  Artık nükleer güç dahil bütün 
harp silah ve araçlarındaki son yıllardaki gelişim durumu göz önüne alındığında ülkelerin 
birbirleri ile  geçmiş savaşlarda olduğu gibi  klasik bir savaş yapmalarının çok büyük hayati 
riskleri üzerinde taşıdığı  tespit edilmektedir.

Günümüzde güçlü devletler olarak değerlendirilen Amerika, Rusya, Çin ve Batılı devletlerin 
birbirleri ile mevcut  silah sistemleri ile savaşmaları taraf devletlerin sonuçta tamamen yok 
olmalarına sebep olacaktır. Bu güçlere ilaveten sınır komşumuz İran ve Ortadoğu’da İsrail’de 
olduğu gibi diğer ülkeler mevcut uzun menzilli roket, füze sistemleri ve geliştirdikleri nükleer 
silahları ile çevre ülkeleri ve bu güçlü devletleri ölümcül etki altına alabilmektedirler.   Vatanımıza 
da kurulması planlanan Füze Kalkanı gibi bu silahlara karşı birçok korunma projesi geliştirilmiş 
olmasına rağmen sonuçta bu projelerin de bu ölümcül hayati  tehlikeyi önleyemediği  artık tespit 
edilmiştir.. Dünya’nın büyük  acılar ile tanıklık ettiği İkinci Dünya Savaşının sona ermesinde ana 
faktörlerden biri olan Japonya’nın iki küçük  adasına Amerika tarafından  atılan atom bombaları 
sonuçları hala insanlıkça unutulamamıştır.

Kısaca tam isabetli ve güçlü silahlar günümüzdeki savaşların şeklini değiştirmektedir. Dünya’daki 
hiçbir güç böyle büyük bir tehlikeyi göze alamadığı için günümüz savaşçıları yeni savaş yolları 
bulmak  için  büyük bir araştırma yapmak durumunda kalmıştır. 
Yeni bulunan ve halen geliştirilen  savaşlarda amaç, düşmanı yok etmek yerine zamanında 
Çinlilerin atalarımıza yaptığı gibi düşman hatlarının sinir sistemi olan halklara, milletlerin 
gerçek değerleri olan manevi ve kültürel değerlere, orduların komuta birimlerine, bilgisayar 
ağlarına-yani savaş mekanizmasını yönlendiren yerlere gayri nizami harp tekniklerini kullanarak 
saldırmaktır. Bu şekilde düşman hiçbir silah kullanılmadan kendi içinde çatışmaya ve bölünmeye  
sürüklenerek   yok edilebilir veya kendisinden istendiği gibi bir davranışa zorlanabilir.   Böyle 
savaşlar maliyet-etkinlik analizi çerçevesinde incelendiğinde çok ucuz ve etkinliği konvansiyonel 
harbe göre çok daha fazladır. Bu yeni savaşların  metodları  çoktur ve halen geliştirilmektedir.
 Türkiye için Bölücü Terör Örgütü PKK ve FETÖ darbe girişimleri ile Türk Ordusu için Balyoz, 
Ergenekon ve yine FETÖ bu metodlara  örnek olarak gösterilebilir.

Acaba Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri klasik bir harbe girmiş olsa idi bu kadar kayıp verir ve bu 
kadar yıpranır mı idi ?

Acaba yeni  savaş yolları halen geliştiriliyor mu? 
Geçtiğimiz yıl 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Korona virüsü dünyanın dört 
bir yanında hızla yayılmaya başladı. Kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etti. Ve Türkiye dahil tüm dünya bu virüs ile kilitlendi
Lancet Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada bu hastalık ile ilgili 99 hastanın detaylı analizine 
yer verildi. Buna göre bütün hastaların akciğerleri ve genel olarak solunumla ilgili sorunlar 
yaşadığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra en yaygın görülen semptomlar ise yüksek ateş, 
öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve İştahsızlıktır. 
Ayrıca bunun sinsi bir virüs olduğu ve bazen 14 güne kadar hiçbir semptom göstermediği 
belirtilmektedir. Bu yüzden de aslında virüs taşıyan ama sağlıklı görünen birçok kişiden de 
hastalık bulaşabileceği tartışılıyor. Ve ne yazık ki, hastalık için geliştirilmiş ilaç ya da aşı şu anda 
halen yok. 

Bu virüsün ekonomik etkileri çok dikkat çekici: Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma 
Örgütü(ILO) Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kayıp edebileceğini 
tahmin etmiştir. Türkiye için bu virüsün ilk ekonomik etkilerini hemen gazetelerden takip 
edebiliyoruz. Örnek olarak Türkiye turizmine olan ilk darbenin bedelinin 8 milyar dolar olacağı 
değerlendirilmektedir.

Virüsün ana kaynağıyla ilgili çeşitli söylentiler olsa da şu an bu konuda kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Strateji uzmanları bir bölgede gerçekte ne olduğunu bulmak için hep  ‘’Bir 
bölgede çıkan olaylardan aslında kim kazanıyor?  ‘’    sorusunun cevabını ararlar. 
Ve  bizlerde  şimdi sizlere sorular sormaya başladık.
‘’Acaba bu virüsü gerçekten hangi ülke çıkardı?’’
‘’Acaba Korona eski biyolojik savaşların devam eden yeni bir şekli mi?
‘’Acaba Korona ile şu anda en çok mücadele eden ülkeler gerçek bir klasik harbe girmiş olsalardı  
bu kadar kayıp verip, hem ekonomik hem de sosyolojik olarak bu kadar yıpranırlar mıydı?
‘’ Acaba Korona yeni bir savaş yolu mu?’’
‘’ Acaba topların, roketlerin, füzelerin yerine Korona mı aldı ?
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Başkentte koronavirüs nedeniyle bahçede nikah dönemi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünce, koronavirüs salgını 
nedeniyle düğün yapamayan ancak evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahları, 
belediyenin bahçesinde kıyılıyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir yıl önce mart ve nisan ayları için seçtikleri düğün 
salonlarında nikahlarının kıyılması için randevu alan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
düğün yapamayan çiftler, oda nikahıyla dünyaevine girmek için başvuruda bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, başvuruların artması ve salgın nedeniyle 
kapalı ortamlarda bir arada bulunulmasının neden olacağı risklerin azaltılması amacıyla nikah kıyma 
işlemini bahçeye taşıdı.

Birbirlerine birer metre mesafeyle attıkları imzayla dünya evine giriyorlar

Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla, Müdürlüğün Gençlik Parkı’ndaki binasının 
bahçesinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek nikah töreni düzenleniyor.

Gelin ve damadın birer metre mesafede durarak hayatlarını birleştirdikleri törende, aileler çiftlerin 
sevincine uzaktan ortak olabiliyor.

Çiftlerin evlilik cüzdanlarının ise dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen 
fotoğraflarda çok az kişi yer alabiliyor.
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp Avrupa üzerinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), sıcak 
Afrika kıtasında yavaş yavaş yayılıyor.

Avrupa ülkelerinden gelen kişiler aracılığıyla Afrika’ya ulaşan Kovid-19, kıta ülkelerinden ilk olarak Mısır’da 
görüldü.

Cezayir, Fas, Nijerya ve Güney Afrika’ya da sıçrayan virüs, daha sonra Burundi, Lesotho, Siera Leone, Komor Adaları 
ve Güney Sudan hariç kıtanın tüm ülkelerine yayıldı.

Virüsün kıtaya ulaştığı şubat ortasından bu yana 5 bine yakın vaka görülürken, bunların 150’den fazlası ölümle 
sonuçlandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), kıtadaki zayıf sağlık altyapısını gözeterek Afrika için yaptığı “Uyanın ve en 
kötüsüne hazırlanın.” uyarısı ile ülkeler, art arda Kovid-19’un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler almaya 
başladı.

İlk başlarda hijyene dikkat edilmesine yönelik uyarılar yapılırken, virüsün kıtada yayılmaya başlamasıyla Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Mali başta olmak üzere çok sayıda ülke vaka görülmemesine rağmen 
tedbirleri artırarak, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran’dan gelen tüm yolcuların Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında karantinaya alınacağını duyurdu.

Sahraaltı Afrika’da şubat sonunda Nijerya’da ilk Kovid-19 vakasının Avrupa’dan gelen yolcuda görülmesi, kısa süre 
sonra Burkina Faso’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleşmesi ve Güney Afrika’da vakaların artması üzerine 
kıta ülkeleri tedbirleri daha da sıkılaştırdı.

Sıcak kıta Afrika’da Kovid-19, 46 ülkeye yayıldı
Kıtaya Avrupa ülkelerinden gelen kişiler aracılığıyla Afrika’ya giren Kovid-19, Burundi, Lesotho, 
Sierra Leone, Komor Adaları ve Güney Sudan hariç 46 ülkede görüldü.
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İspanya’da Sağlık Bakanlığı,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.

Ülkede Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısında 838 ile dün görülen en yüksek artış, bugün açıklanan 812 
ölüyle az da olsa düştü.

İtalya’nın ardından Kovid-19’dan en fazla ölümün kaydedildiği dünyadaki ikinci ülke olan İspanya’da ölü sayısı, 
bugün itibarıyla 7 bin 340’a ulaştı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195’e yükseldi. İspanya bu rakamla Kovid-19’un bulaştığı kişi 
sayısında Çin’i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya’nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit 
edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

İspanya’da, Kovid-19 hastalarından mevcut durumda 5 bin 231’i (düne göre 324 artış) yoğun bakımda tutuluyor.

Ülkede taburcu edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 71 artışla 16 bin 780’e çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 
düne nazaran 310 artışla 3 bin 392’ye yükseldi.

Kentte vaka sayısı da 1413 artışla 24 bin 90’a çıktı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart’tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya’da sol 
koalisyon hükümeti, dün yaptığı acil Bakanlar Kurulu toplantısında ek önlemler açıkladı.

Hükümet, 31 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere ülke genelinde “zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetlerin 
iki haftalığına durdurulması” kararını aldı.

İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi 
daha hayatını kaybetti
İspanya’da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 
artarak 7 bin 340’a çıktı.
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik 
Kilisesi’nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Devrilme noktası, Mulhouse’daki Evanjelik Kilisesi’nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten 
buradan yayıldı.” ifadesini kullanan Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda 
endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.

Veran, ülkesinin Kovid-19’a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse’daki Evanjelik Kilisesi’nden Avusturya’ya gittiği 
belirtildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat’ta Mulhouse’daki kilisede yapılan ayinlere 
katıldığı, 27 Şubat’ta Belçika üzerinden Viyana’ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso’da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Vagadugu’da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri’nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde 
kendisinde virüs tespit edildiği ifade edildi.

Fransa Sağlık Bakanı’ndan itiraf: Kovid-19 salgını 
Evanjelik Kilisesi’nden yayıldı
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse 
kentindeki Evanjelik Kilisesi’nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
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ABD’nin Suriye Politikası (13)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları 13 aydır ABD’nin Suriye politikasını çıplak 
gözle araştırmalarım ve incelemelerim sonucunda Türkiye, İran olur mu? ABD, 
Ortadoğu’ya tamamıyla hakim olmak için İran, Türkiye, Suriye savaşını çıkarır 
mı? Bunları irdeleyeceğim.

Bunlar tarihin geçmiş saifelerinden dersler çıkartarak anlatmaya çalışacağım. 
Bunlara değinmeden önce Emperyal güçlerin Türkiye Cumhuriyetini yıkmak 
için 70 yıldır siyasal İslamı referans alarak Türkiye’yi nasıl yönettiğine bakmadan 
anlamamız mümkün değildir. Şimdi siyasal İslamın nasıl örgütlendiğine bir göz 
atalım.

