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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da baş-
layan coronavirüs salgını, Ocak ayında Batılı
haberlerde görünmeye başladı. Pandemi ha-
line evrilen hastalıkla ilgili birçok ülke Çin ile
uçuşlarını askıya aldı. Zaman geçtikçe salgın
sadece Çin ile sınırlı kal-
madı ve tüm dünyaya ya-
yıldı. Çin, küresel imajına
koronavirüs yüzünden vu-
rulan darbeyi ve bozulan
imajını düzeltmek için vi-
rüse yakalanmış ülkelere
tıbbi malzeme gönderiyor.

Hüsamettin Aslan’nın köşe yazısı sayfa 8'de

Suçlu ve kurtarıcının dönüşü

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, vefatının

23. yılı dolayısıyla partisinin ku-
rucu Genel Başkanı Alparslan
Türkeş'in anıt mezarını ziyaret
etti. Bahçeli'ye, 4 Nisan 1997'de
hayatını kaybeden Alparslan
Türkeş'in Beştepe'deki anıt me-
zarını ziyaretinde korumaları ve
küçük bir grup eşlik etti. Yeni
tip koronavirüsle (Kovid-19)

mücadele kapsamında alınan
tedbirler nedeniyle resmi anma
töreninin yapılmadığı anıt me-
zarda Kur'an-ı Kerim okundu.
Türkeş'in kabri başında dua
eden Bahçeli, kırmızı ve beyaz
karanfiller bıraktığı mezara
bakır ibrikle su döktü. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan da Al-
parslan Türkeş için bir taziye
mesajı yayımladı. 
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BÜYÜKÇEKMECE’DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Halk sağlığı uzmanı Prof.
Dr. Oğuz Özyaral, Corona

virüsi şüphesiyle hastanede tedavi
altına alındı. Özyaral, sosyal med-
yadan paylaştığı bir video ile co-
rona testinin pozitif çıktığını
duyurdu. Tedavisinin Büyükçek-
mece Mimar Sinan Devlet Hasta-
nesi’nde sürdüğünü açıklayan
Özyaral, "Büyükçekmece Mimar
Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi
Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibe-
yoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksi-
yon Hast
Uzmanı Dr.
Nuray Ab-
ravcı ve has-
tanemiz
yönetiminde
sayın Nurul-
lah Arıkan
nezdinde te-
davi sürecini
yöneten her-
kese teşekkür
ederiz" dedi. 
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Ünlü profesörün 
testi pozitif çıktı

Oğuz Özyaral

CAN KAYBI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye’deki corona virüsü
salgınına ilişkin Sağlık Ba-

kanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Koca, 19 bin 664 test yapıldığını, 3
bin 13 vaka daha tespit edildiğini
duyurdu. Son 24 saatte 76 kişinin
daha öldüğünü belirten Koca, top-
lam ölü sayısının 501’e yükseldiğini
söyledi. Vaka sayısı ise 23 bin 934
oldu. Türkiye’de koronavirüs görül-
düğü tarihten itibaren toplam 161
bin 380 test yapıldığının belirtildiği
açıklamada,
yoğun ba-
kımda toplam
1311 hasta ol-
duğu ifade
edildi.
Entübe olan
hasta sayısı
909 olurken,
koronadan
iyileşen hasta
sayısı da 786
yükseldi. 
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Son 24 saatte 76 
kişi daha öldü!

Fahrettin Koca

IRKÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİLER

Çaykur Rizerspor forması
giyen Aminu Umar, Montas-

sar Talbi ve Ismael Diomande, 
Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu
Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı
Fode Koita, "Aşı Afrikalılar üzerinde
denensin" sözleriyle gündeme gelen
Jean Paul Mira ve Camille Locht'a
tepki gösterdi.
Gaziantep’in
Nijeryalı golcüsü
Olarenwaju Ka-
yode, "Afrikalı in-
sanlar da deney
fareleri değildir.
Testleri kendi
üzerinizde test
yapın" dedi. 
I SAYFA 15
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İnsanlar deney
faresi değildir!

Olarenwaju Kayode

İBB 100 BİN ADET MASKE DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
toplu alanlarda maske takıl-

masının zorunlu olacağını açıkla-
masının ardından, İstanbul ve
Ankara Büyükşehir Belediyele-
ri'nden dikkat çeken bir açıklama
geldi. Her iki belediye de maskesi
olmayanların toplu taşıma kulla-
namayacağını belirtti. İBB'den ya-
pılan açıklamada metro, metrobüs
ve şehir hatları vapurlarında 100
bin adet maskenin ücretsiz dağıtı-
lacağı ifade edildi. I SAYFA 5
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Maskesi olmayan 
yolda kalacak!

Bahçeli, Türkeş 
için dua etti
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Bahçeli, Türkeş 
için dua etti

Bahceli, Türkes 
icin dua etti

KARARLARI VEHBİ ORAKÇI AÇIKLADI

AREV Eğitim ve Hizmet
Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı,

virüs nedeniyle zor bir süreçten ge-
çildiğini belirtti. Salgın boyunca
kimsenin işten çıkarılmayacağını
belirten Orakçı, "Öncelikle bu sü-
reçte işten çıkarılanlardan olmak
üzere; mühendis, eğitimci, güven-
lik görevlisi ve idari personel gibi
birimlerden en az 5 çalışma arka-
daşı işe alınacak. İş yerini kapat-

mak zorunda
kalan veya
işten çıkarılan
velilerimize 6
ay boyunca
vade farkı alın-
maksızın tak-
sitlerini
öteleme imkanı
tanınacak"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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Bu süreçte kimse 
işten çıkarılmayacak

Vehbi Orakçı

Cenazeler için
izin verilecek!

İstanbulValisi Ali Yerlikaya, "Bedelli as-
kerlikten terhis olacakların İstanbul'dan

ayrılmalarında kısıtlama yoktur" açıklamasını
yaptı. Yerlikaya ayrıca yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenle
vefat eden vatandaşların, cenaze

aracı veya ambulans ile
memleketlerine
sevki için kayma-
kamlıklar tarafın-
dan seyahat izni
verileceğini du-

yurdu. 
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HER TEDBİRİN
FAYDASI VAR!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, iktidar tarafından alı-

nan koronavirüs tedbirlerini, "Her
alınan tedbirin faydası var. Buna,
‘Yok’ diyemeyiz. Önceki akşam alınan
ek kararın da faydası vardır. Ancak, şu
an yaşadığımız pandemi süreci, kade-
meli tedbir almayı, çok da mantıklı
kabul etmeyen bir sürece benziyor.
Katı tedbirlerin, bu sürecin daha sağ-
lıklı atlatılmasına, daha kolay atlatıl-
masına ve ne yazık ki, daha az can
kaybına sebep olduğu ortada" 
değerlendirmesini yaptı. I SAYFA 5
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Okulların tatil edilip uzaktan
eğitim sürecinin başlamasının

ardından gözler özel gereksinimli
çocuklara çevrildi. Bu süreçte ço-
cukların eğitim ve sosyal anlamda
gerilememesi için ailelere büyük gö-
revler düştüğünü söyleyen Bahattin
Demir, “Özel gereksinimli çocukla-
rımız evde kaldıkları için koronavi-
rüsten en çok etkilenen, en büyük
hasarı gören çocuklar oldu. Bu

nokta da ailelerimize gereken tüm
desteği vermeye hazırız. Uzun 
yıllardır özel eğitim alan en başta
otizmli, fiziksel zihinsel, dil ko-
nuşma geriliği ve disleksi olan ço-
cuklar yıllardır kazanmış oldukları
birçok kazanımı malesef kaybet-
mekle yüzyüzedir. Benim bütün 
öğretmenlerime nacizane önerim
çocuklarınızı sürekli arayın, onları
ihmal etmeyin” çağrısında bulundu. 
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ÖĞRENCİLERİNİZİ SAKIN İHMAL ETMEYİN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
çağrıda bulunan ve özel re-

habilitasyon merkezlerine destek
verilmesi gerektiğini söyleyen Ba-
hattin Demir, “Devletimizin
desteğiyle 390 bin özel ge-
reksinimli öğrenci hizmet
alıyor. Bu öğrencilerimize
hizmet veren öğretmen,
yardımcı personel ve servis
şoförleri olmak üzere yakla-
şık 50 bine yakın çalışanın
durumu belirsiz. Bu du-

rumdan son derece rahatsızlar ve
kendilerini nelerin beklediğini bile-
miyorlar” dedi. Hiçbir kurumun
ödeme almadan ayakta kalamaya-

cağını belirten Demir, “Tür-
kiye’de 2 bin 650 kurum
yaklaşık bir aydır tatil edilme-
sine rağmen henüz bir açıklama
yapılmadığı için umutsuz bir
bekleyiş içindeler. Bakanlıktan
ve devletimizden gelecek iyi bir
haber bekliyoruz” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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HİÇBİR KURUM 2 AYDAN FAZLA AYAKTA KALAMAZ

Bağış toplayan vakıflara sert tepki gösteren Bahattin Demir,
“Bazı vakıflar 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde bağış top-
lama cesaretinde bulundu. Otizmli çocukların can derdinde 
olduğu şu süreçte, onların ismini kullanarak yardım kampanyası
düzenlemek özel çocuklarımıza ihanettir” tepkisini gösterdi. 

ÇOCUKLArIMIZA İhANETTİr!

BArIŞ KIŞ

hABEr

Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bahattin
Demir, Covid 19 salgınının en çok özel gereksinimli
çocukları etkilediğini belirtti. Demir, “Rehabilitasyon
merkezlerinin kapanması nedeniyle otizm, down
sendromu ve farklı spektrum bozukluğu olan tüm
çocukların eğitimi de durdu” açıklamasında bulundu

Özel
öğrencilere

hizmet veren 
50 bin kişi 

iktidardan gelecek
güzel bir haber

bekliyor. 

OZEL COCUKLAR
EGITIMSIZ KALDI!
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Bir daha sokağa
çıkamayacaklar!
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VİRÜSE KARŞI
UYUMAK ŞART!
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Devlet
Bahçeli

Ali Yerlikaya

Ekrem 
İmamoğlu
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İSAHED Başkanı 
Yasemin Çelik, koronavi-
rüsle mücadelede ekipman-
larının yetersiz olduğunu
belirterek, yetkilere 
çağrıda bulundu

Ülkemizde, corona virüsü salgını
nedeniyle birçok önlem alınırken,

özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde
görev yapan hemşireler, malzeme yeter-
sizliği sıkıntısı ile mücadele ediyor. Yaşa-
nan sorunlarla ilgili, İSAHED (İstanbul
Aile Sağlığı Sağlık Memurları- Acil Tıp
Teknisyeni- Hemşire ve Ebeler Derneği)
Başkanı Yasemin Çelik, “Biz canı gönül-
den işimizi yapmak istiyoruz. Fakat

ekipmanlarımız yetersiz" diyerek, yetki-
lere çağrıda bulundu. Çelik, "Normal
koşullarda bile Aile Sağlığı Merkezle-
rinde olması gereken ve Aile Hekimle-
rine verilen ödenekle temin edilen
eldiven, maske ve dezenfektan gibi mal-
zemelerimiz yok. Aile Sağlığı Merkezle-
rinde çalışan hemşire, ebe ve ATT’lerin
yok sayılıyor olması kabul edilemez”
tepkisini gösterdi. 
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Tarihi kısla
icin 3. ihale

İstanbul Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon

Başkanlığı, 237 yıl önce yap-
tırılan ve 2016 yılında, can
güvenliği nedeniyle yıktırılan
Kaptan-ı Derya Cezayirli

Gazi Hasan Paşa Kışla-
sı’nın yeniden yapımı için 3.
kez ihale açtı. Kışlanın resto-
rasyonunun tamamlanması
için açılan ihale 17 Nisan'da
yapılacak. I SAYFA 9
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MALZEME
YETERSİZ!
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2 NiSAN, tüm dünyada otizm
konusunda farkındalık yaratmak
adına 2008 yılında Birleşmiş Mil-

letler tarafından ‘Dünya Otizm Farkındalık
Günü’ olarak ilan edildi. Farkındalık günü ile
ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Kent
Üniversitesi akademisyenlerinden Prof.Dr.
Dilara Özer, “Otizm, bugün dünyada zihin-
sel engelden sonra ikinci sırada yer alan
nöro-gelişimsel bir bozukluk haline gelmiştir.
Yaşamın ilk üç yılı içinde göz temasının ol-
maması, jest ve mimiklerin kullanılmaması,
diğerleri ile iletişim kuramama ve el çırpma,
kendi etrafında dönme gibi tekrarlayan dav-
ranışlar otizmin belirtileri olabilir” ifadelerini
kullandı.

Her çocukta aynı değil

Otizm belirtilerinin başta gelen belirtilerinin
göz temasının olmaması, jest ve mimiklerin
kullanılmaması, diğerleri ile iletişim kura-
mama ve el çırpma, kendi etrafında dönme
gibi tekrarlayan davranışlar olduğunu söyle-
yen Prof. Dr. Özer, “Ancak bu belirtiler tüm
çocuklarda aynı şekilde olmayıp çocuktan
çocuğa farklılıklar görülebilmektedir. Bu
farklılıklar tıpkı bir yelpazede olduğu gibi bir
uçtan diğerine geniş bir çeşitlilik içerir. Bu çe-
şitlilik içinde otizmden çok ağır etkilenen ço-
cuklar olduğu gibi çok hafif etkilenen

çocuklar da bulunmaktadır. Bu farklıklar
arasında zihinsel yetenek önemli bir yer
tutar. Otizmli çocukların yaklaşık yüzde 45’ i
ortalama ya da ortalamanın üstünde zihin-
sel yeteneğe sahiptir" diye konuştu.

Gelişim takibi çok önemli

Bebeklik döneminden itibaren çocuğun dav-
ranışlarının yakından gözlen-
mesi ve gelişiminin takip
edilmesinin büyük
önem taşıdığını ifade
eden Prof. Dr. Özer,
şu ifadeleri kul-
landı: “Çocuk geli-
şimi uzmanları
anne ve babalarla
görüşerek, çocuğun
davranışlarını göz-
lemleyerek ve gelişim-
sel değerlendirme
araçları kullanarak gelişim-
leri risk altındaki çocukları belir-
lerler ve tanılama için ilgili branştaki
hekimlere yönlendirirler. Bebeğin gülümse-
memesi, bay bay yapmaması, sesleri işitmi-
yor gibi davranması, uyarıcılara aşırı tepki
vermesi ya da hiç tepki vermemesi gibi du-
rumlar otizm ile ilgili önemli ipuçları olabilir.
Bu durumda mutlaka bir Çocuk ve Ergen

Psikiyatristi tarafından değerlendirilmeleri
gerekmektedir.”

Yoğun ve sürekli eğitim

Otizmin 2 yaşına kadar erken tanılanabildi-
ğini dile getiren Prof. Dr. Özer, otizmle mü-
cadelenin tek yolunun yoğun ve sürekli
eğitim olduğuna vurgu yaptı. Çocuğun geli-

şimindeki bozulmanın fark edebilmesi
ve değerlendirilmesi gerektiğine

dikkat çeken Prof. Dr. Özer,
“Otizmle mücadele etmenin

tek bir yolu vardır. O da
yoğun ve sürekli eğitimdir.
Ülkemizdeki özel eğitim
hizmetleri ne yazık ki bu
yoğun ve sürekli eğitim
hizmetini sağlamada ye-

tersiz kalmaktadır. Otizmli
çocukların haftalık eğitim ih-

tiyaçları 20-40 saat arasında
değişmektedir. Ancak ülkemizdeki

özel eğitim desteği haftada iki saat bi-
reysel, bir saat grup eğitimi olmak üzere top-
lam üç saattir. Bu nedenle bazı aileler
ekonomik koşullarını zorlayarak farklı yakla-
şımların uygulandığı dil ve konuşma terapisi,
uygulamalı davranış analizi gibi özel eğitim
programlarından yararlanmaktadırlar” diye
konuştu. DHA

VIRUSE KARSI
UYUMAK SART!
Çok sayıda bilimsel araştırma; sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve
buna paralel olarak yeni koronavirüsten korunmamızda önemli bir rol üstlendiğini ortaya
koyuyor. Prof. Dr. Murat Aksu, sağlıklı bir uyku için neler yapmamız gerektiğini açıkladı

D ünya Sağlık Örgütü’nün pan-
demi olarak tanımladığı ve
tüm dünyada etkisini gösteren

koronavirüsten (kovid-19) hepimiz faz-
lasıyla etkilendik. Koronavirüs kaygısı
nedeniyle çoğumuz uyku problemleri
yaşamaya başladık; en çok da ‘uyku-
suzluktan’ yakınır hale geldik. Ancak
yapılan çok sayıda bilimsel araştırma;
sağlıklı bir uykunun bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesinde ve buna paralel ola-
rak yeni koronavirüsten korunmamızda
önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyu-
yor. Üstelik kaygılar nedeniyle oluşan
uyku problemleri kronikleştiğinde çeşitli
uyku hastalıklarına da neden olabiliyor. 

Nelerden kaçınmalıyız?

Prof. Dr. Murat Aksu bağışıklık sistemi-
nin sağlıklı olmasında, uyku sırasında
üretilen sitokin adı verilen bazı madde-
lerin etkili olduğuna dikkat çekerek, "Bu
maddelerin bir kısmı vücutta inflamas-
yonu, bir başka deyişle bağışıklık yanı-
tını arttırıp yabancı organizmaların yok
edilmesini, bir kısmı da, azaltıp iyileş-
meyi sağlıyor. Ancak tüm bunların olu-
şumu, antikorların uygun şekilde
yapımı ve sunumuna, uykunun yeterli
sürede olmasına ve içeriğinin de her ev-
reyi kapsamasına bağlı. Bunun için de
uykunun gece olması ve sürekli olması,
sık bölünmemesi şart” diyor. Peki sağ-
lıklı bir uyku için neler yapmalı, neler-
den kaçınmalıyız? Aksu uykusuzluk
sorununa karşı 12 önemli kuralı anlattı,
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yatma saati sabit olmalı

Kaliteli uykunun en önemli kuralların-
dan biri, yatma ve kalkma saatlerinizi
mümkün olduğunca sabit tutmak. Bu
alışkanlık kaygılı günlerde bile sonraki
gece uykunuzun zamanında gelmesini
kolaylaştıracaktır.

Gündüz ‘şekerleme’ yapmayın

“Kaliteli uykunun ilk şartı, verimli ve
uzun bir uyanık kalma süresidir” uyarı-
sında bulunan Nöroloji Uzmanı Prof.
Dr. Murat Aksu bunun nedenini şöyle
anlatıyor: “Çünkü insanın beyni gece
uyku, gündüz ise uyanıklık üzerine
programlanmıştır. Dolayısıyla gece iyi
uyumak için gündüz uykularından ka-
çınmanız çok önemli. Tüm geceyi uyku-
suz geçirmiş olsanız dahi, sabah
kalkmanız gereken saatte uyanın. Gün-
düz ne kadar yorgun olursanız olun
uyumayın ve belirlediğiniz uyku saati-
nizde yatağa girin.

Bu saatler arasında yatakta olun

İdeal uyku süresi kişiden kişiye değiş-
mekle birlikte, en az 6 saat uyumanız
bağışıklık sisteminize destek olmak için
çok önemli. Özellikle gece 23.00 – 02.00
saatleri arasında uyumak şart. Çünkü
yapılan çalışmalara göre; bağışıklık sis-
teminin güçlenmesinde rol oynayan
melatonin hormonu özellikle bu saat-
lerde ve karanlıkta salgılanıyor.

Yatağa sorunlarla girmeyin

Televizyon karşısında, kanepede, sa-
londa uyumayın; uyku saatiniz gelene
kadar uyanık kalın. Uyku saatiniz geldi-
ğinde de yatağa girin. Sağlıklı bir uyku
için zihninizin o gün sizi endişelendiren
olaylardan uzaklaşması gerekiyor. Bu
nedenle gece haberlerini izlemeyin; ama
yemek veya gezi programı izledikten
sonra yatak odasına geçmeniz yarar 

sağlayabilir. Uyku saatinizde yatağa
girin. “Ancak yatakta 20 dakikadan
fazla süre geçirmenize rağmen uyuya-
madıysanız, kendinizi zorlamayın”
diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat
Aksu sözlerine şöyle devam ediyor:
“Çünkü uyku için ne kadar çok çaba
sarf ederseniz, uykuya dalma süreniz de
o kadar uzar. Uyuma sorunu yaşadığı-
nızda yataktan kalkın; sakin bir odada
30 dakika kadar, kitap okumak gibi sizi
yormayan bir şeyle uğraşın ve ardından
yeniden yatağa dönün.”

Gece lambası açık kalmasın

Melatonin hormonunun salgılanması
için yatak odasının tamamen karanlık
olması şart.Ayrıca bazen hafif bir ışık
dahi uykuyu bozabiliyor. Bu nedenle
gece lambasını açık tutmayın, perdeleri
yarı aralık bırakmayın.

DermAToLoji Uzmanı Dr. Özlem Tunca-
yengin, dezenfektanların genelde alkol bazlı
olduğunu ve bulaşma riskinin veya şüphe-

sinin bulunduğu her bölgeye uygulanabilen bir kim-
yasal ürün olduğunu söyledi. Kişinin günlük
dezenfektan kullanımının sıklığı ile ilgili sayısal bir
veri söylemesinin mümkün olmadığını ifade eden Dr.
Tuncayengin, ihtiyaç hissedilen durumlarda, bulaşma
riskinin olduğu her durumda dezenfektan kullanı-
mında bir sakınca bulunmadığını belirtti. Dr. Tunca-
yengin, el için uygun dezenfektan kullanımıyla ilgili,
"Avuç içini kaplayacak kadar maddeyi aldıktan sonra
hızlı bir şekilde parmak araları, tırnak dipleri ve kenar-
ları, elin ön ve arka yüzeyi bileklere kadar hızlı olacak
şekilde ürünle muamele edilmelidir. Genelde alkol içe-
rikli oldukları için hızlıca buharlaşıyorlar, o yüzden bu
işlemi 4-5 saniye içerisinde bitirilmiş olmasını istiyo-
ruz. Gün içerisinde kullanımda belli bir sayı yoktur.
Dezenfektan hiçbir zaman su ve sabun kullanımının
yerine geçmiyor. En azından suya ve sabuna ulaşana
kadar ki süreçte, el dezenfektanlarının kullanımını
öneriyoruz" dedi.

Sabunla temizlik daha etkili

Dr. Tuncayengin, dezenfektanların sterilizasyonla ka-
rıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Virüs ve bakteri-
lerde lipit (yağ molekülleri) içeren zarf kılıf yapıları
vardır. Aslında iyi bir dezenfektanın bu yapıyı yok ede-
bilir olması lazım. O anlamda sabunların lipit çözme
etkisi daha yüksek olduğu için sabunlu el temizliği, de-
zenfektanlardan çok daha etkili olacaktır. Dezenfek-
tanları tıbbi kurumlardan satın alma oldukça
önemlidir. Ürünlerde 'biyosidal' onaylı ürünleri vatan-
daşlarımız kullanabilir. Bu süreçte hiçbir şeye ulaşa-
madığımız noktada kendi imkânlarımızla yaptığımız
ürünler tercih edilebilir. Bunların hazırlanma sırasın-
daki bulaşma riskleri, kapalı ortamda olup olmaması,
konsantrasyonları ve son kullanma tarihleri gibi fak-
törler göz önüne alınarak, hareket edilmesi gerekiyor"
diye konuştu. Dr. Tuncayengin, ciltte geçici ve kalıcı
olarak floranın var olduğunu kaydederek, "Dezenfek-
tanın çok sık kullanımı cildimizin florasını bozacak ve
bu da sağlık sorunlarına neden olacaktır. Kızarıklık,
kuruma, kaşıntı ve daha ileri evrede cilt çatlaklarıyla
seyreden egzama lezyonlarına yol açabilir. 

Cildinizin florasını 
sakın bozmayın!
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Otizm spektrum bozukluğunda problemlerin her çocukta aynı şekilde görülmediğini belirten Prof.
Dr. Dilara Özer, “Çalışmalar, okul çağı çocuklarında otizm sıklığının 1/54 olduğunu ve erkek
çocuklarında, bir kız çocuğuna karşılık 4 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır" dedi.