Bundan önceki yazımda Fetö terör örgütünü anlatmaya çalışacağımı 
yazmıştım. Gelin FETÖ’yü tanıyalım.

Fethullah Gülen 1941 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesi Korucuk köyünde 
doğdu. 1945’de Kuran okumaya başladı. 1951’de hafız oldu. 1946 yılında 
ilkokula başladı. 1959’da Edirne’ye gideceği döneme kadar Medrese eğitimi 
aldı. 1963’de Erzurum’a dönerek ailesinin yanında kaldı. 1 sene boyunca Sızıntı 
dergisinin ilk sayısında 1979’da çıktı. Başyazılarını Gülen yazdı. 12 Eylül 1980 
darbesinde hakkında yakalama kararı çıkartıldı. O sırada Gülen, İzmir’i terk 
ederek akrabalarının yanında çeşitli illerde kaldı.

1981 yılında Diyanet’teki vaizlik görevinden istifa etti. 1 Temmuz 1988 yılında 
(Yeni Ümit Dergisinin) başyazılarını yazdı. 1989’da gayri resmi vaazlara 
başladı. 1992 yılına kadar devam etti. Bu dönemde 62 hafta boyunca Üsküdar 
yeni Valide Külliyesinde ettiği vaazlar daha sonra Sonsuz Nur adlı kitaba 
dönüştürüldü. 1965 yılında Kırkareli’ne tayin oldu ve burada askerliğini yaptı. 
1966 yılında İzmir merkez vaizliğine atanıp 1971 yılına kadar bu görevini 
sürdürdü. Bu yıllarda Ege bölgesinin çeşitli illerinde dini sohbetlerde bulundu 
ve resmi görevli olarak hacca gitti.

1971 askeri muhtırasında 7 ay tutuklu kaldı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 3 yıl süren yargılama sonucunda 1974’de beraat etti. 
1975-76 yıllarında Anadolu’da Kuran ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimai 
Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar verdi. 1996’da CHP Genel Sekreteri 
Kasım Gülek’in vasiyeti üzerine Kocatepe camiinde cenaze namazı kıldırdı.

1999 yılında Amerika’ya göç etti. (CIA) tarafından ABD’ye gitmeden önce 
Türkiye’de önemli kişilerle 1990’lı yıllarda Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut 
Yılmaz ve Bülent Ecevit’le Abraham, Itz Foxman, Morton Abramowitz, Papa ll 
John Paul vesaire… Sevgili okuyucularım bunları FETÖ nasıl örgütlendi ve 15 
Temmuz’da devleti nasıl ele geçirmek istedikleri anlatmak maksadıyla kaleme 
aldım.

İyi okumalar. Gelecek yazımda FETÖ örgütüne devam edeceğim.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Kamu bankalarından ‘Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi’

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan 
müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi. 

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme 
hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve 
VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan 
desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

“Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi” adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri 
amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit 
taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. “Bireysel İhtiyaç 
Desteği Kredisi”, bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Başvurular, 1 Nisan’dan itibaren kabul edilecek 

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 
Nisan’dan itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya 
internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması 
sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak 
olup müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebilecek.

Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 
bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi 
uygulamasını devreye aldı.



36 MART  2020 - YENİ SAYI: 20

İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en

Gülsemin Konca

Yazar
simgedergi@gmail.com

Bu Günün Genci, Yarının Yaşlısıdır
Malum tüm dünyanın gündemi corona virüs. Sanki bir film senaryosunu 
canlandırıyoruz. Birçok sinema filmine konu olan bulaşıcı hastalık 
sahnelerini canlı yaşıyoruz bu günlerde. Ben konunun üzen taraflarından 
sadece birisini kaleme almak istiyorum; yaşlılar. Son zamanlarda 
unuttuğumuz pek çok şey arasında kaybolup gidiyorlar.

Her olayda, her durumda işi şakaya vuran, dalga konusu yapan, siyasete 
alet eden, eleştirmek için adeta fırsat kollayan ve kötüye kullananlar 
oluyor ve olacak ne yazık ki. Sağ duyu ile yaklaşmak bu kadar mı zor? 
Vicdan ve merhamet timsali bizlere ne oluyor böyle? Tek tek değerlerimizi 
kaybediyoruz farkında mısınız?

Bazı Avrupa ülkeleri bu zorlu süreçte yaşlıları gözden çıkarmışken, Türkiye’de 
evleri dezenfekte ediliyor, kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları olup olmadığı 
soruluyor. Bir videoda yaşlı teyzemiz kapısına gelen polisleri ‘üzümlerin 
olduğu vakit tekrar gelin’ diyor, ‘evi öğrendiniz gelmezseniz vallahi darılırım’ 
diyor. Bir diğer videoda yaşlı amcamızın alışveriş listesini yazıyor kapısına 
giden görevli kişi.

Amma velakin sokağa bakıyoruz; yaşlılara hakaret, aşağılama, alay etme 
videoları diyalogları var. Balkondan bağırıp küfür eden, başlarına su döken 
bile var. ‘Virüs tehlikesi geçsin, hep birlikte yaşlılara yer vermeyelim toplu 
taşıma araçlarında’ diyerek açık duyuru yapan var.

Evet yaşı gereği risk grubundalar, evet evde kalmaları gerekirken sokakta 
dolaşanlar var. Ama unutmayalım ki bizler toplum olarak büyüklere 
saygılıyız, onlar başımızın tacı, belki rahmet kaynağı, belki bizleri ayakta 
tutan duaların sahibi.

Dinimiz, ihtiyarlara hürmet etmeye büyük ehemmiyet vermiştir. 

“Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da 
ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.” hadis-i şerifi 
hatırlayalım. “Düşkünleri görüp gözetiniz; zira siz, ancak düşkünleriniz 
sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız” sözünün muhattabı bizleriz. 

Rızk vesilesi, kaza beladan engelleyen bir nimettir yaşlılarımız. Kırmadan, 
incitmeden, korkutmadan uyarsak?..
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 148 
bin uluslararası öğrenci bulunuyor. İlgili kamu 
kuruluşları ve STK’ler, salgın döneminde bu 
öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve kendi 
ülkelerindeymiş gibi hissetmeleri için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat yaptığı 
açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle az sayıda yabancı öğrencinin ülkelerine 
döndüğünü, uluslararası öğrencilerin, Türkiye’ye 
büyük bir güven duyduğunu söyledi.

Bolat, tedbirler çerçevesinde öğrenci evlerinde 
ve yurtlarda keyfi giriş çıkışların kısıtlandığını, 
öğrencilerin süreçle ilgili bilgilendirildiğini, kişisel 
önlemlerle ilgili uyarıların yapıldığını, öğrenci 
evlerine ve yurtlara sabun, el dezenfektanı gibi 
başlıca temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda 
desteği verildiğini anlattı.

“Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler 
var”

Kaldıkları özel yurdun kapatılması nedeniyle bazı 
öğrencilerin barınma taleplerini de karşıladıklarını 
ve uzaktan eğitimle okullarına devam eden 
öğrenciler için destek programları düzenlediklerini 
belirten Bolat, “Biz de derneklerimiz vasıtasıyla 
gerçekleştirdiğimiz dil kursları, teknik kurslar, 
sohbetler, seminerler, bilgi yarışmaları gibi 
faaliyetlerimizi online ortama taşıdık. Bunun yanı 
sıra öğrenci kardeşlerimize kitap okuma grupları 
için gönderdiğimiz kitapların okunmasını tavsiye 
ettik.” dedi.

Test yapılan öğrencilerin durumlarıyla ilgili de 
bilgi veren Bolat, “Test sonucu pozitif çıkan 
öğrencilerimiz var. Şu an karantina altındalar. Takip 
ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Allah tez 
zamanda şifa verir inşallah.” bilgisini verdi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online 
kurslarla değerlendiriyor

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’de kalan uluslararası misafir öğrenciler, 
derslerinin yanında aldıkları özel kurs ve sosyal faaliyetlere online devam ediyor.
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İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları 
kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin 
vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin 
gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 
belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi 
olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak gıda 
kolilerinin yola çıkışı öncesi Getir firmasının 
Maltepe’deki lojistik merkezinde tören düzenlendi. 

İstanbul Valisi Yerlikaya, burada yaptığı 
konuşmada, tarihi bir dönemden geçildiğini, 
dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden görünmez bir 
düşmanla mücadele edildiğini, bu zor günlerin 
Allah’ın izniyle geride kalacağını söyledi.

Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, bir başına 
bırakmadıklarını, bırakmayacaklarını ifade eden 

Yerlikaya, “Müsterih olun. Devletimiz milletinin, 
milletimiz de devletinin yanındadır.” dedi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 22 
Mart’tan itibaren 65 yaşından büyük ve kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma 
yasağı kısıtlaması getirildiğini hatırlatan Yerlikaya, 
“Büyüklerimizin anlayışı, sabrı ve hayır dualarından 
yanayız. Bugüne kadar bu yasağı, en güzel şekilde 
uyguladıklarından dolayı bu şehrin valisi olarak 
minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülke 
genelinde 65 yaş ve üstü olan büyüklerle ilgili 
büyük bir vefa hareketi başlattığını anımsatan 
Yerlikaya, İstanbul Valiliği olarak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın emirleri üzerine harekete geçtiklerini 
belirtti.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ‘Vefa’ 
kolileri yola çıktı
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin 
vatandaşa, 6 hafta boyunca 333 bin gıda kolisi ulaştırılacak.
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Maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 
ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli 
heyetiyle birlikte 5 günden beri geceli gündüzlü 
çalıştığını anlatan Yerlikaya, “Var olan bu dosyaları 
tek tek değerlendirdi, yeniden gözden geçirdi. 
Toplam 53 bin dosyayı adresleriyle beraber tespit etti 
39 ilçemizde. Bu adres tespitlerimizle istedik ki bu 
büyüklerimizin kapısını çalalım.” diye konuştu.

Vali Yerlikaya, kaymakamların koordinasyonuyla, 
Vefa Sosyal Destek Grupları ve onların yönetiminde 
Vefa İletişim Merkezleri, 155-156 çağrı merkezlerince 
harekete geçen bu merkezde, yerel yönetimler, 
büyükşehir ve 39 ilçe görevlileri, Kızılay, AFAD ve 
gönlü hayırdan yana olan sivil toplum kuruluşları ve o 
masada bulunması uygun görülenlerin hepsinin yer 
aldığını söyledi.

22 Mart saat 13.00’ten bugün sabah sat 09.00’a 
kadar 73 bin çağrı aldıklarını ve 65 binin biraz 
üzerinde o çağrılarla gelen büyüklerin talimatlarını 
yerine getirdiklerini belirten Yerlikaya, aradaki 7-8 
bin çağrının büyüklerin bilgi edinmesine yönelik 
hususlarla ilgili olduğunu aktardı.

Bu çağrılarla anbean büyüklerin emrinde olduklarını 
ama bunun yetmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, 
onların evlerine her hafta bir gıda yardım kolisi 
takdim edeceklerini anlattı.

Vali Yerlikaya, bu yardım kolilerini, titiz bir çalışmayla 
tespit edilen adreslere farklı bir şekilde dağıtacaklarını, 
her birinin navigasyon programlarına uygun 
adreslerini aldıklarını, kolilerin İstanbul’da önemli 
bir girişimci olan Getir firmasının deposunda tanzim 
edildiğini, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 
görevli gıda mühendislerinin gözetiminde 24 saat 
esasına göre hazırlandığını kaydetti.