ERKEKLERDE 4 KAT FAZLA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Tun-
cayengin, “Dezenfektanın çok sık
kullanımı cildimizin florasını bozacak ve
bu da sağlık sorunlarına neden olacaktır.
Cilt bütünlüğünün bozulması
mikropların yerleşmesi ve enfeksiyon
yapması riskini artıracaktır” dedi

Çay ve kahve 
tüketimine

dikkat!
Telefonunuzu kullanmayın!

Kafein uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz
etki oluşturarak uykuya geçişi zorlaştırıyor. Kişiden
kişiye değişmekle birlikte, uyku bozucu etkisi 6 saate
kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla siyah çay, kahve ve
kafein içeren diğer içeceklerin tüketimini öğleden
sonradan itibaren bırakın. Ayrıca asla alkol almayın.
Alkol uykuyu kolaylaştırmadığı gibi, kalitesini de bo-
zuyor. Yatak odası çok sıcak olmamalı, çünkü insan

için en doğal ve sürekli uyku, oda ısısının 18-22 de-
recede olduğu durumlarda gerçekleşiyor. Toplumdaki
yaygın inanışın aksine yatağa ne kadar yorgun gi-
rerseniz, uykuya dalmanız o kadar zorlaşır. Yatma
saatinden 4-5 saat öncesinde ağır fiziksel aktivite
gerektiren işleri ve sporu bırakın.  Dikkat etmeniz
gereken bir başka önemli nokta da; yatak ve 
yastığınızın rahat olması. 

Yatak odasında gazete veya kitap oku-
mayın. Televizyon, tablet, bilgisayar ve
cep telefonundan yansıyan mavi ışık da
uykuya dalmanızı güçleştireceği için bu
cihazları yatak odasında kullanmayın.
Ayrıca beyin mavi ışığı gün ışığı olarak
algılaması nedeniyle bağışıklık sistemi-
mizin güçlenmesinde etkili olan melato-
nin hormonunu da salgılamayacaktır. Bu
tür aktiviteleri başka bir odada yapın ve
yatağı sadece uyku için kullanın. Nöroloji
Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu “Asla kont-
rolsüz ilaç almayın” uyarısında buluna-
rak, "Uyku için kullanılan bazı ilaçlar
uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi gö-
rünse de, uykunun doğal yapısını değiş-
tirdikleri için bu uykunun kişiye,
bağışıklık sistemine ve diğer sistemlere
yararı olmayabiliyor" bilgisini veriyor.

Özellikle gece 23.00 – 02.00 
saatleri arasında uyumak 

şart. Çünkü yapılan çalışmalara
göre; bağışıklık sisteminin 

güçlenmesinde rol oynayan 
melatonin hormonu özellikle bu

saatlerde ve karanlıkta 
salgılanıyor.
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Adalet er geç yerini bulacak
YAŞADIĞI olayın hala şokunda olduğunu söyle-
yen Gulnoza Mamatova, haklarında şikayetçi ol-
duğu kişiler tarafından hala tehdit edildiğini 
söyledi. Mamatova, “Yaşadığım olayla ilgili avu-
katım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli iş-
lemleri başlatmışlardır. Olayın basına 
yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda 
bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından 
yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve ifti-
ralara devam edip olayla alakası olmayan, benim 

hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Ada-
let er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar 
cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey 
süreci yakında takip ediyor" dedi. 

Geçimini sağlamaya çalışıyor 

Seren Serengil ve erkek arkadaşının yanlarında 
çalışan müvekkili Mamatova'ya yönelik suç eyle-
minde bulunduklarını söyleyen Avukat Çezik, “Bu 
süreci hukuka intikal ettirmemiz ile birlikte haber 

kamuoyuna yayılmıştır. Seren Serengil, bu eylem 
içerisinde bulunan şahıslar ve kamuoyu bilsin ki, 
mağdur ve müşteki olan Gülnaz, 'Türkiye'de bir 
kaç tanıdığı ve yakını haricinde kimsesi olmayan, 
derin bağlantıları olan bir kişi değil. Sadece geçi-
mini sağlamaya çalışan bir kadındır. Bu kişiler 
yaptıklarını yapmış oldukları eylemlerden üzüntü-
lerini belirtip gerek müvekkil gerekse kamuoyun-
dan özür dileseler de daha samimi, daha 
inandırıcı olacaktı" açıklamasını yaptı. DHA 

20 YASINDAN KUCUK 
PAZARCILARA CEZA!
Türkiye genelinde görülen  
Koronavirüs salgını nedeniyle 
alınan tedbirler genişletildi.  
Semt pazarlarında, marketlerde 
ve toplu alanlarda vatandaşlara 
maske takma zorunluluğu  
getirildi. Pendik Cumartesi  
pazarında zabıta ekiplerinin 
uyarılarını dikkate almayan  
eldivensiz çalışan pazarcılara ve 
yaşı 20'den küçük olan pazarcı-
lara cezai işlem uygulandı

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında dün akşam açıkladığı yeni 

kararlar doğrultusunda toplu alanlarda, 
market ve semt pazarlarında maske takma 
zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pa-
zarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve 
eldiven takmaları konusunda tezgahlarını aç-
madan önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen 
maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit 
eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem 
uygulayarak tezgahlarını kapattı. 

Üsküdar'da denetimler sürüyor 

Ayrıca pazarda dolaşan ve tezgah açan yaşı 
20'den küçük olan kişileri tespit eden ekipler 
pazarcılara cezai işlem uyguladı. Öte yandan 
pazara eldivensiz bir şekilde girmek isteyen 
vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından 
uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldi-
vensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske 
ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 
yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı. 
Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üze-
rinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 
yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar 
Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta 
ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üskü-
dar iskelesinde ise maskesi olmayan vatan-
daşların geçişine izin verilmedi. 

 

İSTANBUL Kaçakçılık 
Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Esen-

ler Giyimkent sitesindeki depoda 
izin belgesiz, ruhsatsız ve hijyene 
uygun olmayan ortamda dezenfek-
tan üretimi yapıldığını belirleyerek 
harekete geçti. Depoyu takibe alan 
polis ekipleri, şüphelilerin depoda 
hazırladıkları sahte dezenfektanları 
paketledikten sonra ülkenin birçok 
noktasına gönderdiğini belirledi. 

Depo mühürlendi 

Ekipler, Perşembe günü depoya 
operasyon düzenledi. Depoda bin 
343 şişe satışa hazır sahte dezenfek-
tan, tankerler içinde 2.5 ton sahte 
dezenfektan, 3 bin 350 boş şişe ve  
2 bin etiket ele geçirilirken, işyeri sa-
hibi İlhan Ü.(46) gözaltına alındı. 
Depo sahibine kaçak ve sağlıksız 
üretim yapmaktan para cezası kesi-
lirken, depo zabıta ekiplerince  
mühürlendi. DHA 

Sağlığımızla oynuyorlar!
Esenler'de düzenlenen operasyonda 2 buçuk ton sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi  

gözaltına alındı. Depo sahibine de kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan para cezası kesildi

ÇAĞLAYAN Mahallesi Fevzi 
Çakmak Caddesi'ndeki eve 14 
Ocak'ta giren iki şüpheli 4 kol 

saati, ziynet eşyası, bin 700 euro, bin 
dolar, 6 bin 200 lira ve oyun konsollarını 
çaldı. Polis, ev sahiplerinin ihbarı üze-
rine şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hır-
sızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler gü-
venlik kameralarını inceleyerek 
şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit 
etti. Ekipler, Mustafa B.T.(27) ve Barış 
U. (26) isimli şüphelileri adreslerinde 
yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 
getirilen Mustafa B.T.'nin 12 adet suç 
kaydı, Barış U.'nun 6 adet suç kaydı ol-
duğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan 
şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Öte 
yandan, hırsızlık şüphelilerin olay son-
rası yürüyerek uzaklaşma anları güven-
lik kamerasına yansıdı. DHA 

Konsolları 
bile çalmışlar  

TÜM dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Koronavirüs salgı-
nına karşın belediyeler hizmet-

lerine aksatmadan devam ediyor. 
Beşiktaş Belediyesi de ‘Dost Eller Mut-
fak’ hizmetiyle, sosyal izolasyonun büyük 
bir önem kazandığı bu günlerde evinden 
çıkamayan ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü 
vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtı-
yor. İleri yaştaki Beşiktaşlı komşularını 
korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için 
her zaman onların yanında olduğunu 
vurgulayan Başkan Rıza Akpolat, çalış-
maları titizlikle takip ediyor.

İzolasyondakilere  
sıcak yemek servisi 

OLAY, saat 17.00 sıralarında 
Pınar Mahallesi 1224 So-
kak'ta meydana geldi. Alınan 

bilgiye göre, yaklaşık 15 kişilik grup, laf 
atma sebebiyle tartışmaya başladı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 
kişilik grup taş, sopa ve bıçaklarla birbi-
rine girdi. Kavgada biri başından olmak 
üzere iki kişi yaralandı. Kavga sırasında 
2 otomobilin camları kırıldı. Kavgayı 
görenler durumu polise bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yarala-
nan 2 kişi, ambulanslarla Esenyurt Dev-
let Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, 
haberi alan yaralıların yakınları hasta-
neye akın etti. Polis, olay hakkında 
soruşturma başlattı. DHA 

Sopa ve bıçaklı 
meydan savaşı 

ÜMRANİYE Alemdağ Cadde-
si'nde polis ekipleri denetim 
yaptı. Vatandaşlara kimlik 

kontrolü yapıldı ve sosyal mesafeye uy-
maları konusunda uyarıldı. Yaşları 20'den 
küçük 2 kişiye cezai işlem uygulandı. 

Kimlik kontrolü yaptı 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan ted-
birler arttırılırken, vatandaşlara evde kalın 
çağrısı yapılıyor. Polis, Ümraniye'nin en 
işlek ve kalabalık caddelerinden olan 
Alemdağ Caddesi'nde denetim yaptı. 
Caddede gezen vatandaşlar, polis araçla-
rından anons edilerek evlerine girmeleri 
konusunda uyarılırken, sivil polisler ise ya-
yalara kimlik kontrolü yaptı. Yürürken ve 
bankada sıra beklerken sosyal mesafeye 
uymayan vatandaşlar ikaz edildi. Yapılan 
kimlik kontrolleri sırasında yaşları 20'den 
küçük olduğu tespit edilen iki kişiye cezai 
işlem uygulandı. DHA 

2 kişiye cezai  
işlem uygulandı

Seren Serengil ve erkek arkadaşı tarafından koronavirüs olduğu iddiası ile darp edildiğini savunarak suç duyu-
rusunda bulunan Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova, adaletin er ya da geç yerini bulacağını belirtti 

ESENYURT Belediyesi zabıta ekipleri Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda dün alınan 
yeni kararlarla ilgili denetimler başladı. 
Pazar alanlarına giden zabıta ekipleri 
Pazar esnaflarına maske ve eldiven tak-
malarıyla ilgili uyarılar yaptı. Pazar esna-
fının yeni kurallara uyduğu görülürken 
ayrıca sebze ve meyvelerin vatandaşlar-

dan tarafından seçilerek alınmasını önle-
mek için uyarı levhaları koyuldu. Pazar 
giriş ve çıkışlarını da tek kapıya düşüren 
zabıta ekipleri girişlerde maske ve yaş de-
netimi yaptı. Maskesi olmadan pazara ge-
lenleri bilgilendiren ekipler maske dağıtımı 
yaptı. 65 yaş üstünün alınmadığı Pazarda 
bulunan 20 yaş altı 2 kişi ise Pazar alanın-
dan çıkarılarak evine gönderildi.

MASKE VE YAŞ DENETİMİ 

Sahte  
dezenfektanların 
paketlendikten 

sonra Türkiye'nin 
birçok noktasına 

gönderildiği tespit 
edildi.