İstanbul’da 39 ilçede günde 7-8 bin hanenin kapısı 
çalınarak bu kolilerin büyüklere takdim edileceğini 
ifade eden Yerlikaya, “Bu 333 bin kolinin bir lirasında 
devletin parası yok. Devletimizin organizasyonunda, 
milletimizin ve devletimizin el birliğinin en 
güzelini gösteriyoruz. Buraya gelinceye kadar 9 
hayırseverdi. Bir hayırseverimiz daha duymuş aradı. 

10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bine 
ulaştı. Daha pek çok talep geliyor. Onlarla da ilgili bir 
çalışma yapacağız.” diye konuştu.

Kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür 
eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin 
hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. 
İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. 
Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. 
Dördüncü hafta MNG Holding, Mehmet Nazif Günal 
Bey. Beşinci hafta Demirören Holding, Yıldırım 
Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LC Waikiki 
Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut 
Toprak, 10 bin koli Getir firmamız. Hem 300 bin koliyi 
ücretsiz yerine götürüyor, bununla da yetinmiyor 10 
bin koli de hayır ediyor. Gelirken Ali Koç Bey de aradı; 
‘Fenerbahçe Futbol Kulübünün tüm futbolcularının 
33 bin kolisini mutlaka verirseniz, biz minnettar 
oluruz’ dedi. Ben de kabul ettim milletimiz adına. 
Dolayısıyla 333 bin koli oldu.”.

GÜNCEL
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Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan 
ücret talep edildiği iddiası

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan 
ücret talep edildiği iddiasına ilişkin, “Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve çaresizliğini kullanarak onların 
ölüm korkusu ve kaygısı üzerinden haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz ve halkımızla milli bir 
dayanışma sergilediğimiz bu günlerde son derece yakışıksızdır.” ifadelerini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yüksek ateş, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, nefes 
darlığı gibi gerekçelerle özel hastanelerin acil birimlerine başvuran vatandaşlardan ücret talep edildiğine 
dair derneğe bilgiler ulaştığını belirtti.

Hastane ruhsatı alan bir kurumun acil tedavi hizmetleri için ücret talep etmesinin yasal olmadığına işaret 
eden Demir, “Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve çaresizliğini kullanarak onların ölüm korkusu ve kaygısı 
üzerinden haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz ve halkımızla milli bir dayanışma sergilediğimiz bu 
günlerde son derece yakışıksızdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Demir, özel hastanelerin, mesleki etik kurallarına ve mevzuata aykırı şekilde hastaların bilgisizliği ve 
mecburiyetini kullandığını belirterek, böyle hassas günlerde bu olayların görmezlikten gelinemeyeceğini 
ve cezasız bırakılamayacağını kaydetti.

Acil durumda gerekli müdahale yapılmadığında, hastanın hayatını kaybetmesi gibi telafisi mümkün 
olmayan durumların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Demir, açıklamasında “Korona kuşkusuyla 
herhangi bir özel hastaneye giden kişiye, ödeme yapmasını beklemeksizin müdahale edilmelidir. 
Vatandaşların özel hastanelerin acil birimlerinde bile ödeme yapmaksızın hizmet alamayacakları intibası 
yerleştirilmesi, sosyal devlet ilkesine aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Demir, “Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve 
çaresizliğini kullanarak haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz ve halkımızla milli 
bir dayanışma sergilediğimiz bu günlerde son derece yakışıksızdır.” dedi.
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Nörolojik hastalığı olanlara Kovid-19 uyarısı

Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, bulaşıcılığı nedeniyle ürkütücü olan koronavirüse karşı yaşlıların daha çok dikkat 
etmesi gerektiğini söyledi.

Her 40 saniyede bir kişinin felç geçirdiğini ve felç geçirenler arasında da her üç dakikada bir kişinin 
yaşamını yitirdiğini anlatan Uludüz, nörolojik hastalığı olanlar açısından Kovid-19’u değerlendirdi.

Uludüz, “Belirtmek gerekir ki nörolojik hastalığı olup, bağışıklık sistemini etkileyecek ve kendi öz bakımını 
ihmal etme olasılığı olan kişiler riskli gruptadır.” dedi. Koronavirüs riskinin alzaymır, parkinson ve ağır 
inme hastalarında oluşan riskin, normal kişilerden daha fazla olduğunun altını çizen Uludüz, şunları 
kaydetti:

“Alzaymır, parkinson ve ağır inme hastaları, öz bakımları zayıf hastalardır. Hareket kısıtlılığı ve sakatlık 
nedeniyle bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Dolayısıyla enfeksiyona daha yatkın haldedirler. Diğer 
epilepsi, multiple skleroz (MS) gibi hastalıkları olanlar da böyle bir risk artışı yok, toplumla aynı riski 
taşıyorlar. Ancak Kovid-19’a yakalanan nörolojik hastalarında nörolojik yakınmaların kötüleşebileceğini 
akılda tutmak gerekiyor. Nörolojik hastalar, Kovid-19 pozitif tanısı aldıklarında bu olgularda epileptik 
nöbetler ve ayrıca MS hastalarında tablo kötüleşebilir. Bunun nedeni ise bağışıklık sisteminin bozulması 
ve enfeksiyon olmasıyla vücutta bir stres reaksiyonu yaratarak nörolojik tabloyu kötüleştirir.” dedi.

BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Uludüz, “Çin kaynaklı çalışmalarda koronavirüs öyküsü 
olan kişilerin yüzde 36’sında nörolojik yakınmaların gözlendiği bildirildi ve Kovid-19 
tanısı alan olguların yüzde 6’sında inme kliniği ile prezentasyon gözlendi.” dedi.
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TÜRKLERİN ANAYURDU
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; 
Kuzeyde Sibirya, Güneyde Himalaya Dağları, 
Doğuda Kingan Dağları (Mançurya) ve 
Batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir 
bölgedir. Türklerin, Altay Sayan Dağları’nın 
Kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın Kuzeyi, Aral 
Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin 
Doğusu arasında kalan geniş bozkırlarda 
yaşadıkları kabul edilmektedir. Çeşitli 
kaynaklara göre;

*Çin Kaynaklarına Dayanarak: Altay 
Dağları‘nı ve etrafını Türklerin ilk Anayurdu 
olarak kabul etmişlerdir. 

*Sanat Tarihçilerine Göre: Tanrı Dağları – 
Kuzeybatı Asya sahasını Anayurt olarak 
belirtmişlerdir. 

*Bazı Kültür Tarihçilerine Göre: İrtiş Nehri 
– Urallar Arasını, Altaylar – Kırgız Bozkırları 
arasını, Baykal Gölü’nün Güneybatısını 
Anayurt olarak göstermişlerdir.

*Etnologlara Göre: İç Asya’nın Kuzey 
bölgeleridir.

*Dil Araştırmacılarına Göre: Altayların veya 
Kingan Dağları’nın Doğu ve Batısıdır.

*Antropologlara Göre: Kırgız Bozkırı – Tanrı 
Dağları arasını ilk Türk Anayurdu olarak 
iddia etmişlerdir.

Eski Türk Toplumları İnsan Türünün yer 
yüzündeki en eski izlerine rastlanan bir 
bölgede ortaya çıkmışlardır. Tarihçiler 
arasında genel görüşe göre; Türklerin 
Anayurdu Orta Asya’dır.

Türkler, tarihin akışı içerisinde, 
Anayurtlarından çok uzak mesafelere göç 
ederek geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. 
Özgürlük ve Eşitliğin Öncülüğünü 
yaptıklarını iddia edenler bilmelidir ki, İnsan 
Hak ve Hürriyetlerinin gerçek anlamdaki 
ilk uygulayıcısı Türkler olmuştur. Türkler 
tarafından kurulan devletlerde Din, Dil ve 
Irk Ayrılığı gözetilmeksizin herkese eşit 
davranılmıştır. Eski Türk Kavimlerinde, 
kadınların erkeklerle neredeyse eşit 
haklara sahip olmalarıydı. Türk kadınları 
toplum hayatının hemen her aşamasında 
görev alırlar; Yeri geldiğinde savaşmaktan 
çekinmezlerdi.

Çoban Medeniyeti: Türklerin, hayvanları 

evcilleştirmesi ile başlayan döneme çoban 
medeniyeti denir. Tarihte ilk atı ehlileştiren 
Türklerdir. At, Sığır, Deve ve Ren Geyiği 
Türklerin ilk dönemlerde evcilleştirdikleri 
hayvanlardandır. Evcilleştirdikleri 
hayvanların sadece Etinden değil, 
Sütünden Yoğurt ve Peynir yaparak da 
yararlanmışlardır. Türkler ayrıca Deriden 
eşyalar da imal etmişlerdir. Kilim, Keçe ve 
Halı Dokumasını da biliyorlardı.

Ziraat Kültürü: Türkler hayvancılığın yanında 
ikinci bir geçim kaynağı olarak da Tarım 
yapmışlardır. Türkler Tarımla uğraşmaya 
başladıktan sonra toprağa büyük önem 
vermişler, Saban Kelimesi, Türkçede bilinen 
ilk Ziraat Aleti sözcüğü olarak bu dönemde 
ortaya çıkmıştır. Türkler, hayvanları için 
Yonca yetiştirmişlerdir. İlk gıda maddesi 
olarak da kendi beslenmeleri için Mısırı 
yetiştirmişlerdir.

GÖÇLERİN SEBEBİ

İktisadî ve Sosyal Sebepler: Daha çok 
hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türkler, 
Kuraklık, Salgın gibi tabiî olayların etkisiyle 
Göç etmek zorunda kalmışlardır. Otlakların 
yetersiz kalması veya nüfusun artması, 
Türkleri, İklimi ve Coğrafyası müsait yeni 
bölgelere göç etmişlerdir.

Siyasî Sebepler: Yabancı Kavimlerin 
baskısı veya kendi aralarındaki hakimiyet 
mücadelesi göçlerin diğer bir sebebidir.

Milattan Önceki Göçler: MÖ 1700’de 
başlayan göçler, MÖ 1100 yıllarında daha 
da yoğunlaşmıştır. Bu tarihte kalabalık Tük 
Boyları, Çin’in Kansu ve Ordos Bölgelerine 
göç ettiler. Türk boylarından bir kısmı da 
Batıya doğru göç ederek Tanrı Dağları, 
bugünkü Kazakistan ve Aral Gölü’nün 
Güneyine ulaşmıştır. MÖ. XI. yüzyılın 
başların da Türklerden bir grup, Hindistan’ın 
İndus - Pencap Bölgesine doğru göç 
etmişlerdir.
Milattan Sonraki Göçler: Asya Hun 
Devleti’nin yıkılmasının ardından başlayan 
bu dönemdeki göçler daha çok Güneye ve 
Batıya doğru olmuştur. Güneye göç edenler 
Çin’in Kuzey Bölgelerinde çeşitli devletler 
kurdular. Batıya göç eden Türkler Hazar 
Denizi ve Karadeniz’in Kuzeyinden geçerek, 
Orta Avrupa ve Balkanlar’a kadar ilerlediler.

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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65 YAŞ ve ÜZERİ KISACA 68 KUŞAĞI
Bu kuşak dünyanın en şanslı kuşağı 
1968 öğrenci hareketleriyle başlayan 
süreç bu kuşağın 68 öncesi ve 
sonrasına kısaca bakmak gerekiyor... 