Kağıthane'de evden hırsızlık yapan  
2 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin  

4 kol saati, ziynet eşyası, bin 700 euro, 
bin dolar, 6 bin 200 lira ve oyun  
konsollarını çaldıkları öğrenildi

Esenyurt'ta iddiaya göre laf atma  
sebebiyle yaklaşık 15 kişilik grup taş, 

sopa ve bıçaklarla kavga etti.  
Kavgada 2 kişi yaralanırken  
2 otomobilin camları sopa  

ve taşlarla kırıldı



S ilivri Belediyesi, koronavirüs
(COVID-19) salgını nedeniyle
evlerinde kalan vatandaşlara yö-

nelik canlı yayınlara devam ediyor. Be-
lediyenin sosyal medya hesaplarından
canlı olarak yapılan eğitici, öğretici ve
bilgilendirici yayınlar kapsamında Si-
livri BelTV’nin dün akşamki konuğu Si-
livri Müftüsü İsa Sağlam oldu. Sağlam,
“Yardımlaşma ve Dayanışma” konulu
sohbetinde, salgın nedeni ile oluşan
mağduriyetlerin önlenmesi için birlikte-
lik vurgusu yaparak, izleyicilere de evle-
rinde kalmaları yönünde telkinlerde
bulundu.

Muhtaçlara destek olalım

Silivri BelTV’nin ilçe müftülük binasın-
dan yaptığı canlı yayın, Süleyman Öz-
den’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti
ile başladı. Kuran dinletisinin ardından
sohbetine başlayan Silivri Müftüsü İsa
Sağlam, “Yardımlaşma ve Dayanışma”
konusu üzerinde anlatımlar yaptı. "Şu-
anda gün yardımlaşma ve dayanışma
günüdür. Gün, birlik ve beraberliğimizi
en ulvi seviyeye getirme günüdür. Gün,
paylaşma günüdür. Biz de kendimizde
olanları, olmayanlarla paylaşmalıyız"
diyen İsa Sağlam, Kur’an ayetleri ve
Hadis-i Şeriflerden örnek vererek şöyle
devam etti; “Cenab-ı Hak, Kuran-ı Ke-
rim’de, ‘Sizler birbirinizle iyilikte ve tak-
vada yardımlaşın. Düşmanlıkta ve
günahta yardımlaşmayın.’ buyuruyor.
Peki, bizler yardımlaşmaya nereden
başlamalıyız. Öncelikli olarak bizler
yardımlaşmaya yakın akrabalarımızdan
sonra yakın komşuya ve uzak komşuyla
diye yardımlaşmaya devam edeceğiz.
Gün yardımlaşma günü dedik. İşte
bugün bu yardımlaşmayı gerçekleştir-
memiz gerekiyor. Akrabalarımıza baktı-
ğımızda, 65 yaşında olup, kronik
rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması kı-
sıtlananlar var. Bunlardan yanlarında
onlarla ilgilenecek kimsesi olmayan
varsa, akrabaları olarak, komşuları ola-
rak ve veya uzaktan komşuları olarak
bir Müslüman kardeşi olarak onlara
yardım elini uzatmamız gerekiyor."

Yardımcı olmamız gerekiyor

"Silivri’mizde 65 yaş üstü ve kronik has-
talığı olan vatandaşlarımızdan hiç kim-
sesi olmayan vatandaşlarımız için
Kaymakamlığımız tarafından kurulan

‘Vefa Destek Gurubu’ vesilesi ile bu el-
leri öpülesi büyüklerimize hizmetler gö-
türülüyor" diyen Sağlam, "Bu
kapsamda tüm kamu kurumlarında ol-
duğu gibi, müftülüğümüz bünyesinde
bulunan cami hocalarımız da bu kar-
deşlerimizi arayarak veya ziyaret ederek
ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı
oluyorlar. Bu çalışmalar karşılıksız ola-
rak sadece Allah rızası için yapılıyor.
Ayrıca bu salgın nedeni ile dükkânını
kapatan esnaflarımız var. Farklı iş kolla-
rında çalışan ve salgın nedeni ile işlerine
ara verilen kardeşlerimiz var. Bu kardeş-
lerimize de hep birlikte sahip çıkarak
yardımcı olmamız gerekiyor. Bu yar-
dımlar ayni veya nakdi olarak yapılabi-
lir. Mübarek üç aylar içerisinde
olduğumuz şu günlerde, gerekli koşul-
ları taşıyan kardeşlerimize bu yardım-
ları sadaka, zekât olarak verebiliriz"
ifadelerini kullandı. 

Seferber olmalıyız

Kouşmasının sonunda, "Devlet erkânı-
mızın bu salgınla mücadelede almış ol-

duğu tedbirleri harfiyen uygulayalım"
çağrısında bulunan İsa Sağlam, "Bu
bizim için büyük bir dini sorumluluktur.
Biz bunu uygulamadığımız zaman, bir
başkasına bulaşmasının müsebbibi olu-
ruz. O kişiden diğer kişilere bulaşma-
sına da biz vesile olmuş oluruz. Bütün
bunlardan oluşan uhrevi cezaları çeke-
riz. Bu vesile ile biz üzerimize düşen ko-
runma tedbirlerini alıp, kısa zamanda
bu salgının ülkemizden gitmesi için se-
ferber olmamız gerekmektedir. Bu ne-
denle, yetkililerin uzmanların bizlere
vermiş olduğu tavsiyeleri başta kendi-
miz, ailemiz ve çevremize uygulatarak
bu salgının gitmesine vesile olabiliriz.
Bu yüzden mümkün olduğunca evleri-
mizde kalarak zorunluluk harici dışarı
çıkmayalım" dedi. Silivri Müftüsü İsa
Sağlam, Cuma sohbetini, Silivri BelTV
aracılığı ile toplum bilinçlendirme hiz-
metini sağlayan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’a, başta sağlık çalışan-
ları olmak üzere görevi başındaki tüm
kamu personellerine teşekkür ederek
sona erdirdi.
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B ir elmanın yarısı gibidir ağlamak ve
gülmek. 
Ağlamak, sanılanın aksine çaresiz,

zayıf veya  güçsüz olman aksine duygusallı-
ğın şahlanışıdır.

İnsani bir olgudur. 
Gariptir belki… 
Ne zaman ağlayan birini görsem, içim

acısada, üzülmeyi becerebilen bir kişi,
sevmeyi de bir o kadar iyi becerebilir diye
düşünür ve miktar  sevinirim. 

Bir şeyi kaybetmeden değerini  anlaya-
mamak gibi bir şey bu…

Paranın kölesi olmuş, huzuru ve rahatlığı
parayla aramaktan vazgeçmeyen, aksine

parasız mutluluk nedir bilmeyen aç gözlü ve
inatla bu uğurda birbirini ezen şerefini, onu-
runu bile yok sayan zavallı insancıkların 
ağlamaktan ve gülmekten anlayabilecekleri
pekte bir şey olduğunu sanmıyorum.

İnsan olmanın erdemiyle düşünüp, kim-
seye kendini kanıtlamak zorunda olmadan
güzel, doğru  ve iyi olan her şeyi severek 
yaşamayı en iyi anlamamız gereken bu gün-
lerde olduğumuzu kaçımız anlayabilecek
doğrusu çok merak ediyorum.

Birilerinin, diktatör dediğine diktatör, 
terörist dediğine terörist, hain dediğine
hain, şehit dediğine şehit, şerefsiz dediğine
şerefsiz, kahraman dediğine kahraman

diyen, dudak uçlarında yaşayan; okumak-
tan, sorgulamaktan, araştırmaktan bihaber,
yemek yiyenlerin görüntüleriyle beslenip,
öpüşenlerin sevdasıyla tatmin, askere gi-
denlerin kanlı elbisesiyle cesur olan veya
dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığı birini
alçak ilan eden bir toplum bireyinin kendini
insanca, özgür, saygı-sevgi ve empati 
yapabileceği bir olguya taşıması çok zor 
biliyorum. 

Biraz gayret, biraz sevgi  ama çok  beyin

lazım sadece.
“birini sevmeye koyulmak başlı başına

bir iş, bir girişimdir. güç ister, yürek ister,
körlük ister… hatta başlangıçta öyle bir an
vardır ki, uçurumun üstünden sıçramak
ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın
onu.” Demiş  jean paul Sartre. 

Her harfinin altına imzamı atıyorum.
Biz insanlar tıpkı bukalemun gibiyiz… 
Her gün iyi ya da kötü olarak değişiyor

ya da değiştiriliyoruz! Ama bu değişim ge-
nellikle köklemiş bir yara haline gelen vahşi
sistem buna asla izin vermedği için iyi
yönde gerçekleşmiyor ne yazık ki… 

Doğruya açılan kapılar yanı başımızday-
ken, yanlış kapı anahtarlarının peşinde 
koştuğumuzun  farkında bile olamıyoruz
maalesef..

Etrafımızdaki doğruları ve güzellikleri
görmemizi engellemek için bize takılan at
gözlüklerini atıp maskeli yüzler ve onların
sanal maceralarının peşinde koşmayı 
bıraktığımız an ağlamayı ve içten gülmeyi
hak edeceğiz gibi geliyor bana..

Buzdağının görünmeyen yüzü insanı 
alabora eden bir dalga kadar kuvvetlidir. 

Dalgalardan kaçmayın onların arasında
yüzün ki gerçek hayattan kopmayın. 

bırakın sanal dünyanın tadını kötü 
oyuncular çıkarsın! kimliklerini ele 
verecekler ne de olsa…

Unutmayın sakın;  Sait Faik 
ABASIYANIK’ın dediği gibi 
“Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı
sevmekle başlayacak her şey”

VESSELAM

Ağlamak güzeldir

SAVAŞ ATAK

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Silivri BelTV’nin bu haftaki canlı yayın konuğu olan İlçe Müftüsü İsa Sağlam, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi hakkında bilgi verdi.
"Devlet erkânımızın bu salgınla mücadelede almış olduğu tedbirleri harfiyen uygulayalım" çağrısında bulunan Sağlam, "Bu bizim için
büyük bir dini sorumluluktur. Biz bunu uygulamadığımız zaman, bir başkasına bulaşmasının müsebbibi oluruz" diye konuştu

Yeni tip koronavirüs salgı-
nının Türkiye'de de yayıl-
masını önlemek,

vatandaşların sağlığına olumsuz etkile-
rini asgari seviyeye düşürmek, salgında
en etkili mücadele olan sosyal mesa-
feyi sağlamak amacıyla pazar yerlerine
yönelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımla-
nan genelge Bağcılar’da tam anlamıyla
uygulanıyor. Bu çerçevede Bağcılar Be-
lediyesi, ilçe genelindeki mahalle ve
semt pazarlarında uyguladığı tedbirleri
üst seviyeye çıkardı. Bağcılar Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar-
larda giriş çıkış noktaları oluşturuldu.
Demir bariyer ve araç gereçlerle kont-
rolsüz giriş çıkışlar engelleniyor. Pa-
zara gelenlerle alışveriş yapıp
gidenlerin karşı karşıya gelerek yoğun-

luk oluşturmaması için giriş ve çıkış
için ayrı koridorlar oluşturuldu. Kori-
dorlarda bekleyenler arasında en az 2
metre sosyal mesafe bırakılacak şekilde
düzenlemeler yapıldı. Zabıta ekipleri
de pazara gelen herkesin ateşini ölçüp
eline dezenfektan sıktıktan sonra içeri
alıyor. 

Keyfi olarak pazara gelmeyin

65 yaş üstü ve çocukların alınmadığı
pazar alanında zabıta ve polis ekipleri
gün boyunca dolaşarak güvenliği sağlı-
yor. Sergi, tezgah ve tahtalar arasında
en az 3 metre olup olmadığı sürekli
kontrol ediliyor. Alışveriş sırasında her-
hangi bir sıkıntı yaşanmaması için içe-
ride sürekli aynı sayıda vatandaşların
bulanması sağlanıyor. Öte yandan ihti-

yacı olan esnafa maske ve eldiven da-
ğıtımı da yapılıyor. Vatandaşların sağ-
lığı için her türlü tedbiri aldıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Uygulamalarımız-
dan hem hemşehrilerimiz hem esnafı-
mız çok memnun. Tedbirlerimizi aldık
ve şu an herkes gönül rahatlığı içinde
ve tereddütsüz bir şekilde alışverişlerini
yapabilirler. Ancak şuna çok dikkat
etmek gerekiyor. İhtiyacı olanlar pa-
zara gitsinler ve kısa burada fazla da
kalmasınlar. Keyfi olarak kimse pazar
yerlerini doldurmasın. Bu durum her-
kesin sağlığı açısından çok tehlikeli. Bu
zor günlerde birbirimize destek olalım”
dedi. Zabıta ekipleri vatandaşların uy-
ması gereken kurallarla ilgili olarak
kısa aralıklara anonslar da yapıyor.