İkinci dünya savaşı sonrasının talihsiz 
çocukları da diyebileceğimiz bu kuşak 
büyük yoksulluklarla büyümüş ne 
karnını doyurabilmiş ne ayakkabı 
giyebilmiş, ne de plastik ve uzaktan 
kumandalı oyuncakla oynayabilmiş, 
büyük zorluklarla boğuşmuş çamur 
ve taşlar oyuncağı olmuş, açlıkla 
tokluk arasında zikzaklar çizmiş 
çocukluğunun büyük bir kısmı 
çıraklıklar yaparak yaşam savaşı 
vermiş. 

Okul çağında her Türk asker doğar 
sloganıyla okula başlamış ilkokul 
çağında başlayan bir seri dayak 
fasıllarından geçmiş yani 7 yaşındaki 
bir çocuğun tahta cetvel ve sopayla 
işkecelere maruz kalmış ve bu 
işkenceler Liseli yıllarının bitimine 
kadar devam etmiş ama o kuşak 
okumayı kendine ödev saymış, 
okumuş, araştırmış, hiç durmadan 
ülkesini ve dünyayı mercek altına 
almış ülkesinin sömürülmesine 
karşı çıkma eğilimini göstermiş, 
emperyalist ülkelere karşı duruş 
sergilemiş ve eğitim sisteminin 
yanlışlarını göz önüne sermiş ve 
de en önemlisi demokratikleşme 
adına mücadele kararı almış bir 
kuşak bu kuşak. 68 kuşağı taleplerini 
demokratik yöntemlerle talep 
etmesine karşın yasaklarla, baskılarla 
karşılaştı. 

Ama bu kuşak kararlıydı kendileri 
yaşayamadığı insan olmaktan 
kaynaklı haklarını gelecek kuşaklara 
yaşatmak adına canı pahasına 
mücadeleye girdi. Emperyalizmin 
uşakları onların bu taleplerine 
ateşli silahlarla İşkencelerle cevap 
verdi Türkiyenin asıl sahipleri 
olan o gençleri sağ-sol diye içi 
boş kavramlarla ikiye böldüler biz 
öldürmeyelim kötü görünmeyelim 
diye taktiksel bir oyunla Türkiyenin 
en zeki 5 bin gencini katl ettirler oysa 
sağcısı da solcusu da bu ülkenin daha 

güzel yaşanabilir olması mücadelesini 
veriyordu Birileri  o zamanki SSCB 
nin uzantısı diğerlerini de ABD 
uzantısı gibi göstermeyi başardılar 
aslında bunu emoeryalizmin uşakları 
tezgahlamıştı. Başardılar da... 
Kullanabildikleri kadar bu kuşağı 
kullanp zindanlara tıktılar. 

27 mayıs faşizmini Anayasa ve 
hürriyet bayramı olarak kutlattılar 
1 Mayıslar Bahar bayramı olarak 
kutlatıldı. Bu kuşak ezildi yok edilmek 
istendi ancak kendileri yok oldu 
ama o kuşak aslanlar gibi tarihin 
sayfalarında adam gibi altın harflerle 
yerlerini aldılar. Deniz Gezmiş’i  
Muhsin yazıcı’ları isimlerini yazsam 
kimseye yabancı  gelmeyecek 
binlerce kişiyi öldüremediler onlar 
yaşıyor ve ilelebet yaşayacaklardır. 

Kısaca bu kuşak ezilmiş İşkencelerden 
geçmiş bir kuşak sıkı  yönetimlere 
bağışıklık kazanmış sokağa çıkması 
defalarca yasaklanmış bastırılmak 
istenmiş ama bir türlü bastırılamamış 
aslanlar gibi dimdik duran bir kuşak 
adam gibi adam bu kuşak. 

Şimdi Korona geldi o da bu 
bağışıklık kazanan kuşağa başka 
yöntemlerle vurdu oysa bilmiyorki 
o kuşak bugün değil dün de bu 
virüsleri farklı yöntemlerle yemiş 
ve bağışıklık kazanmış bir nesil ha 
emperyalist ve uzantısı virüs ha 
korona yok birbirinizden farkınız. 
Hepiniz aynısınız, 15 Temmuz’da 
Emperyalistlerin uşaklarını yendiğimiz 
gibi koronayı da dize getireceğiz. 

Biz ondan korkmayız ama o bizden 
korkacak. Hiç kimse “biz bu kuşağın 
tecrübelerinden yararlanacağız 
bizim için çok önemlisiniz demesin 
oluşturduğunuz yasalarla bu kuşağa 
elinizden geleni yaptınız. Tıpkı Korona 
gibi... Elbet göçeceğiz ama korona 
ile değil biz bu virüsleri iyi biliriz kalın 
sağlıcakla beni sorarsanız evimde 
anılarımı tazeliyorum...
 
Selam ve sevgiyle...İç
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en
İsmail AYDIN
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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BİR DEVLET NE ZAMAN ÇÖKER?
Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kafasına takılan ve onu yoran bir 
soru vardı: “Bir devlet ne zaman 
çöker ve sonunda ne olur?” 
 
Bunun cevabını almak için 
dönemin ünlü Türk alimi Yahya 
Efendi’ye Sadrazamı gönderdi. 
Sadrazam gitti, sordu ve döndü. 
 
Kanuni; “ne dedi?” 
diye sorduğunda cevabı söylüyor; 
 
“NEME LAZIM DENDİĞİ 
ZAMAN.” 
 
Kanuni, “Başka bir şey söylemedi 
mi?” 
“Hayır efendim. Bir tek cümle 
söyledi.” 
 
Bunu uzun bir süre düşünen 
Kanuni, sonunda ünlü alime 
mektup yazıyor ve bunun 
açıklanmasını istiyor. 
 
“Çeşitli yorumlar yapıyorum, ama 
doğrusu nedir, onu ancak siz 
söylersiniz” diyor. 
 
Ve ünlü alim Yahya Efendi de 
bir mektup yazıp Kanuni’ye 
gönderiyor. (Bu mektup 
şuanda Topkapı Sarayında 
sergilenmektedir.) 
 
*
 
Mektup şu: 
 
“Bir devlette zulüm yayılırsa, 
haksızlık sıradan bir hale gelirse, 
işitenler de neme lazım deyip 

uzaklaşırsa, sonra koyunları kurtlar 
değil de çobanlar yerse… Bilenler 
bunu söylemeyip susarsa ve 
gizlerse… 
 
Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, 
kimsesizlerin feryadı göklere 
çıkar, bunu da taşlardan başkası 
işitmezse… 
 
İşte o zaman devletin sonu 
görünür. 
 
Böyle durumlardan sonra devletin 
hazinesi boşalır... Halkın güven ve 
saygısı sarsılır. Asayişe itaat hisse 
kaybolur. Halkın umutları yok 
olur, böylece devletin yıkılması 
mukadder hale, kaçınılmaz hale 
gelinir.” 
 
Selam dua temiz akıl sahiplerine 
olsun İNŞALLAH...
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Yılmaz YURTSEVER
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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Belediye bandosu ‘evde kalanlara’ moral için 
sokağa çıktı
İzmir’in Bornova ilçe belediyesine bağlı bando takımı, yeni tip koronavirüs 
nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçede sokakları 
gezerek konser verdi.

Bornova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, bando takımı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 
vatandaşlara moral vermek amacıyla sokağa çıktı.

Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan 
bando üyeleri mahalle mahalle gezip ilçede 
birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çaldı. 
Vatandaşlar da bandoya evlerinin balkonu ve 
kapılarından eşlik etti.

Bando takımı, yaklaşık 4 saat boyunca enstrüman 
çalıp vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova 

Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bu zorlu süreçte 
alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının 
önemine değindi.

Vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm 
oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini 
aktaran İduğ, “Ne mutlu bize. Bandomuzla ilk 
olarak Çamdibi ve Yeşilova’daki vatandaşlarımıza 
sürpriz yaptık. Önümüzdeki günlerde başka 
mahallelerde olacağız. Bornova’nın tamamını 
gezeceğiz. Umudumuzu kaybetmeden tedbirli 
olup, tüm kurallara uyalım. Bornova Belediyesi 
olarak her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız. 
Bu süreci birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı..
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Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden 
üretiyor
Manisa’da yaşayan Altanay, binlerce yıl önce kullanılan geleneksel Türk kılıçlarını, 
günümüzde aynı malzeme ve üretim tekniğiyle yeniden yapıyor.

Orduda yüzbaşı olarak görev yaparken 10 yıl 
önce terör örgütüne yönelik operasyonda 
ayağından yaralanıp gazi olan ve ardından 
emekliye ayrılan 37 yaşındaki Fatih Altanay, 
geleneksel savaş aletlerinin yapımına ilgi 
duymaya başladı. 

Altanay, 2011 yılından bu yana çeşitli müze ve 
koleksiyonlardaki tarihi kılıçlar ve savaş aletleri 
ile yazılı yüzlerce kaynağı inceleyerek bu alanda 
kendisini geliştirdi.

Başta zırh, miğfer, ok, yay, kalkan ve kılıçla ilgili 
bütün incelikleri öğrenen Altanay, 2018’de Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca kültürel miras taşıyıcısı 
olarak seçildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 
Kurşunlu Han’daki atölyesinde yüksek ısıdaki 
propan ocakta ısıttığı demiri, kol gücü ve alın 
teriyle saatlerce örste döven Altanay, binlerce 
yıl önce yapılmış bir kılıcın benzerini, üzerindeki 
işlemelerle 3 ila 4 hafta arasında aslına uygun 

şekilde ortaya çıkarıyor.

Atölyesinde imalatın yanı sıra meraklılarına 
kılıç ve geleneksel savaş aletlerinin yapımını da 
öğreten Altanay, mesleğini gelecek kuşaklara 
taşımak istiyor.

Fatih Altanay yaptığı açıklamada, kılıç yapımının 
ince bir matematik hesabı olduğuna işaret etti.

“Kılıç çok sade bir araç gibi görünebilir ama bir 
sürü değişik formu var. Bu formlar da üretildiği 
yüzyıla göre değişiklik gösterebiliyor.” diyen 
Altanay, “İskitlerden başlayıp, Osmanlılara kadar 
gelen süreçte bu kılıç sanatçılığı adeta bir derya 
deniz. Araştırdıkça Türkiye’de bu işin aslına 
sadık kalınarak yapıldığını görmedim. Evet kılıç 
yapan ustalar var ama aslına uygun yapılmıyor. 
Kılıcın üzerinde çok ince bir matematik biliminin 
olduğunu fark etmemle başladı bütün iş. 
Türkiye’de bu işi aslına sadık kalarak yapıyorum, 
öğrenme sürecim de devam ediyor.” ifadelerini 
kullandı.
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Cristiano Ronaldo’dan ‘Evde Kal’ çağrısı
Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında “evde kal” 
çağrısında bulundu.

İtalya ekibi Juventus’un Portekizli futbolcusu 
Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında “evde 
kal” çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği 
mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak 
insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği 
fotoğrafa yer veren Ronaldo, “Annem sağlıklı bir 
şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve 
sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın.” 
ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 8 Mart’ta Inter’i 2-0 yendikleri 
karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati 
tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi 
Maria Dolores Aveiro’yu ziyaret için Portekiz’in 
güneybatısındaki Madeira Adası’na gitmiş 
ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya’ya 
dönmemişti.