2 bilim insanına
Sarıyer’den vefa

Tüm dünyayı etkisi altına alan ko-
rona virüs salgınında Türkiye’deki
ilk vakaya müdahale eden tıp dün-

yasının efsane ismi İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör
Doktor Cemil Taşçıoğlu ve Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebe-
biyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tü-
kek'in, "Asistanından öğrencisine kadar herke-
sin sevdiği bir ulu çınar" dediği, öğrencilerinin
"hocaların hocası", "iç hastalıklarının Mara-
dona'sı", "yerli Dr. House" olarak andığı
Cemil Hoca ile Feriha Hoca’nın adının yaşa-
tılması için elimizden geleni yapacağız” söz-
leri üzerine Sarıyer Belediyesi efsane isimlerin
adını yaşatmak için çalışmalara başladı.

Yaşatmak bizim görevimiz

Korona virüse yakalanarak yaşam mücadelesi
veren ve hayatını kaybeden sağlık çalışanla-
rına minnettar olduklarını dile getiren Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sağlık çalı-
şanlarımıza çok şey borçluyuz. Bizleri bu has-
talıktan kurtarmak için gece gündüz çalışan
hocalarımızı kaybettik. Onların isimlerini ya-
şatmak bizim görevimiz. İlk olarak Cemil
Hoca’nın adının Sarıyer Belediyesi’nin Aya-
zağa’da bulunan sağlık polikliniğine verece-
ğiz, Feriha Hoca için de yer belirleme
çalışmalarına başlandık" dedi.

Sarıyer Belediyesi, korona virüs
(Covid-19) nedeniye hayatını 
kaybeden İstanbul Çapa Tıp 
Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil
Taşçıoğlu ve İstanbul Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz’ün
adını yaşatmak için harekete geçti.

Bağcılar’da koronavirüs
önlemleri kapsamında
semt pazarlarının giriş

çıkışları Bağcılar Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü deneti-

minde yapılıyor.
Vatandaşlar ateşleri

ölçülüp ellerine dezenfek-
tan sıkıldıktan sonra

pazar alanına alınıyor

SALGINLA MUCADELE
DINI SORUMLULUKTUR

SADAKA YA DA
ZEKAT DEĞİL
Farz-ı Hasen'in çok önemli bir konu
olduğunu dile getiren Sağlam,
"Bunun yanı sıra zekât ve sadaka
alma vasfı taşımayan kardeşlerimiz
için yapacağımız bir şey var ki,
Cenab-ı Hakk’ın en çok övdüğü ve
mükâfatlandırdığı durumlardan biri
olan ve hepimizin çokça konuşması
gerektiği konulardan biri olan Farz-ı
Hasen. Bu sadaka değil, zekât değil-
dir. Farzı Hasen; darda kalmış, sıkın-
tıya düşmüş olan, esnafsa kirasını
ödeyememiş, normal bir vatandaşsa,
faturalarını ya da diğer ihtiyaçlarını
karşılayamamış olan kişilere ihtiyaç-
larını karşılamaları için verilen borç
paradır. Bu para, bu yardım ne eksik
ne fazla olarak geri alınır. allah rıza-
sına ulaşmakta bunu ihmal etmemiz
gerektiğini unutmamamız lazım"
açıklamasında bulundu. 

İsa Sağlam, 65 yaş üstünde olan ve sokağa
çıkma yasağı bulunan hastalara el uzatılması
gerektiğini dile getirerek, "Bu kapsamda tüm
kamu kurumlarında olduğu gibi, müftülüğü-
müz bünyesinde bulunan cami hocalarımız
da bu kardeşlerimizi arayarak veya ziya-

ret ederek ihtiyaçlarının karşılanma-
sında yardımcı oluyorlar"

bilgisini verdi.

HOCALAR DA
YARDIMCI OLUYOR

Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!Giriş ve çıkışlar kontrol altında!

Silivri İlçe 
Müftüsü 
İsa Sağlam



S algın hastalığa karşı önlemler kapsa-
mında başlatılan milli dayanışma
kampanyası, maalesef toplum olarak

ne denli ayrıştığımızı gösterdi bir kez daha.
Kampanya kapsamında, kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan bağış yapmaları istendi. Kimi iş-
güzar idareciler, amirlerinin gözüne girmek,
onlara yaranmak için, gönüllü olması gere-
ken bağışı, talimatla zorunlu hale getirmeye
çalıştılar. İktidar, muhalefetin elindeki bele-
diyelerin bağış toplamasını yasakladı. Tar-
tışma büyüdü. Konu; ülkemizin ekonomik
gücüne; salgın hastalık koşullarında işini,
aşını kaybeden yurttaşlara para vermesi ge-
reken devletin, yurttaşlardan para isteme-
sine; 5 milyon Suriyeli sığınmacı için
harcanan 40 milyar dolara; Türkiye’nin yap-
tığı dış yardımlara uzandı.  Normal şart-
larda halkın belki üzerinde durmayacağı,
hatta yurttaşlarımızın bir kısmının belki
övünç duyacağı bu yardımlar, salgın hastalık
koşullarında daha çok göze battı. Merkez
Bankası’nın ihtiyat akçesini bile harcayan,
“ak akçe, kara gün içindir” atasözünü unu-
tan iktidarın politikaları daha çok sorgulanır
oldu.

Belediyelerin suçu ne

Geçen hafta bir yandan virüs belasıyla uğ-
raşır diğer yandan virüs yüzünden peşpeşe
yitip giden yerleri dolmayacak yitip bilim in-
sanlarına üzülürken, yeni bir kavga nedeni
de bağışlar ve kimin toplayacağı noldu. Ayıp
oluyor desem. Gerçekten koca koca  insan-
lara ayıp etmiş olacağım ne desem boş.
CHP'li Büyükşehir belediyeleri Coronavirüs
nedeniyle işlerinden olan, işyerleri kapanan
ekonomik sıkıntıya düşen hemşehrileri için
"Yarım elma gönül alma" toplasanız kişi ba-
şına 150 lira edecek bir kampanya başlattı.
Soru şu ortada fol yok yumurta yokken kıya-
metler koptu. Vay senmisin bunu yapan.
Beştepe'den İçişleri Bakanlığı'na bir şiddet
bir cellalenme aman Allahım.. Ne PKK
kaldı ne YPG ne ülkenin bölünmesi ne vatan
hainliği.. Yapmayın etmeyin tutmayın sevgili
siyasetçiler.. Biz bugünler için elele vermez
tek yürek olmazsak ne zaman olacağız. Ca-
nımızla uğraşıyoruz. Siz görüyorum ki hala
söylemlerinizde gelecek seçimleri düşlüyor-
sunuz. Ayıp oluyor. Yapmayın. Bakın yerel
seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. O günlerde
neler olmuştu gözlerinizin önüne getirin. Bir
muhasebe yapın. O gün size verilen uyarıları
bir daha gözden geçirin aynı hataları tekrar
etmeyi. Ediyorsunuz. Daha beterini yapıyor-
sunuz. Bilin ki daha beteri ile yarın sandıkta
karşılaşırsınız. Belediyesi genel yok bir Tek
Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. O devletin
bir kurumu da BELEDİYELER.... BAKAN-
LIK neyse BELEDİYE DE ODUR... Bilin is-
tedim..

Pandemim yardımları önemliydi

Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Tür-
kiye’nin, İspanya ve İtalya’ya tıbbi yardım
yapması da ilginçti. Milli Savunma Bakan-
lığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde
üretilen malzemeyi, askeri kargo uçağı ta-
şıdı. Yardım kolilerinin üzerinde “Türkiye
Cumhuriyeti” değil de, “Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanlığı” yazması da dikkat
çekti. Dahası var...Bir devletin gücü, büyük-
lüğü, yardım bütçesi; onun devlet kapasite-
sinden, yani ekonomik, politik, askeri,
toplumsal, bilimsel, teknolojik gücünün top-
lamından bağımsız değildir. Ayni ya da
nakdi her yardımın insani, vicdani, ahlaki,
dini boyutu vardır. Ama devletlerarası ilişki
söz konusu olunca, en az bunlar kadar si-
yasi, diplomatik boyutu da vardır. Çünkü çı-
karlar söz konusudur. Yardım eden devlet,
meselenin sadece insani, ahlaki, vicdani bo-
yutuna bakmaz. Fayda maliyet hesabı yapar.
Politik, diplomatik, ekonomik açıdan neler
kazanabileceğine bakar. Misal; geçmişte
Türkiye’yle savaşmış, yurdumuzu işgal
etmiş, PKK terör örgütü liderini ülkesine
almış, sözde soykırım iddialarını desteklemiş
İtalya’ya yardım yollandığında, bunun İtal-
ya’nın Türkiye karşıtı hangi tutumunu değiş-
tireceği, en azından yumuşatacağı, ikili
ilişkilere nasıl katkı yapacağı da hesaplanır.
Bu hesapçı ve çıkarcı tutum, dış politikanın
doğasında vardır.  

İnsanlık mı? Gösteriş mi? 
Kamu diplomasisi mi?

İşin diplomatik yönü yanında ekonomik
yönü de var. Türkiye; gücüne, devlet kapasi-
tesine oranla, dış yardım yapan ülkeler sıra-
lamasında başı çekiyor. Türkiye’den daha
zengin, daha güçlü ülkeler bile, güçleri dik-
kate alındığında, Türkiye’nin yaptığı kadar

dış yardım yapmıyorlar. So-
mali’den Uganda’ya, Libya’dan Kırgızis-
tan’a, Pakistan’dan Yemen’e dek 175 ülkeye
yardım yapan Türkiye; devlet kapasitesinden
çok, gönül kapasitesiyle övünüyor. Ama
bunun diplomatik sonuçlarını nadiren alabi-
liyor. Örneğin; Türkiye, 2009 - 2010 dönemi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici
Üyeliği için aday olduğunda, en yüksek oyla
seçilmişti. 192 ülkenin oy kullandığı ilk
turda, gerekli olan üçte iki çoğunluk oyunun
(128 oy) üzerinde, 151 oy alarak geçici üye
olmuştu. Alınan oylarda Afrika ülkelerinin,
üçüncü dünyanın, Atatürk’ün sözleriyle
“mazlum milletlerin” katkısı büyüktü.

Soru şu: Bu dış yardımlar ne ölçüde istik-
rarlı ve sonuç alıcıydı? Yanıt: Bir süre için.
BM’deki oylamalarda her zaman etkili ol-
madılar. Çünkü dış yardım yapılan coğrafya
çok geniş. Yardım yapılan ülke sayısı çok
fazla. Bu ülkelere dış yardım yapan çok dev-
let var. Mesela Çin’in dış yardım, dış yatırım
kapasitesi hayli yüksek olduğundan, Afri-
ka’da, değil Türkiye’nin, ABD ve Avrupa’nın
bile önüne geçti. Etkisini hızla artırdı.

Koronavirüs siyaseti nasıl etkiler?

Marx’ın yakın dostu, çalışma arkadaşı,
yoldaşı Engels’in sözüdür: “İhtiyaçlar keşif-
lerin anasıdır”. Koronavirüs nedeniyle insan-
ların önemli bölümünün evden çıkamadığı şu
günlerde, sanayinin, teknolojinin yeni ürün
ve icatlarıyla da tanışacağız. Krizi kendile-
rince fırsata çeviren sektörler olacak. Dahası
var. Koronavirüs kaynaklı gönüllü ve zorunlu
karantina günlerinde evlerde geçirilen saat-
ler, sadece evdeki ve telefondaki sohbetleri
uzatmayacak. Unutulan pek çok şeyi de
anımsatacak. Kimileri “eski defterleri aça-
cak”, kimileri eski dostlarını arayacak, ki-
mileri yıllar önce aldığı ama okumaya fırsat
bulamadığı kitapları okuyacak, kimileri şim-
diye dek yeterince zaman ayıramadığı hobi-
lerine yönelecek. Fakat yaşananlar bunlarla
sınırlı kalmayacak. Çünkü sosyal bilimlerde
kuraldır; her toplumsal gelişme, ekonomik
ve politik sonuçlar doğurur. Her siyasi mo-
delin, iktisadi ve içtimai boyutları vardır.
Her ekonomik yaklaşım; siyasal, toplumsal,
sınıfsal tercihler içerir.

Daha neler göreceğiz?

Liberalizmin, kapitalizmin, emperyaliz-
min lideri ABD, iç bünyesinin ne kadar zayıf
olduğunu daha çok görecek. Salgın hastalığa
karşı önlemler kapsamında, 2 trilyon dolar-
lık ekonomik teşvik paketini onaylayan ABD
Başkanı Trump, önümüzdeki günlerde başka
adımlar atmak zorunda kalacak. Göreve
geldiği günden beri, ekonomik alanda Çin’e
karşı korumacı önlemler almaya çalışan, bu
yönde iki ileri, bir geri giden Trump, “hasım
devletler” dediği Çin ve Rusya’dan gelen
tıbbi yardım paketlerini memnuniyetle kabul
edecek. 2008’deki küresel ekonomik krize
karşı, milyarlarca dolarlık kurtarma paket-
lerini devreye sokan dönemin ABD Başkanı
Obama’yı, her seferinde yerden yere vuran
Trump, daha kapsamlı önlemler alacak.
ABD yurttaşlarının, salgın hastalıkla müca-
delede sadece temizlik ürünlerine, ilaçlara,
gıda maddelerine değil, aynı zamanda silah-
lara da yoğun talepte bulunduğu, ABD’de
marketlerin ve eczanelerin yanında, silah
dükkânlarının da boşaldığı düşünüldüğünde,
halkın güvenlik endişelerini gidermek için de
yoğun mesai harcayacak Trump. Elbette ka-
pitalizmin yarattığı bireyci, bencil kültürü;
serbest piyasanın yarattığı sorunları sorgula-
mayacak. Fakat kendi güvenliklerini sağla-
mak için bireysel ölçekte silahlanan,
silahlanmak zorunda olduklarına inanan
yurttaşlarının, sağlık sistemiyle ilgili sert
eleştirilerine daha çok muhatap olacak.
Dünyada silahlanmaya en fazla bütçe ayı-
ran, silah üretiminde ve ticaretinde liderliği
bırakmayan, 2020 yılı savunma bütçesi 738
milyar dolar olan ABD’nin başkanı da, nük-
leer silahların, savaş uçaklarının, patriot fü-
zelerinin, uçak gemilerinin salgın hastalığı
yenemediğini er ya da geç öğrenecek. Sözün
özü, petrol tekellerinin, otomotiv şirketleri-
nin, silah endüstrisinin, finans lobisinin, in-
şaat sektörünün hizmetinde olan, çıkarlarını
savunan, sözcülüğünü yapan siyasilerin işi,
eskisinden zor olacak. Fakat bu siyasiler
kendiliğinden sahneden çekilmeyecek. Onlar-
dan kurtulmak ve daha insanca, hakça bir
düzen kurmak için; ideolojik berraklık, poli
tik tutarlılık, örgütlü mücadele ve devrimci
kararlılık gerekecek. 

Ak akçe kara gün içindir
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir TV
programında önemli açıklamalarda bu-

lundu. 30 büyük kente araç giriş-çıkışlarının
yasaklanmasını ve sokağa çıkma yasağının
genişletilmesini değerlendiren İmamoğlu,
"Her alınan tedbirin faydası var. Buna, ‘Yok’
diyemeyiz. Bu akşam alınan ek kararın da fay-
dası vardır. Ancak, şu an yaşadığımız pan-
demi süreci, kademeli tedbir almayı, çok da
mantıklı kabul etmeyen bir sürece benziyor.
Dünyada, bizden önce bu süreçkeri yaşayan
şehirlerde ve ülkelerde, örnekleri çok net ola-
rak var. Katı tedbirlerin, bu sürecin daha sağ-
lıklı atlatılmasına, daha kolay atlatılmasına ve
ne yazık ki, daha az can kaybına sebep olduğu
ortada. Ben, bunun çok mantıklı bir süreç ol-
duğunu düşünmüyorum. Çünkü, 1 kişinin 16
kişiye İstanbul’da hastalığı bulaştırdığı yö-
nünde bir tespit var. Aslında Bakan’ımız me-
sajları net veriyor. Sağlık Bakanı, ‘Kişisel
karantinanızı ilan edin’ diyor. Vefat sayısı, Tür-
kiye’de yüzde 80 artmış 1 günde. Bu, ürkü-
tücü bir artış. Bütün bu rakamlara, bütün bu
verilere baktığımızda, bu kademeli geçişin çok
sağlıklı olduğu düşünmüyorum" dedi. 

Tedbirleri yetersiz buluyorum

İllerde kurulmasına karar verilen Pandemi
Kurulu’na, ilk defa geçen cumartesi davet
edildiğini ifade eden İmamoğlu, "Benimle bir-
likte bazı bilim insanları da sokağa çıkma ya-
sağında ısrar ettiler ve geç kalınmaması
noktasında da uyardılar. Ancak, bu karar çık-
madı. Muhtemelen, bu akşamki (dün) açıkla-
madan sonra, tahmin ediyorum şehirlerin
pandemi kurulları tekrar toplanır. Umut ede-
rim toplanırız. Çünkü, veriler de gösteriyor ki;
Türkiye’de İstanbul’u kontrol altına aldığımız
taktirde, diğer şehirlerde de gerçekten sıkı bir
tecrit uygulandığı taktirde biz, bu salgınla çok
iyi bir mücadele verebiliriz. ‘Sokağa çıkmayın’
şeklindeki uyarıların bence son günlerini yaşı-
yoruz. Çünkü, bir süre sonra artık yaygınlaşan
hastalık ortamından sonra, bunu ilan etseniz
de gereği kalmayacak. Açıklanan her tedbiri
anlamlı buluyorum ama bir yanıyla da yeter-
siz buluyorum. İstanbul şehri adına bu söyle-
diklerim" ifadelerini kullandı. 

Net adımlar atmamız lazım

Geçtiğimiz çarşamba gnü 898 bin yolcunun
İstanbul’da toplu ulaşım kullandığı bilgisini
veren İmamoğlu, "Bugün Kartal’a denetime
gittim. Oradaki yardım hazırlıklarımızı denet-
ledim. Daha sonra Yenikapı, ardından
Florya’da çalışmalarımı devam ettirdim. E-5,
TEM; beni çok üzecek şekilde yoğundu. Her
ne kadar mobilizasyon yüzde 15’lere inmiş
olsa da bizim yüde 15’imiz demek, 2-2,5 mil-
yon insan demek sahada. 2-2,5 milyon insan
demek, Avrupa’nın en büyük 10 şehrinden biri
olmak demek. Bizim gerçekten bu konuda
ciddi, katı, net adımlar atmamız lazım" öneri-
sinde bulundu. 

Şahsen üzüntü duyuyorum

CHP'li belediyelerini yardım kampanyalarını
da değerlendiren İmamoğlu, "Bu konu, çok
fazla bu hafta gündemi meşgul etti. Açıkçası
şahsen üzüntü duyuyorum. İnsanların
masum davranışı, insanların belediyelere olan
irtibatıyla beraber; olan insanın olmayan in-
sana ulaştırmak istediği yardım elinde, en de-
ğerli kurumların başında gelen, her şehrin
belediyesine olan bu irtibatının kesilmesi çok
üzücü. Biz, bu konuda açıklama yaptık. Pole-
miği sürdürmek istemiyorum. Zira, birçok hu-
kuksuz işlemle karşı karşıya kaldık bu hafta.
Hem bu bağış sürecinin kesintiye uğraması
hem hesaplara bloke konması ve bağış yapıl-
masının önünün kesilmesi çok gereksiz, za-
manı boşa harcayan, insanların vicdanını
yaralayan bir sürece dönüştü. Çok üzülüyo-
rum. Bu polemiğin bir parçası olmak istemi-
yoruz" dedi. 

Farklı modeller buluruz

Vatandaşla buluşmak için farklı modeller bu-
lacaklarını sözlerine ekleyen İmamoğlu,
"Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla, bir
vesileyle buluşuruz. Bize bağış yapmak isteyen
insanlar hala var. Bizi arıyorlar ve biz, onlarla
ayni yardım üstünden ya da farklı modellerle,
İstanbulluya ulaştırmak istedikleri bağışlarına,
mutlak bir yöntem buluyoruz. Belediyeler ne
ilk defa bağış alacak ne de son. Bu, önüne hiç-
bir kanunun geçemeyeceği şekilde, belediye
başkanlarının şartsız bağış kabul etme yetkileri
net. Hele hele şu anda bankaların yapmış ol-
duğu bloke işlemi, çok anlamsız bir işlem. İn-
sanların paralarını iade etme gibi işlemler de
başlatılmış. O insanlar, bir şekilde o bağışlarını
bize zaten ulaştırırlar. Biz, insanların bu zor
gününde yanında olma çabası içindeydik. Biz,
belediyeler olarak kampanyamızı, daha önce

başlattık. Yaptığımız şey de vatandaşımızın o
sıcacık elini, yine bir diğer vatandaşımızın
sıcak eliyle buluşturmak. O güzel inancımızın
maneviyatıyla; veren elin, alan eli görmediği
bir uygulama yapmak" şeklinde konuştu. 

Biz bir yola çıktık

Devletin kendilerinden sonra kampanya baş-
lattığını hatırlatan İmamoğlu, "Kampanyamız
daha sonra başlasaydı, başımız üstüne, bu iş
yanlış bir iş olurdu. Ama biz, bir yola çıktık.
Yani bunu, bu şekle getirmenin hiçbir anlamı
yoktu. Güzel güzel giderdi. Biz, devletimizin
kampanyasına da destek veriyoruz. Ne demek
yani? Yeter ki insanlarımız çare bulsun. Ha,
kampanya mı öncelikli yapmalı; birtakım eko-
nomik paketleri daha güçlü açıklayarak kati
çözümleri mi oluşturmalı? O, işin bir başka
boyutu. Onu siyasiler tartışsın. Şu dönemde
işini kaybedecek milyonlarca insanın, en az 3
ay nasıl geçineceğine dair çözümler üretmeye
dair paketler mi açıklamalı? O işin siyasi bo-
yutu; benim işim değil. Ama yapsın kampan-
yasını. Saygı duyuyoruz. Başımızın üstünde
yeri var. Vatandaşımız yeter ki çare bulsun.
Neticede tarihe bir not düşüldü. Biz, doğruları
yapmaya gayret edeceğiz. Hiçbir şekilde va-
tandaşımıza, sosyal yardım elimizi uzatma-
mıza kimse engel olamaz. Maksimum
bütçelerimizi kullanma konusunda kararlıyız"
açıklamasında bulundu. 

Bir sürü safsata üretiyorlar

39 ilçe belediyesi ile birlikte İstanbul’a hizmet
ürettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Gün-
demde, Ekrem İmamoğlu’nun ya da başka
belediye başkanı arkadaşlarımızın ‘Kaşı var,
gözü var’ diye bahaneler üstüne bahaneler
üreterek, alakasız konular üzerinden polemik
yaratarak, böyle acılar yaşadığımız bir or-
tamda, karalama, siyasallaştırma, ötekileş-
tirme, kutuplaştırma politikaları üzücü. Böyle
bir ortamda, ben sokağa çıkma yasağı istedim
diye, kendisine gazeteci diyen, Sayın Cumhur-
başkanı’nın gezilerine katılıp, masanın en
önünde poz veren insanlar, benimle ilgili kom-
plo teorisi üretip, bir sürü safsata üretiyorlar.
Bu ülkenin ismini taşıyan gazetenin köşesinde
yazı yazan bir insan, bu tür safsatalarla gün-
deme kendini taşıma çabasında. Derinden
üzülüyorum. Çok acı. Biz şu anda toplumun,
insanların sağlığı için uğraşıyoruz. İstanbul’a
büyük emek veren bir kurumun içindeyiz. 39
ilçe belediyesi ile birlikte İstanbul’a hizmet
üretiyoruz. Biz, neyi isteyebiliriz ki? Bu ülkenin
insanının sağlığını isteyebiliriz. ‘Devlet içinde
devlet’ cümlesine değinmek istiyorum. Anaya-
sa’ya kim bakarsa baksın, belediyelerin has bir
devlet yapısı olduğunu herkes orada görür. Ya
biz devletiz, devletiz. Devletin, şehirlerdeki en
güçlü kollarıyız. İlçelerdeki en güçlü kollarıyız.
Biz, devlet adına hizmet ediyoruz. Yaptığımız
bütün sosyal yardımları valiliğe, bakanlığa bil-
diriyoruz mükerrer olmasın diye. Biz; bu
kadar ulvi, hassas ve kutsal görev yapan ku-
rumlarız. Bugün İBB’nin başında Ekrem
İmamoğlu var, yarın bir başkası olabilir” 
ifadelerini kullandı. 