Cristiano Ronaldo Kimdir?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 
tarihinde Portekiz’in Madeira şehrinde dünyaya 
gelmiştir.

Portekiz milli takımının da formasını giyen 
Ronaldo, 2009 yılından beri, Real Madrid adını 
mücadele etmektedir. Çok küçük yaşlarda futbol 
oynamaya başlayan Ronaldo’ya babası, bir Ronald 
Reagan hayranı olmasından ötürü ”Ronaldo” ismini 
vermiştir. Ronaldo’nun Hugo, Elma ve Liliana Caita 
adında 1’i erkek toplam 3 kardeşi bulunmaktadır. 
Ronaldo’nun kökeni, Portekiz açıklarında yer alan 
Cape de Verde’ye kadar uzanmaktadır.

Koyu bir Katolik aile içinde dünyaya gelen Ronaldo, 
oldukça duygusal ve dinine bağlı bir kişiliktir. 
Henüz 8 yaşında iken futbola olan ilgisi annesi 
tarafından keşfedilen Ronaldo, küçük yaşta futbol 
oynamaya başlamıştır. 8 yaşında iken Andorinha’da 
amatör olarak oynamaya başlayan Ronaldo, 1995 
yılında 10 yaşında iken Nacional takımına imza 
atmıştır.
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Beşiktaş’ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les 
Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal 
medyada efsaneler arasında göstermesinden 
büyük gurur duyduğunu söyledi.

Beşiktaş’ta 1988-1989 sezonunda forma giyen 
eski İngiliz milli futbolcu yaptığı açıklamada, 
Türkiye’deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla 
yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, 
‘’Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. 
Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş’ta 
olgunlaştım. O yıllarda İstanbul’da tesis imkanları 
kısıtlıydı ama çok iyi bir kadroda yer alıyordum. 
Kulüpte dayanışma ve sıcak, samimi bir arkadaş 
ortamı gördüm. Beşiktaş’ta kazandığım tecrübeler 
beni Premier Lig’de daha iyi yerlere taşıdı. 
Türkiye’de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve 
özlüyorum.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş taraftarının da kalbinde özel bir yeri 
olduğunu belirten 53 yaşındaki eski yıldız 

futbolcu, ‘’Yıllar geçse de beni unutmadıklarını 
biliyorum. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal 
medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. 
Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile 
aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur.’’ 
ifadelerini kullandı.

‘’Evde kal” çağrısı

Les Ferdinand, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dünya 
genelinde yapılan “evde kal” çağrısına da destek 
verdi.

Ferdinand mesajında, ‘’Bize verilen talimatlara 
uyalım. Eğer evden çıkmaz ve tüm kurallara 
uyarsak bu çirkin virüsün birçok insanın hayatını 
tehdit etmesine engel oluruz. Umarım dünya 
bir an önce normal günlerine döner.’’ yorumunu 
yaptı.

İngiliz eski futbolcu Les Ferdinand: “Beşiktaş 
adam olduğum kulüptür”
İngiliz eski futbolcu Ferdinand, Türkiye’deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla 
yaşadığı zaferleri unutmadığını belirterek, “Beşiktaş, benim adam olduğum 
kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi.” dedi.
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Uluslararası yarışlarda birçok başarısı bulunan, 
Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki 
İsmail Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş 
üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını 
tavsiye etti.

20 yaşında başladığı atletizmde önemli başarılara 
imza atan, 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı 
yıl koşulan Tokyo Maratonu’nda dördüncülükleri 
bulunan Akçay, 2000’de Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi tarafından “yüzyılın atleti” unvanı ile 
onurlandırıldı.

Kariyeri boyunca Türkiye’yi olimpiyatlar, dünya 
şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda 
temsil eden eski maraton koşucusu Akçay, 78 
yaşında olmasına rağmen gününün bir saatini 
spora ayırıyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 
Balıkesir’deki evinden dışarı çıkmayan Akçay, bu 
sıralar sporunu evde yapıyor.

Evinin koridorunda koşan Akçay, mekik ve şınav 
çekerek sporunu sürdürüyor.

Akçay, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara 
beslenmelerine dikkat ederek evde bol bol spor 
yapmalarını öneriyor.

Vatandaşlara “evde kal” çağrısında bulunan Akçay, 
maratonda 8 yıl boyunca Türkiye şampiyonluğunu 
kaptırmadığını söyledi.

Dört kez Balkan şampiyonu olduğunu anımsatan 
Akçay, “15 yıl boyunca aktif spor yaptım, 25 ülkeye 
gittim. Daha sonra bir süre antrenörlük yaptım.” 
diye konuştu.

‘Türk atletizminin efsanesi’ evde spor yaparak 
zaman geçiriyor
78 yaşındaki eski milli atlet İsmail Akçay, günde 1 saat yaptığı sporunu, yeni tip 
koronavirüs önlemleri kapsamında evinde sürdürüyor.
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En büyük tartışma futbol branşında 
oldu. Süreç ziyadesiyle yordu bizi. Bunu 
yazıya dökmeye mecbur bıraktılar! Belli 
başlı ülkelerde, virüs belası yüzünden 
ligler ve turnuvalar seyircisiz oynanıp 
ertelenirken, ülkemizde vaka bulunmadığı 
için normal seyrediyorduk. Bizim için 
sevindirici bir durum idi. Lakin 6 Mart 
2020 Cuma günü, Beşiktaş Ankaragücü 
maçı oynandıktan sonra, sosyal medyada 
Beşiktaş taraftarı gündem çalışması 
başlattı; #DerbiSeyircisizOynansın diye. 
Bunu ilk gördüğümde; ‘’hayrola? Haftaya 
bir tek derbi mi oynanacak?’’ dedim kendi 
kendime. Buna günlerce devam ettiler. 
Değişik cümleler ile gündemi meşgul 
etmeye çalıştılar. Sonunda iki taraf karşılıklı 
münakaşaya başladı. Ardından, bunu fırsat 
bilen bazı basın mensubu kılığına girmiş 
fanatikler de girdi devreye…

Bu örgütlenmenin haklılık yanı yoktu. Açık 
ve net! Birileri aklınca, bu belayı avantaja 
çevirmeye çalıştı. Kısaca kendilerini akıllı 
sanıyorlardı. Eğer samimi olsalardı, maç 
seyircisiz oynansın değil, maç ertelensin 
derlerdi! Gündem o kadar çok meşgul edildi 
ki resmî kurumlar açıklama yapmak zorunda 
kaldı. Önce TFF sonra spor bakanlığı, 
maçlar seyircili oynanacak açıklaması yaptı. 
Bu kararlar sonrası, Galatasaray başkanı 
Mustafa Cengiz, samimiyetsizce algı yaratan 
Beşiktaşlılara cevap verdi. Çünkü onlardan 
başka bu yaygarayı yapan yoktu! Nitekim 
şampiyonluğu yakından ilgilendiren 
Trabzonspor Başakşehir maçı da vardı aynı 
hafta. Organize ama amatör kötülük, bir 
maçı hedef almıştı oysa ki…

Çelişkilerin ardı arkası kesilmedi. Avrupa’daki 
tek temsilcimiz Başakşehir’in İstanbul’da 
Kopenhag sınavı vardı ve yaklaşık on yedi 
bin kişiye oynandı. Ne hikmetse, maçtan 
birkaç saat önce, Cumhurbaşkanlığı 
sözcüsü İbrahim Kalın, maçlar seyircisiz 
oynanacak açıklaması yaptı. Ne alaka 
Cumhurbaşkanlığı? TFF ve spor bakanlığı 
üzerine neden oradan değişik karar çıkıyor? 
Karar değişecek ise aynı kurumlardan 
duymalıydık. Ülkemizde bir vaka vardı 
bu açıklama gelirken. Madem öyle, 
hangi önlem ile Başakşehir maçı seyircili 
oynatıldı? Hatta yurt dışından bile kabuller 

olmuş! Hal böyle olunca, Galatasaray ve 
Bursaspor cephesi, madem ülkemizde 
tehlike var, maçlar ertelensin çağrısı yaptı. 
Sonrasında, maçlar seyircisiz diye sevinen 
samimiyetsizler, Galatasaray başkanını çark 
etmekle itham etti. Süreci anlatmaktan 
biz yorulduk, onlar anlamamakta ısrar 
ettiler. Çünkü amaçlarını açıkça beli 
ettiklerini, attıkları tweetlerle kanıtladılar! 
Paylaşımlarıyla alçalanlar yerine biz 
utandık…

Fatih Terim maç öncesi ve sonu çıktı, 
yine yaptı öncülüğünü. ‘’Kimi istiyorsanız 
şampiyon yapın oynamayalım! Benim 
çocuklarımın(futbolcuların) canı önemli 
değil mi?’’ dedi. Top toplayıcı çocuğu hatta 
alt liglerde imkanları kısıtlı olanları da 
sadece o düşündü. Zihni çamura batmışlar, 
‘’berabere kaldı diye böyle konuşuyor’’ 
dediler. Hatta basından bazı güruhlar, bir 
yerlere yalakalık yapma uğruna, hocayı 
hedef aldılar! Türk sporuna sahip çıkan 
Fatih Terim ne yazık ki haklı çıktı. Önce 
Fenerbahçe basketbol takımı bu illet ile 
mücadeleye başladı, sonra Abdurrahim 
Albayrak ve eşi, ardından sayın Fatih 
Terim… Protokolde maskesiz eldivensiz 
beraberlik golüne sevinen Ahmet Ağaoğlu, 
maç sonu maske ile basın mensuplarına 
‘’maçlar niye ertelensin ki?’’ dedi… Kendi 
oyuncusu Mikel, oynamak istemiyor diye 
sözleşmesini feshetti düşünün. Ben ne 
diyeyim ki?

Nasıl bir kompleks sahibi ve insanlıktan 
uzak yetişmişler ki sosyal medyada tarifi 
yapılmayacak kadar rezalet paylaşımlara 
şahit olduk Fatih Terim için. Hatta; ‘’rol 
yapıyor, raporunu yayınlasın’’ diyen adilere 
de rastladık. Hiç işi gücü yok, ülkenin 
gelmiş geçmiş en başarılı antrenörü, eşini, 
çocuğunu, torununu bırakıp, yalandan 
hastaneye kapatacak kendini öyle mi? 
REZİLSİNİZ! Aslında virüsün ciğerleri 
değil, zihinleri ele geçirdiğini de gördük. 
Paylaşımların sahipleri değil, onların 
ebeveynlerine lafım. Bu virüslü zihniyetlerin 
sorumlusu, onları düzgün yetiştiremeyen 
ailelerdir! Allah temiz zihinlere sabır versin. 
Bir an önce bu illetten kurtulmak dileğiyle…
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HÜSRAN KOKUYOR
Boşuna makberi isteme 
benden 
Gönlüm bu aşka izin vermiyor 
Yaptığın edalar boşa gidiyor 
Med cezir vurmuş hep hüsran 
kokuyor 
 
Seherde açsanda gözünü 
bende 
Binlerce söz etsen hani 
nerede 
Vuslatın yemini yine de sende 
Med cezir vurmuş hep hüsran 
kokuyor 
 
Gülse de gözüme sakın 
aldanma 
Yarama tuz basıp beni 
ağlatma  
Kulağım aşina böyle kandırma  
Med cezir vurmuş hep hüsran 
kokuyor  
 
Kendimi verdim ben boş 
kadehlere 
İçipte kaldırdım dert şerefine 
Tattığım mey değil verdiğin 
zehre 
Med cezir vurmus hep hüsran 
kokuyor.
 