HER TEDBIRIN
FAYDASI VAR!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini, "Her alınan 
tedbirin faydası var. Buna, ‘Yok’ diyemeyiz. Bu akşam alınan ek kararın da faydası vardır. Ancak,
şu an yaşadığımız pandemi süreci, kademeli tedbir almayı, çok da mantıklı kabul etmeyen bir 
sürece benziyor. Katı tedbirlerin, bu sürecin daha sağlıklı atlatılmasına, daha kolay atlatılmasına
ve ne yazık ki, daha az can kaybına sebep olduğu ortada" değerlendirmesini yaptı

BİZİM MASKEMİZE
İHTİYAÇ DUYMAYIN

İBB'nin 50 bine yakın maske ha-
zırladığını açıklayan İmamoğlu,
"Yarın insanların maskeli gezmesi
konusunda koşullar var. Bunun
duyurusunu yaptık. Sayın Va-
li’mizle konuşup, bazı konularda
kararlar almamız lazım. Maske
konusunda, ‘Yeterli olmaz’ diye
ben mesaj atmıştım. Sizin vasıta-
nızla duyurayım. 100 bine çıkart-
tık yarınki maske sayımızı. Ama
temennim şu: Lütfen sokağa çık-
mayın. Bizim maskemize ihtiyaç
duymayın" açıklamasını yaptı. 

BU BİR AKIL TUTULMASI
"Beledİye bizim, kaymakamlık bizim, valilik
bizim. Belediye başkanı bizim adamımız,
bizim insanımız, vali bizim insanımız, kayma-
kam bizim insanımız, muhtar bizim insanı-
mız" diyen İmamoğlu, "yahu seçilmişse
seçilmiş, görüşü kırmızıymış, siyahmış, beyaz-
mış, maviymiş… Allah aşkına… Bu akıl tu-
tulması. O masa, bütün kurulur. O masada
uzlaşılır, tartışılır, doğru kararlar verilir; ortak
bir şekilde uygulanır. Başarı, oradan gelir. İn-
sanlar; farklılıklarıyla, oradaki temsiliyet ka-
biliyetleriyle süreci zenginleştirir. eğer bir
yöneticisi varsa o masanın, o yöneticinin de
hata yapmasını minimuma indirir. Bundan,
her akıllı yönetici faydalanmak ister" ifadele-
rini kullandı. İktidarın virüsle mücadelesini
de değerlendiren İmamoğlu, "İspanya hükü-
meti, işsiz kalan yurttaşlarının 2 yıl boyunca
maaş almaları konusunda teminat verdi. İs-
panya, Avrupa’da ekonomik olarak çok da
ön sıradaki bir ülke değil. dünyanın farklı ül-
kelerinin de sosyal devlet kavramıyla, bu tür
ilanları yaptığı ortada. Şöyle basit bir örnek
vereyim size.Şu anda, 1 ayın içerisinde sa-
dece İBB’nin gelir kaybı, 700 milyon lirayı
aştı. Gerçekten bütün kurumlarımız zor du-
rumda. Türkiye’nin büyük bir ekonomik ted-
bire muhtaç olduğu ortadadır. Hem öz
kaynaklarını kullanmak hem de bu tür kötü
günler için biriktirdiği fonlarını, kamuya, top-
luma açmak durumundadır. enerjiye dönük,
işsizliğe dönük desteklerinde olsun… Ki,
bunu yaptığınız zaman insanlar yoksulluğa
esir olmayacak" açıklamasını yaptı. 

Böyle bir süreçte İBB'nin Haydarpaşa ile uğ-
raştığını ifade eden ekrem İmamoğlu, "Biz
neyle uğraşıyoruz? Haydarpaşa’yla uğraşı-
yoruz. Allah aşkına ya; bu nasıl bir hırs?
Günün gündemi midir? Bir yanlışı düzeltmek
bu kadar zor mu? ya da bir eksiği kapatmak
bu kadar zor mu? Biri yanlış yapmış olabilir;
bunun önü kesilsin. yahu biz doğru yapıyoruz
da bizim önümüz kesiliyor. yanlış yapanın da
önünü kesin ya. Kim olduğunu bilmediğimiz,
ihaleye birkaç yıl kala 10 bin Tl sermayeyle
kurulmuş bir tane kuruma vereceğiz, bunun
da hukuki alt yapısını saçma sapan gerekçe-
lerle sıkıntılı hale sokarak, hukuku zedeleye-
rek teslim edeceğiz. Hem de ne zaman?
Pandemiyle can mücadelesi verdiğimiz bir
tarihte. Biz, yüzümüzü nereye dönelim? Akla
dönelim, bilime dönelim ve o süreçlere ba-
kalım. Ama ben bu süreçleri şöyle görüyo-
rum: Her bir geçtiğimiz zorlu tünel, bizim
bambaşka, ışıl ışıl bir ışıkla buluşmamıza bir
işarettir diye düşünüyorum. Belki biz, bugün-
lerde elde ettiğimiz deneyimlerle, halkla,
milletimizle muazzam işler başaracağız. Ben,
o umutla bakıyorum önümüze" dedi. 

ALLAH AŞKINA
BU NASIL HIRS? 
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Maskesi olmayan yolda kalacak
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, toplu
alanlarda maske ta-

kılmasının zorunlu olacağını
açıklamasının ardından, İs-
tanbul ve Ankara Büyükşehir
Belediyeleri'nden dikkat
çeken bir açıklama geldi. Her
iki belediye de yarından itiba-
ren maskesi olmayanların
toplu taşıma kullanamayaca-
ğını belirtti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
akşam saatlerinde corona vi-
rüse (Covid-19) karşı alınan
yeni tedbir kararlarını açık-
ladı.Erdoğan, yarından itiba-

ren toplu alanlarda maske
kullanma zorunluluğu olaca-
ğını duyurdu. Konuyla ilgili
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Sözcüsü Murat Ongun
da açıklama yaptı. Sosyal

medya hesabından açıklama
yapan Ongun, “Yarından iti-
baren otobüs, metro, metro-
büs ve şehir hatları
vapurlarına yüzünde maskesi
olmayan yolcular alınmaya-
caktır” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz maske 

Ongun daha sonra yaptığı
bir açıklamada ise "İBB ola-
rak aldığımız karar gereği
yarın metro, metrobüs ve
şehir hatları vapurlarımızda
100 bin adet maske vatan-
daşlarımıza ücretsiz olarak
dağıtılacaktır" dedi.  
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Berat 
Albayrak

MOBİLYA Sanayicileri Derneği 
(MOSDER)  Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Balcı "Bankalar 

mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi 
kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen 
şirketlerden faiz almamalıdır" dedi. Balcı, 
yaptığı açıklamada, "Mobilya dışında farklı 

sektörlerde de üretemeyen bizler, bu faizi 
nasıl ödeyeceğiz? Sadece bankalar değil ka-
tılım bankaları içinde bu süreçte yeni bir dü-
zenleme getirilmelidir" ifadelerini kullandı.  

Birlikteliğe ihtiyaç var 

Dünyanın farklı ülkelerinde sıfır faiz siste-

mine geçilmişken, yine dünyanın farklı ülke-
lerinde mevduat sahipleri bırakın faiz almayı 
üste saklama komisyonu verirken, bizler de 
faiz ödemek istemiyoruz diye belirten Mus-
tafa Balcı, "Gerçek anlamda birlik ve bera-
berliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu 
günlerde, insanlarımız canlarını kaybeder-

ken, vatandaş işsiz kalma korkusu yaşarken, 
bizler de üreticiler olarak istihdamı koru-
maya çalışırken bankaların faiz almasının 
bu süreçte uygun olmadığını düşünüyorum 
ve bankaların da bir an önce bizlere destek 
olacak şekilde elini taşın altına koyması ge-
rektiği kanaatindeyim" dedi. DHA 

Bankalar da elini taşın altına koysun
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ENERJİ Piyasası Denetleme ve 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
ortalama tüketim değerleri üze-

rinden önümüzdeki üç ay elektrik ve doğal-
gaz faturası kesileceğini açıklamış bu 
açıklama büyük tepki çekmişti. EPDK tara-
fından daha sonra ikinci bir açıklama yapıldı 
ve tüketim olmayan hanelere kıyasen fatura 
kesilmeyeceği bildirildi. EPDK tarafından 
yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafın-
dan yapılan Kıyasen Fatura Düzenleme-
si'nin önceliği hem sektör çalışanlarının hem 
de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. 
Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde 
izolasyonu da sağlanacaktır. Alınan kararla 
vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde 
ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. 
Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması 
esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşa-
nabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin or-

tadan kalkabileceği durumları ortadan kal-
dırmak hem vatandaşların hem de çalışanla-
rın korunması sağlanacaktır. Yeni tip 
koronavirüsle mücadele kapsamında elektrik 
ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura 
düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulan-
mayacaktır" ifadelerine yer virldi.  

Mahsuplaşma olacak 

Açıklamada, idari kararlar nedeniyle faali-
yetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde 
kıyasen fatura düzenlenmeyeceği belirtilerek, 
"Hatalı fatura düzenlenmesi durumunda ya-
pılacak olan başvurular neticesinde gerekli 
düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır. Meskenler 
için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafın-
dan tespit edilebilen öğrenci evi, karantina 
veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tü-
ketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen 
bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz, 

bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan 
yerlere fatura düzenlenmeyecektir. Özellikle 
doğalgaz tüketicilerimizin dönemsel değişen 
tüketimlerimiz nedeni ile geçmiş tüketimleri-
nin kış aylarında olanların dikkate alınması-
nın fatura tutarını arttıracağı 
endişesi ise yersizdir. Şöyle 
ki geçmiş aylar değil geç-
miş 2 yılın aynı tüketim 
döneminin ortala-
ması üzerinden 
hesap yapılacağı, 
geçmiş dönem tüke-
timlerinin olmaması 
halinde emsal tüke-
tim veya tüketici beyanı 
ile kıyas yapılacaktır. 
Hiçbir vatandaşımıza Ocak 
veya Şubat tüketimleri baz alına-
rak Haziran ayında doğalgaz faturası çıkar-

tılamaz. Mahsuplaşma sonucu fazla alınan 
tutar olursa ya da itiraz edilir ise tüketicilere 
muhakkak defaten iade edilecektir. EPDK 
bunun teminatıdır" denildi.  

2 yılın ortalaması alınacak 

Açıklamanın sonunda, "Kıyasen fatura 
düzenlemesi son 3 ayın değil önceki 

iki yılın aynı ay ortalamaları baz 
alınarak belirlenecektir" denile-
rek, "Sayaçların uzaktan okuna-
bildiği uzaktan sayaç okuma 
sistemleri kurulmuş olan tüketi-
cilerimiz (ki bunlar sanayi ve ti-

carethane yoğunlukludur) için 
sayaç değerleri üzerinden işlem 

yapılmaya devam edeceğinden bu 
yerlerin tüketimini düşürmesi veya ar-

tırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri 
üzerinden fatura çıkarılacaktır" bilgisi verildi.  

20  yaş altına sokağa çıkma yasağı-
nın gelmesiyle birlikte işe gitmek 
zorunda olan pek çok çocuğun 

durumu merak konusu oldu. TÜİK’in açık-
ladığı “Çocuk İşgücü Anketi 2019” sonuçla-
rına göre, Türkiye’de bir ekonomik faaliyette 
çalışan 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk bu-
lunuyor. Sözcü'nün haberine göre 720 bin 
çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk 
da bulunuyor. 5-17 yaş grubunda çalışan 
çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar 
içinde payını gösteren istihdam oranı ise 
yüzde 4,4. 