Serap OKÇU
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Serap OKÇU
Şair - Yazar

simgedergi@gmail.com
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Yaşıyorum Demektir
Yağmalanmış yıllarımın arasından
Diri bir gün gibi çıkabiliyorsam 
İhtiyarlamış duygularımın arasından 
Çocuksu bir öfke duyabiliyorsam  
Yaşıyorum demektir. 

Her sevimli  bakışı sığdırdığımda içime  
Yanılmış kalbim ile tutuşursam yine  
Kandırılmak imtihanımdır diyebiliyorsam 
Yaşıyorum demektir.  

Dokunamadığım gizli mektuptur 
Yaşayamadığım her ne varsa.  
Zamanla birlikte tükenen heveslerim 
Birer yağmur damlasıdır 
Başka topraklara  yağan 
Kurak kalmış dudaklarım 
Sabır ve umut duası çekebiliyorsa 
Yaşıyorum demektir. 

Bir gün göğsümün açıldığı 
İçinden kayıplarımın alındığı 
Talihsizliğime doğru akan gözyaşlarımın 
Sevinçlerime doğru silindiği  
Acılarımın arzularıma dönüştüğü 
Bir dünyayı özlüyorsam 
Yaşıyorum demektir.  

Şeytana uymuş dillerin sözcükleri 
Yaraladığında gönlümü  
Tutunabiliyorsam yaratanın kudretine 
Yaşıyorum demektir.  

Paslanmış geçmiş zamanlarıma rağmen  
Gelecek zamanları vaadedebiliyorsam kendime  
Yeni bir yenilgide kesilsede damarlarım yeniden  
Biliyorsam eskiyecek herşey  
Her yarın yeni bir başlangıç olacak 
Yaşıyorum demektir..

Emine GÖĞEBAKAN
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Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-psikolojik durum, 
küreselleşme sürecinde risklerin öngörülemez ve tanımlanamaz bir niteliğe sahip olduğunu 
gösteriyor.

Küreselleşme süreci ve bu sürecin farklı alanlarda meydana getirdiği etkilerin anlaşılması ve açıklanması 
adına çeşitli analiz birimleri ve parametreleri düzleminde bakış açıları geliştirilmiştir. Söz konusu bakış açıları, 
küreselleşme sürecinin etkileri konusunda olgu, birim, alan ya da kavramları merkeze alan çeşitli yaklaşımlar 
bünyesinde analiz çerçevelerini oluşturmaktadırlar.

Örneğin, küreselleşme sürecini tüm toplumları ve coğrafyaları kapsayan bir etki ve etkileşim süreci olarak 
tanımlayıp analiz eden yaklaşımların yanı sıra bu sürecin devlet olgusu ve özelde ulus-devlet birimi merkezinde 
ele alan ya da ekonomi, çevre veya sosyal/kültürel alan özelinde değerlendiren yaklaşım farklılıkları da mevcut. 
Bu yaklaşımlar, küreselleşme sürecinin etkilerini, temel alınan analiz birimi çerçevesinde incelemekte; bu 
yaklaşımlardan bazıları küreselleşme sürecinin etkilerini bütüncül bir anlayış ve yorum biçimiyle değerlendirirken 
diğer bazıları ise spesifik olgu veya birim bağlamında açıklamalar geliştirmektedir.

Küreselleşme sürecini “risk” kavramı düzleminde ele alan Ulrich Beck bu anlamda kapsamlı bir perspektif ortaya 
koymuştur. Beck, küreselleşme sürecinin oluşturduğu ortamı “risk toplumu” kavramsallaştırmasıyla açıklamaya 
çalışmıştır. Buna göre, modernizmin “donmuş” sorunlarının yeniden işlevsellik kazanması ve küreselleşme sürecinin 
doğal dönüştürücü etkisi öngörülemez, kontrol altına alınamaz bir küresel ortamı meydana getirmiştir. Ulus-devlet 
başta olmak üzere devlet yapıları ve siyasal kurumların azalan etki ve kontrol kapasiteleri, teknolojik gelişmelerin 
doğurduğu öngörülemezlik algısı, küresel gelir eşitsizliğinin derinleşmesi ve dolayısıyla ortaya çıkan sosyal 
gerilim ve çatışma potansiyeli gibi bir dizi kaotik gelişme risk toplumu kavramsallaştırmasının dayanak noktasını 
oluşturmaktadır. Söz konusu sorun alanları, tüm bireyleri ve toplumları, kendilerini herhangi bir suretle bağışık 
kılamayacakları, öngöremeyecekleri ve kontrol altına alamayacakları bir riskler atmosferine sürüklemektedir..

Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-
psikolojik sonuçları
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Bugün itibarıyla, Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Kovid-19 virüsünün doğurduğu sosyo-psikolojik 
durum, Beck’in bu tasvirine son derece uygun bir görünüm sunuyor. Beck’in, risk toplumu çerçevesinde 
dikkat çektiği çevresel sorunlar ve salgın hastalıklar yeni tip koronavirüs salgını örneğinde somutlaşmış 
durumda. Kovid-19 salgını dünya çapında büyük bir kaos ve karmaşa meydana getirdi. Bu kaotik durum, yeni 
tip koronavirüsün ortaya çıkışı ve kökeni, tehdit düzeyi ve tehdit zeminleri, koronavirüs salgınıyla mücadele 
yöntemleri gibi konularda kendini en net biçimde gösteriyor. Devletlerin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede çok farklı 
yaklaşımlar göstermesi, bireylerin ise tehdidin önemini ve niteliğini kavrama ve tehditten korunma konusunda 
yaşadıkları büyük karmaşa, Beck’in işaret ettiği sosyo-psikolojik durumun somutlaştığını ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Beck, içinde bulunduğumuz küresel süreçte risklerin her şeyden önce öngörülemez ve 
tanımlanamaz bir niteliğe sahip olduğunu savunuyor. “Risk antagonizmi” adını verdiği bu sürece ilişkin olarak 
Beck, risklerin tam bir belirsizlik karakteristiğiyle karşımıza çıktığını vurguluyor. Bununla ilişkili olarak, risklerin 
“tedbirleri geçersiz ve işlevsiz” kılan diğer bir niteliğe de sahip olduğunu öne süren Beck bireylerin artık risklerden 
korunamayacak şartlar içinde yaşadığını açıklıyor. Buna göre Beck, bireylerin maddi refah düzeylerinin ve bu 
doğrultuda uygulamaya çalıştıkları tedbir ve korunma reflekslerinin hiçbir anlam ve işlev ifade etmeyeceğini; hiçbir 
bireyin, maddi refah düzeyi ya da statüsüne bakılmaksızın risklerden bağışık kalamayacağını dile getiriyor. Beck 
bu durumu daha somut bir biçimde açıklayabilmek adına “Zenginler maddi imkanlarıyla kısmi bir risk muafiyeti 
sağlayabilirler. Fakat bu şartlarda ancak yememek, içmemek ve nefes almamak mutlak bir korunma sağlayabilir,” 
ifadelerini kullanıyor. Bu ifade risklerin artık kapsayıcı, ayrıştırılamaz ve bağışık kalınamaz niteliklerini öne çıkarıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını bu çerçevede değerlendirildiğinde bu risk karakteristiklerinin tümünü yansıtan bir 
yapıya sahip olduğu görülüyor. Koronavirüs salgını tüm çabalara rağmen, hangi biçimlerde, hangi ölçüde ve hangi 
kaynaklardan yayıldığı mutlak biçimde tespit edilemeyen; tüm dünyaca paylaşılan ifadeye göre “tanınmayan” bir 
salgın tipi. Bu durum Kovid-19 salgınının, Beck’in ifade ettiği gibi, belirsiz ve net biçimde öngörülemez karakterine 
vurgu yapmak için yeterli. Diğer yandan, koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan karantina uygulamaları ve 
günlük sosyal yaşamı kısıtlamak zorunda olan önlemler de bu salgının, hiçbir toplumsal kesim tarafından bağışık 
kalınamayacak, tüm kesimleri farklı biçimlerde de olsa etkileyebilecek bir gerçekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Net risk tanımlamalarına yönelik bilgi açlığı

Risklerin, bireylerin ve toplumun algı ve tutumlarını şekillendirme etkisine ilişkin olarak Beck öncelikle, risklerin 
tanımlanamazlık niteliğine vurgu yaparak, içinde bulunulan sürecin “gerçekliğe susamışlık” (thirst for reality) 
durumunu ortaya çıkardığını savunuyor. Gerçekliğe susamışlık, risklerin tanımlanamazlık niteliği karşısında 
bireyin net risk tanımlamalarına ulaşma arzusu ve ihtiyacını ifade ediyor ve bu durum bireyi bu ihtiyacı karşılama 
yollarına yönlendiriyor. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bireyler net risk tanımlamalarını elde edebilecekleri 
kişi veya kurumların tanımlamalarını kabul ve içselleştirmeye eğilimli bir hale gelmektedirler. Beck’e göre, riskler, 
öngörülemezlik ve tanımlanamazlık nitelikleri dolayısıyla bireylerde karar verebilme ve ayrım yapma yetilerinin 
zayıflamasına yol açıyor. Bu noktada bireyler, riskli-risksiz tanımlamalarının tatmin edici bir biçimde kendilerine 
sunulmasına gereksinim duyuyorlar.

Beck bu durumu, “risk tanımları sunumu” çerçevesinde, “riskten kaçış” pazarlarının ortaya çıktığı bir iklimin belirleyici 
faktörü olarak tanımlıyor. Bu tanımlamayla Beck, riskler karşısında bireyin yaşadığı zihinsel karmaşanın risk kalıpları 
imali ve sunumlarına gereksinim ortaya çıkarmasının yanı sıra tanımlanmış olan risklerden kaçınma arzusunun da 
son derece dinamik bir arayışı desteklediğini ve buna karşılık, özellikle pek çok farklı kurumun veya bireyin “risk 
çözücü” imajı ile bu arzuya karşılık vermeye çalıştığını açıklıyor..
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Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde tüm 
toplumların karşı karşıya kaldığı “gerçeğe 
susamışlık” durumu bu sürecin en önemli 
sosyo-psikolojik sonuçlarının başında geliyor. 
Kovid-19’un Çin’den diğer ülkelere yayılmaya 
başladığı günlerden itibaren bireyler bu salgın 
hakkında büyük bir bilgi açlığı ile yüzleştiler. 
Bu ihtiyaç en temelde, koronavirüsün 
“riskli-risksiz” tanımlamaları doğrultusunda 
değerlendirilmesiyle karşılanmaya çalışıldı. 
Koronavirüsle mücadele etmek zorunda kalan 
farklı ülkelerde, farklı unvanlara ve niteliklere 
sahip bireyler veya kurumlardan bu salgının son 
derece hayati bir tehdit olduğunu ifade eden 
değerlendirmeler geldiği gibi, salgının hayati 
bir tehdit teşkil etmediği ve kısa zaman içinde 
sönümleneceğine yönelik yorumlar da kendini 
gösterdi. Bu durum, bireylerde ve toplumlarda 
ciddi bir zihinsel karmaşıklığa yol açtı; bazı 
ülkelerde devletler tarafından uygulanmaya 
çalışılan önlemlerin devreye verimli şekilde 
sokulamamasına zemin hazırladı.

Devlet mekanizmalarının daha etkin 
olmaslı zorunlu

Bununla birlikte, yeni tip koronavirüsle ilgili 
gerçekleştirilen “riskli-risksiz” tanımlamalarında, 
koronavirüsün hayati bir risk olduğu yönündeki 
algının tesis edilmesi sonrasında ise Beck’in 
ifadesiyle “risk çözücüler” devreye girmiştir. Bu 
süreçte, Kovid-19 salgınının insanlığın sonunu 
getirebilecek kadar tehlikeli bir salgın olduğu 
yönündeki söylemlerle panik iklimi inşa eden 
bireyler, kurumlar veya şirketler “riskten kaçış 
pazarları” oluşturdular. Bu pazarlar, bireylere ve 
toplumlara, yeni tip koronavirüsten korunma 
veya koronavirüse yönelik tedavi yöntemleri 
sunmakta ve böylece, belirsizlik, öngörülemezlik 
ve korunamazlık nitelikleriyle kendini gösteren 
bu salgının riskini ortadan kaldırma iddialarını 
ortaya koymaktalar. Koronavirüs salgını nedeniyle, 
“tanınmayan” bu salgına yönelik ciddi bir bilgi 
eksikliği ve endişe yaşayan toplumlar ise söz 
konusu “risk çözücülerin” oluşturduğu “riskten 
kaçış pazarlarına” yönelebilmekteler. Bu durum, 
söz konusu salgınının bir diğer önemli sosyo-
psikolojik sonucunu yansıtmaktadır.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı sosyo-
psikolojik sonuçlar devlet mekanizmalarının 
bu süreçte daha fazla etkinlik göstermesini 
zorunlu kılıyor. Devletlerin, bu salgınla 
mücadelede, “riskli-risksiz” tanımlamaları, “risk 
çözücülerin” ve “riskten kaçış pazarlarının” 
ortaya çıkmalarının engellenmesi konularında 
gerçekleştirecekleri hamleler son derece önem 
taşıyor. Salgınla mücadele sürecinin başarılı bir 
biçimde yönetilmesi, toplumlarda, devletlere 
yönelik “bilirkişilik” ve “şeffaflık” algılarının 
alsa zedelenmemesine, bu algının zedelenme 
girişimlerine karşıysa tüm önlemlerin alınmasına 
bağlı. Bu önlemler, Kovid-19 salgınının bir “risk 
toplumu” atmosferi oluşturmasının önüne 
geçebilecek yegâne alternatifler olarak önümüze 
çıkıyor.
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Pandemiden sonra bir AB kalır mı?
AB yaşadığı salgın kriziyle bir yandan ekonomik olarak, diğer yandan da etik 
değerler açısından sarsıldı.

2019’un Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi çok güçlü bir devlet bile büyük kayıplar veriyor. Yaklaşık 
dört aydır süren kâbusta, bugün artık kriz merkezi ABD ve Avrupa’ya kaymış görünüyor. Bu bağlamda, 
dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan Avrupa Birliği (AB) coğrafyası da büyük bir 
imtihanla karşı karşıya. Muteber uzmanlar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı, küresel düzenin 
radikal bir biçimde değişeceği yönünde yorumlar yapıyor.

AB’ye üye ülkelerin, Kovid-19 nedeniyle yaşanan felakette hızlı ve etkin bir kriz mekanizma 
oluşturamaması, Birliğin geleceğine dair karanlık senaryoların yazılmasına da zemin hazırladı. AB’nin 
salgın karşısında düşen ilk kalelerinden olan İtalya’da yaşanan 10 binden fazla ölüme karşın AB 
yöneticilerinin ciddi bir yardım örgütleyememeleri, her devletin kendi başına çözüm bulmaya çalışması, 
bu durumu tetikleyen en önemli sebep. İtalya’dan sonra İspanya’da ve Fransa’da artan Kovid-19 vakaları 
ve ölümler moralleri iyice bozdu; AB üyesi ülkelerin kamuoyları da Birliğin dayanışma sergileyememesini, 
ortak toplumsal ve ekonomik çözümleri uygulamaya koyamamasını keskin bir dille eleştirdi.

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüsün bulaştığı AB üyesi ülkeler -başta İtalya, daha sonra İspanya 
ve Fransa’nın maruz kaldığı felaketle- tarihinde tanık olmadığı bir kaosla karşılaşarak adeta felç oldu. 
Almanya’nın da ilk başta çok sıkı tedbirler almaması, Birliğin hızlı bir şekilde tepki verememesinde 
şüphesiz etkili oldu. Bu krizde yaşanan en büyük sorun virüsün bilinmezliği olmakla birlikte, devletlerin 
karşılaştığı sorunun büyüklüğünü çok geç algılamış olmaları da kaosa ve karşılıklı suçlamalara yol açtı. 
İtalya’nın AB kurumlarından istediği yardımlara yanıt bulamaması, üstelik Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
Başkanı Christine Lagarde’ın virüsten zarar gören ülkelere yardım yapılmayacağını açıklaması, sadece üye 
ülke liderlerinin değil, kamuoylarının belleğine de travmatik bir şekilde kazıldı. İtalya’ya maske, eldiven ve 
diğer sağlık ekipmanlarının Çin, Küba ve Rusya’dan gelmesi ise AB’ye karşı tepkilerin daha da büyümesine 
yol açtı; İtalyan sosyal medya kullanıcıları AB bayrağını yaktıkları görüntüleri paylaştılar.
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Birlik virüsün İtalya’da ortaya çıkmasından ancak 
bir buçuk ay sonra, AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen başkanlığında yapılan toplantıda, 
salgına ve salgın sonrasına ilişkin alınacak önlemleri 
açıklayabildi. 17 Mart 2020’de AB Konseyi, Komisyon’un 
krizden çıkma önerilerini onayladı. Bu önlemler Birlik 
üyelerinin daha fazla bütünleşmesini ve ortak çözümler 
üretmesini gerektiren, hatta zorunlu kılan önlemler. Zira 
üye ülkelerin sağlık, ekonomi ve güvenliğin sağlanması 
konularında tek başlarına karar vermeleri durumunda, 
herkesin kazanabileceğine yönelik inanç, Brüksel’deki 
AB yöneticileri nezdinde son derece zayıf.

Birliğin mevcut küresel kriz karşısında yetersiz ve 
hantallık derecesinde yavaş kaldığı doğru. 26 Mart 
2020’de yapılan AB Devlet Başkanları toplantısında, 
Kovid-19 krizinin yol açtığı ekonomik sorunlarla başa 
çıkmak için ortak ve koordineli bir cevap bulunması 
konusunda anlaşılamadığı da doğru. Özellikle gelir 
seviyesi daha yüksek üyelerin Birliğin zayıf halkalarını 
kurtarmaya çok da gönüllü olmadığı ortada. Peki, bu 
durum Kovid-19 salgını sonrasında, AB bütünleşmesinin 
sona ermesine yol açacak mı? Bir başka deyişle, AB 
güçsüzleşerek artık ömrünü tamamlayacak mı? Bu 
sorulara cevap vermek sadece AB için değil, genel 
olarak dünya için hiç de kolay görünmüyor. Zira 
şimdiye kadar bildiğimiz krizlerden farklı olan Kovid-19 
salgınında, neredeyse tüm ülkeler en az hasarla ayakta 
kalma mücadelesi veriyor.

AB yaşadığı bu krizle bir yandan ekonomik olarak, 
diğer yandan da etik değerler açısından sarsıldı. Ancak 
salgın sonrası dönemde AB’nin ortadan kaybolacağını 
söylemek hem çok erken bir saptama olacak hem 
de AB gelişim sürecini tümden reddetmek anlamına 
gelecek. Kovid-19 kriziyle karşılaştığı sırada, AB 
zaten çok önemli birkaç sorunla mücadelesini nasıl 
yürüteceğine karar vermekle meşguldü: Mülteci 
krizi, neredeyse tüm üye ülkelerde yükselişte olan 
aşırı sağ akımlar ve 2008 ekonomik krizinin ve bir 
anlamda onun yol açtığı sonuçlardan biri olan Brexit 
meselesinin doğuracağı yeni sıkıntılar. İşte tam da 
bu dönemde, insanlığın vebadan beri karşılaştığı en 
büyük salgın olan Kovid-19 zamanında yaşananların, 
Birliğin bütünleşmesini iyice çıkmaza sokması elbette 
mümkün.

Yeni tip koronavirüs karşısında üye ülkelerin ve 
Brüksel’deki AB yönetiminin tepkisi(zliği) AB’nin 

varlığına büyük bir tehdit şeklinde algılandı. Ancak tam 
da bu virüs nedeniyle yaşananlar, AB üyesi ülkelerin 
tek tek ayakta kalabilmesinin, gerçekleştirecekleri 
ortak çözümlere bağlı olduğunu da gösterdi. AB’nin 
ulus-üstü yapısının daha fazla gelişmesi, üye ülkelerin 
AB yönetimine sorunlarla mücadele için daha fazla 
kaynak aktarması ihtiyacı, herhalde bundan daha 
hayati bir şekilde gözler önüne serilemezdi. İtalyan ve 
İspanyol başbakanlarının AB’yi eleştiren, hatta suçlayan 
açıklamaları bile, AB’nin krizler ve sorunlar karşısında 
daha etkin, daha hızlı organize olabilecek bir yapıya 
kavuşturulmasının önemine işaret ediyor.

Kovid-19 krizinde AB’nin tepkisine yönelik eleştiriler 
yapılırken iki önemli hususu mutlaka göz önünde 
bulundurmak gerekiyor: Öncelikle, unutulmamalıdır 
ki AB hâlâ dünya çapında en önemli ekonomik 
bütünleşmedir. Bu bütünleşmede, İngiltere dışında 
kalan 27 ülkenin kolayca çıkıp gidebilmesi Lizbon 
Antlaşması ile hukuken mümkün olsa da, o kadar kolay 
değil. Zira bilhassa eski Doğu Avrupa ülkeleri için AB 
önemli bir kalkınma aracı ve ekonomik birlikten öte, 
yeniden Rusya’nın etki alanına girmeye karşı, NATO 
üyeliğiyle birlikte bir kalkandır. Ukrayna’da yaşananlar 
daha çok tazeyken, adı geçen ülkelerin AB’den rahatça 
çıkabileceklerini düşünmek çok eksik bir analiz olacaktır. 
Bu noktada AB’nin birleştirici ve koruyucu gücü hâlâ 
önem taşıyor. Kovid-19 krizi sonrası dönemde de 
ekonomi, savunma, güvenlik politikaları ve dış politika 
açısından kırılgan ülkeler için, bu koruyucu kalkana 
ihtiyaç devam edecektir. Dolayısıyla AB Kovid-19 
krizinden daha fazla ortak çözüm üreterek çıkmak 
zorunda. Aksi takdirde, bu salgın sonrası değişeceği 
söylenen küresel düzen, bir kez de AB yüzünden 
değişebilecektir.

Bu krizde AB’ye yönelik eleştiri ve analizler yaparken 
dikkate almamız gereken bir diğer önemli husus ise 
AB’de aşırı sağın yükselişidir. 2008 ekonomik krizinin 
üzerine mülteci meselesinin de eklenmesiyle iyice 
ağırlaşan bu sorun, AB içi güvenliği ve düzeni ciddi 
anlamda tehlikeye sokuyor. Kovid-19 krizi, aşırı sağın 
yükselişinin sadece AB içindeki yabancılara ve yabancı 
kökenli vatandaşlara karşı değil, AB üyesi ülkelerin 
birbirlerine yönelik tutumlarında da yozlaşmaya 
neden olduğunu göstermiş, ülkeler bu acil ve hayati 
sorun karşısında sergilemeleri gereken dayanışma 
ve işbirliğinde geç kalmışlardır. Aşırı sağ görüşlerin 
kamuoylarında, dolayısıyla da AB üyesi ülkelerde ve
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AB Parlamentosu’nda gücünün artmasına karşı eldeki en iyi panzehir, yine AB’nin bu krizden 
bütünleşmeyi artırarak çıkmasıdır. Bir başka deyişle, Birliğin güçlenmesi tüm üye devletler için kurtarıcı 
ortak çözümlerin üretilmesini de beraberinde getirecek, bu çerçevede aşırı sağ fikirlerin zayıflatılması da 
Birliğin güçlenerek bütünleşmesini sürdürmesinde büyük önem arz edecektir.

Uluslararası ilişkilerde “küreselleşmenin sonu” değerlendirmeleri, aynı zamanda bölgeselleşmenin 
güçlenmesine de işaret ediyor. Bu bağlamda AB de kendini siyasi ve ahlaki açılardan yeniden 
tanımlayarak ve hem içeride hem de dışarıda uluslararası ilişkilerin diğer aktörleriyle ilişkilerinde gerekli 
dönüşümleri gerçekleştirerek, bu krizden çıkmanın yollarını arayacaktır. Nitekim AB’nin Batı Balkanlarla 
ilgili son kararını, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, kriz ortamında bile revize edebilmesi ve Kuzey 
Makedonya ile Arnavutluk’a üyelik yolunda bu kez ciddi bir perspektif sunabilmesi, ilerleme gücüne bir 
örnek teşkil etti. Çözüm arayışında Kovid-19 krizi süresi uzadıkça AB çok zayıflayabilecektir; fakat tam da 
bu zayıflıktan kurtulmak için, AB Komisyonu’nun son toplantısında aldığı önlem kararları çerçevesinde, 
Kovid-19 gibi ölümcül krizler karşısında ortak adımlar atacağı mekanizmalar teşkil etme yoluna 
gidecektir.

Halihazırda birçok AB üyesinin ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir ortamda, kriz sonrası ekonomik 
problemler artacak ve devletlerin desteğine daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle orta ve küçük 
ölçekli işletmeler bundan etkilenirken, popülist söylemlerin AB bütünleşmesini ve dayanışmasını tehdit 
etmemesini sağlamak, yine AB değerlerini öne çıkarmakla mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, AB 
yönetimi kadar AB üyesi devletler de Kovid-19 salgınının yol açacağı ekonomik kriz beklentisine yönelik 
olarak, tarihte görülmediği kadar büyük mali yardım paketleri açıklıyorlar. Gerek Brüksel’in gerekse üye 
ülke başkentlerinin planladığı bu paketler, AB’nin mali ve ekonomik politikalardaki ortaklığını da doğal 
olarak destekleyecektir.

Kuvvetle muhtemeldir ki uzmanların söylediği gibi, Kovid-19 krizinden sonra hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Fakat ne kadar dönüşüm ve değişim geçirse de, dünya tarihinin en temel aktörlerinden olan 
Avrupa coğrafyası ve AB eskisi gibi yerinde duracaktır.
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Uzmanlardan ‘Sosyal medyadaki koronavirüs 
paylaşımlarında yaşlıları incitmeyin’ uyarısı

Yaşlıların aile içindeki ve sosyal hayattaki önemine 
ilişkin sorularını yanıtlayan uzmanlar, özellikle yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşlıları 
üzmemek gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi 
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, yaşlılarla 
temasa geçmenin en iyi yolunun onları aramak veya 
düzenli ziyaretler gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

“Yaşlılar kendilerini çaresiz hissedebilir”
Dilbaz, sosyal medyada ya da günlük yaşamda olsun 
yaşlıların kendilerini daha çaresiz hissedebileceği ve 
kolay incinebileceğini belirterek, “Daha fazla ölüm 
korkusu yaşayabildikleri unutulmamalıdır. Bu hırçın 
ve kızgınlıkları da bu korkuyla ilintili olabilir. Yalnızken 
ölümün daha kolay gelebileceği endişesi de yalnız 
kalmak istememeleri altında yatan önemli nedendir. 
Dolayısıyla yaşlıları incitmemeli üzmemeliyiz.” diye 
konuştu.

Yaşlılarda koronavirüs salgını sürecinde müdahaleler 

ve önündeki engellere ilişkin Dilbaz, şunları söyledi:

“İzolasyon altındaki, bilişsel yetersizliği bulunan veya 
bunamadan mustarip yaşlı yetişkinler salgın esnasında 
ya da karantinadayken daha gergin, öfkeli, tedirgin, 
içine kapalı, şüpheci olabilir. Bu süreçte yaşlılara aileler 
ve sosyal destek sağlayabilecek kişiler aracılığıyla 
duygusal destek sağlanmalıdır. Bilişsel yetersizliği 
bulunan veya bulunmayan yaşlılara anlayabileceği 
dille olan biteni anlatın.”

Dilbaz, yaşlı bireylerin koronavirüse karşı daha 
savunmasız olduğunu dile getirerek, bağışıklık 
sistemleri daha zayıf ve yaşlı nüfusta Kovid-19 kaynaklı 
mortalite oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Orta ve ileri seviyede bunamadan mustarip kişilerin 
tıbbi ve günlük ihtiyaçlarının karantina süresince 
karşılanması gerektiğini belirten Dilbaz, “Yaşlı 
bireylerin tıbbi ihtiyaçları, gerekli ilaçlara erişimi de 
salgın esnasında karşılanmalıdır.” dedi.

Türkiye’de koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan 65 yaş ve 
üstündeki vatandaşlarla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler tepkilere neden olurken, 
uzmanlar yaşlıların incitilmemesi gerektiğini bildirdi.
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Ülkenin başına gelen duruma 
bakın hele! Bir yandan depremler, 
bir yandan ekonomik düşüş, bir 
yandan da koronavirüs...

Dünyanın mı sonu geldi, yoksa 
bizim mi sonumuz geldi? Belli 
değil...

Şehit olan askerimiz gündeme bile 
giremiyor. TV’lerde boy boy yeşilli 
kırmızılı koronavirüs... Bu bana 
yeşilli kırmızılı sahip olduğumuz 
başka virüsleri de hatırlatmıyor 
değil! Zaten dökülen kanlarımızı 
unutanın vicdanı da kurusun, 
hayatı da...

Din yüzünden okumaya ve 
öğrenmeye karşı gözleri kapalı 
olan halkımız bile artık TV’ler 
sayesinde koronavirüsün ne 
olduğunu öğrendi. Demek ki 
eskiden Hitler’in dediği gibi artık 
sokakları ele geçirmek yerine 
TV’leri ele geçirmek yetiyor...

Ha bu arada ilk emri OKU olan 
ama okumayan bir müslüman 
toplumuz... Adam daha kutsal 
kitabını okumamış... Neye 
inandığını bilmiyor... Sorsan 
sağdan soldan duyduğu laflarla 
dinini en yüksek seviye de yaşıyor 
Elhamdülillah!

Size böyleleri, bize ve ülkemin 
ilerlemesini, güçlenmesini, 
aydınlanmasını, bilimde ve 
teknolojide ileri seviye bir tarım 
ülkesi olmasını isteyenlere lazım 
değil!

Nedense her konunun sonu hep 
aynı yere çıkıyor. EĞİTİM!

Çin’den çıkıp gelen gözle 
görülemeyen o virüs yok mu? 
İnsanlık tarihini değiştiren virüs...

Ölüm riskinin yüzde 3 olduğu 
koronavirüs dünya çapında nasıl 
bu kadar etkili oldu? Çünkü 
yayılma hızı çok yüksek bir virüs 
ve kısa sürede tüm dünyaya 
yayıldı... Ayrıca insan yapımı... 
Ayrıca yaşlıları direk ahirete 
yolluyor.

Öldürme oranı yüksek Mers, 
Sars ve Ebola’ya aynı tedbirler 
alınmadı. Dünya çapında bu kadar 
yaygara kopmadı. Dolayısı ile 
öldürme oranı yüzde 3 olan bu 
virüse koparılan yaygara beni 
başka düşüncelere itiyor normal 
olarak...

Bakalım bekleyip göreceğiz...

Eskiden dünyayı biz yönetiyorduk, 
böyle kararları da biz alıyorduk 
ama teknolojiye yenildik. Bunu 
görmemize rağmen halaaaaa bu 
ülkede ne tarım, ne teknoloji hiç 
bir şey ilerlemiyor! Sadece günü 
kurtarıyoruz. Sistem hala yok!

Sistem yok, Koronavirüsten dolayı 
her yer kapalı ve bu ekonomi ve 
bu işyerleri çok açık bir şekilde 
en fazla 2 ay dayanır. Ekonomimiz 
uçuyor söylemini geçin! Alt 
kesim kan ağlıyor. Nereden para 
kazanacak? Nereden geçimini 
sağlayacak? Nereden borçlarını 
ödeyecek?

Bir yabancının gözünden 
“Türkiye’de bilgisi olanın yetkisi 
yok, yetkisi olanın bilgisi yok” [.]
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

BETAM’dan bilim insanlarına ‘Birlikte hızlı tanı kiti 
üretelim’ çağrısı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal 
Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BETAM), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik 
hızlı tanı kiti geliştirmek için bilim insanlarına birlikte 
üretme çağrısında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin açıklamasına 
göre, salgına karşı birçok ülkede ilaç ve aşı geliştirme 
çalışmaları devam ederken, hastalığın kısa sürede test 
edilmesine yönelik çalışmalar da büyük önem taşıyor.

Türkiye’de birçok firma 60-90 dakika içinde kapsamlı 
sonuç alınmasına olanak tanıyan tanı kitleri geliştiriyor. 
Öte yandan daha kısa sürede daha fazla kişiye test 
yapılarak izolasyonun sağlanmasına imkan veren hızlı 
tanı kitlerine ihtiyaç artıyor.

BETAM da koronavirüsün teşhisine yönelik hızlı tanı 
kiti geliştirmek için ilk adımı atarak, mikrobiyolog ve 
RNA sentezi uzmanlarına “birlikte üretelim” çağrısında 
bulundu. Merkez, bilim insanlarını bünyesinde 
kurulacak ekibe katılmaya davet etti.

“10 bin tanı kitini 3 günde üretebiliriz” 

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan BETAM 
Müdürü Doç. Dr. Sadullah Öztürk, davete olumlu 
yanıtlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Genom dizilimleri konusunda ve koronavirüs gen 
dizilimi üzerinde çalışan uzmanlara ihtiyacımız var. 
Koronavirüs bir organizmadır. Bu organizmaların 
algılanmasında biyosensörler kullanılır. Mikrobiyolog, 
RNA veya genom dizilimi konusunda uzmanlaşmış 
bilim insanları, ilgili virüsün yüksek doğruluk 
tanımlanması için bize koronavirüsün gen haritasını 
bildirecek, biz de gen haritasına uygun algılayıcıyı 
sentezleyerek kiti üretmiş olacağız.”

Öztürk, bakanlık onaylı laboratuvar imkanının bir firma 
tarafından kendilerine sağlandığını, biyoalgılayıcı 
üretimi için gerekli sarf malzemelerinin de hazırda 
bulunduğunu kaydederek, koronavirüsün genom 
diziliminde uzman kişilerin ekibe dahil olmasıyla 
çalışmalara hızlıca başlayabileceklerini bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, yeni tip koronavirüse yönelik hızlı tanı kiti geliştirmek için bilim 
insanlarına birlikte üretme çağrısında bulundu.
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