Yüzde 70,6’sı erkek 

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 
yaş grubundakiler oluştururken, yüzde 
15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 
4,4’ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar 

oluşturdu. Cinsiyete göre incelendiğinde, 
çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek ço-
cukların, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukların 
oluşturduğu görüldü. Çalışan çocukların 
yüzde 65,7’si bir eğitime devam ederken, bu 
oran erkeklerdeyüzde yüzde 65,6, kızlarda 
yüzde 66,1 oldu. Yaş gruplarına göre, 5-14 
yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 
72,0’ı, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukla-
rın ise yüzde 64,1’i aynı zamanda bir eği-
time devam etti. Çalışan çocukların yüzde 
34,3’ü eğitime devam etmedi. 

Yarısı hizmet sektöründe 

Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk 
sırayı yüzde 35,9 ile “hanehalkının ekono-
mik faaliyetine yardımcı olmak”, alırken 
bunu, yüzde 34,4 ile “iş öğrenmek, meslek 
sahibi olmak” yüzde 23,2 ile “hanehalkı ge-

lirine katkıda bulunmak” izledi. Çocukların 
yüzde 6,4’ü ise “kendi ihtiyaçlarını karşıla-
mak” amacıyla çalıştı. Çalışan çocukların 
yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi 
yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. 
Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş 
grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1 ile 
tarım sektöründe 15-17 yaş grubunda çalı-
şan çocukların ise yüzde 51,0 ile hizmet sek-
töründe ağırlık kazandığı görüldü. Çalışan 
çocukların yüzde 66,0’ı düzenli işyerinde, 
yüzde 30,4’ü tarla-bahçede, yüzde 3,0’ı sey-
yar sabit olmayan işyeri veya pazar yerinde, 
yüzde 0,5’i ise evde çalıştı. 

İdari izinli sayılacaklar 

Sokağa çıkma yasağının ardından çocuk iş-
çilerinin durumuna ilişkin beklenen açık-
lama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 

geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal 
medya hesabından Soylu’nun şu sözlerini 
aktardı: "Az önce İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 
yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, 
“Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları ku-
rumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi.

Tüketim yoksa fatura da yok 
EPDK tarafından üç ay ortalama tüketim değeri üzerinden fatura kesilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Düzenleme sadece karantinaya alınan ve idari 
kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerlerinde geçerli olacak. Tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir" denildi

TAV Havalimanları, corona vi-
rüsü salgını sürecinde 35 bin 
çalışanından hiç kimseyi işten 

çıkartmayacağını açıkladı. Konu ile ilgili 
şirketin twitter hesabından yapılan açıkla-
mada, “TAV Havalimanları olarak 20 yıl-
dan bu yana var olduğumuz her alanda en 
iyi hizmeti sunmak, iyi bir ülke temsilciği 
yapmak üzere çalışıyoruz. COVID-19 sal-
gının ortaya çıktığı andan itibaren, faaliyet 
gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çalışanla-
rımızı, yolcularımızı korumak ve içinde bu-
lunduğumuz topluma fayda sunmak üzere 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 
başlatılan Milli Dayanışma Kampanya-
sı’na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz. Ayrıca 
İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üni-
versitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz. 
Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan hiç kim-
seyi işten çıkarmayacağımızı açıklamış bu-
lunuyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Kimseyi işten 
çıkarmayacağız

REUTERS’IN haberine göre, 
Meksika’nın ünlü bira markası 
“Corona”nın (kelime anlamı 

taç) üretimi, hükümetin corona virüsü sal-
gınının yayılmasını önlemek amacıyla 
temel ve zorunlu olanlar dışındaki tüm mal 
ve hizmetlerin üretimine ara verme kararı-
nın ardından durduruldu. Corona virüsü 
ile aynı ismi taşıdığı için “Corona” marka 
biranın ABD’de satışlarının düştüğü yö-
nünde araştırma sonuçları basına yansı-
mıştı. Söz konusu birayı üreten Meksikalı 
Modelo şirketi, 180 ülkeye ihraç ettikleri bi-
ranın, hükümetin ilan ettiği temel mallar 
arasında bulunmadığını belirtti. 

Meksika’da bin 510 vaka var 

Meksika’da son açıklanan resmi rakamlara 
göre, 1510 corona virüsü vakası ve 50 co-
rona kaynaklı ölüm bulunuyor. Şirket ay-
rıca, biranın “tarımsal sanayi ürünü” 
olarak tanımlanması durumunda persone-
lin yüzde 75’ini evden çalıştırarak üretime 
devam etmeye hazır olduklarını açıkladı. 
Meksika’da hükümet, tarımsal üretim ve 
gıda üretimi dışındaki alanları temel üretim 
alanı olarak saymamıştı. 

Corona’nın  
üretimi durdu

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğine işaret  
ederek, "Bankaların da bir an önce bizlere destek olacak şekilde elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim" dedi 

720 BIN COCUK
ISCI CALISIYOR

20 yaşından  
küçüklere  
sokağa çıkma 
yasağı geldi.  
Bu yasak en çok  
stajyerlik, kursiyerlik  
ve çıraklık yapan  
çocuk işçileri  
ilgilendiriyor, çünkü  
TÜİK'in verilerine  
göre, Türkiye'de  
5-17 yaş arası  
720 bin çocuk çalışıyor.  
Konuyla ilgili  
açıklama yapan  
İçişleri Bakanı  
Süleyman Soylu, "Yasak 
devam ettiği sürece  
çalıştıkları kurumlarda 
idari izinli sayılacaklar"  
ifadesini kullandı

SGK kayıtlarına göre; 2020 yılı ocak ayı 
itibariyle 308 bin çırak bulunuyor. Çırak 
olmanın şartı ise 14 yaşından büyük 
olmak ve 19 yaşını doldurmamış olmak. 
Yine SGK kayıtlarına göre; 2020 yılı ocak 
ayı itibariyle 1 milyon 15 bin de stajyer ve 
kursiyer bulunuyor. Bu kişiler de idari 
izinli sayılacak. 

Çıraklar da 
idari izinli

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime 
devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde 
yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime 
devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde 
yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime 
devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde 
yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime 
devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde 
yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime 
devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde 
yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

Tav Havalimanları, corona virüsü 
sürecinde hiçbir çalışanını işten  

çıkarmayacağını açıkladı. Şirket yaptığı 
açıklamada, "Bu süreçte, 35 bin 
çalışanımızdan hiç kimseyi işten  

çıkarmayacağımızı açıklamış  
bulunuyoruz" ifadesini kullandı
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Hani nerde adil gelecek?

E vet! Sevgili okurlarımız, önce dünyamızın bu
günkü halinden bahsedelim. Son zamanların
en çok kullanılan sözü küresel ısınma ve bu

ısınma dolayısıyla artan doğal afetler ve sonuçların-
dan bahsedelim. Doğayı adaletsizce ve aç gözlülükle
tükettiğimizi, zengin yaşamak uğruna gelecek kuşak-
ları hiç düşünmediğimizi söylüyoruz, ama sonuç de-
ğişmiyor. 

Hiç başka yer yokmuş gibi 70 göleti doldurup, mil-
yonlarca ağacı keserek çok lazımmış gibi 3. Hava
Alanı Projesi yapmamız, en önemli kuş göç yollarını
yok eden para aşıkları o göletler dolarken havada tur
atan kuşların çığlıklarını duymayan dindar yönetici-
ler sadece bizde mi var sanıyorsunuz. Su sıkıntıları
tehdidi devam ediyor. Bir de şimdi başımıza korona
diye bir virüs çıktı. Kendi kendine yeten bir ülkeydik
şimdi tahıldan, meyveye, giyecekten, makineye, siga-
radan enerjiye dışa bağımlı olduk. Tüm dünya da sı-
kıntı içinde. Şu istatiklere bir bakın. 

• Son 25 yılda Afrika'nın tahıl üretimi yüzde 28
azalmış. 

• 1900 yılından bu yana Etiyopya'daki ormanların
yüzde 90'ı tükenmiş, bunun sonucu olarak her yıl toz
toprak kayıp gidiyor. 

• Ülkemizde ise her yıl 500 milyon ton verimli
toprak erozyonla yok oluyor. 

• Her yıl atılabilir çocuk bezi için 1 milyon ağaç
kesiliyor. 

• 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletirken Körfez
Savaşında Basra Körfezine dökülen 8-10 milyon
varil petrolün körfezdeki canlılar üzerindeki etkileri-
nin 180 yıl süreceği hesaplanıyor. 

• En temiz denizimiz olan Akdeniz'e yılda 650 bin
ton deterjan, 100 bin ton cıva, 38 bin ton kurşun, 21
bin ton çinko, 320 bin ton fosfor, 800 bin ton azot
akıtarak Akdeniz'i öldürüyoruz.

• Dünyadaki akarsuların yüzde 15'ini kirletmişiz,
okyanuslara her yıl tonlarca çöp döküyoruz.

• 1975-1980 yıllarında Marmara'da 125 tür
balık varken, bu gün 10-15 türe düşürmüşüz. •
1995'lerde Afrika'da 1.5 milyon fil yaşarken, şimdi
7-8 yüz kalmış. 

• Dünyamızdaki hayvan ve bitki türlerinden günde
3 tür canlı dinazorlar gibi yok oluyor. 

• Saatte 3000 dönüm, dakikada 50 dönüm orman
çeşitli sebeplerle yok oluyor. 

• Tropikal ormanların yüzde 80'i yok oldu. Bu yok
oluşta 750 tür ağaç, 1500 tür çiçekli bitki, 125 tür
memeli hayvan, 400 tür kuş, 100 tür sürüngen, 60
tür su hayvanı, 150 tür kelebek ve sayısız böcek de
beraber yok oldu. Böylesine tahrip edilen tropik or-
manlardaki 1400 çeşit bitkinin kanser için gerekli
ilaç ham maddesinin yüzde 70'ini karşılıyordu. Ve
dünyadaki bu yok edişin yüzde 50'si son 35 yılda
meydana geldi. Yaşamı doğaya bağımlı insanların da
temel hakları, doğal kaynakları kullanma hakkıdır.
Hâlbuki sanayileşmiş ülke insanları doğal kaynakları
israfla tüketirken, sıkıntıyı orman köylüleri, balıkçı-
lar, tarım ile uğraşanlar çekiyor. Çözüm ve adalet
için; Doğayla uyumlu sanayi geliştirmek gerekiyor.
Yenilenebilir enerjiler olan rüzgar, güneş, iyi analiz-
lerle etrafındaki canlılar ve köyleri mahrum bırak-
mayacak akar sulardan daha çok istifade teknikleri
geliştirmek, hidrojenden yararlanmak, Atadan to-
humlarla ekolojik tarıma dönmek, daha az doğal
kaynak tüketmek hedefimiz olmalı. Yoksa yarınları-
mız çok zor olacak. Bu konularda insanımızı bilin-
çlendirmek için hepimize görevler düşüyor. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.
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Koronavirüs ile mücadale programı kapsamında toplu taşıma araçlarında
maskesiz yolculuk yapılmayacağının açıklanmasından sonra metrobüs
yolcularına ücretsiz maske dağıtılırken, metro istasyonlarında anons 
yapılıldı. Görevlilerin verdiği maskeyi alarak bir süre elinde tutan yolcu-
lardan birisinin daha sonra bunu katlayarak cebine koyduğu görüldü

U ygulamanın başlamasından
sonra DHA muhabiri bugün
saat 09.00'dan itibaren Beylik-

düzü'nden başlayarak, Zeytinburnu'na
kadar toplu taşıma araçları ile seyahat
etti. Beylikdüzü, Avcılar ve Şirinevler
Metrobüs duraklarındaki güvenlik gö-
revlilerinin gelen yolcuların yüzünde
maske olup- olmadığına baktıktan sonra
maskesiz yolculara ücretsiz maske verdi.

Benim kimseye zararım yok!

Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'ndan
65 yaş üstü yolculara verilen İstanbul
Kart ile ücretsiz binmek isteyen bir
adamı güvenlik görevlileri engelledi. Gü-
venlik görevlisi rica ederek Kapalıçarşı
yakınlarına gitmek istediğini ısrarla söy-
leyen 74 yaşındaki Fait Beyhan'a "Sizin
sokağa bile çıkmanız yasak. İsterseniz
taksi dolmuş parasını ben vereyim evi-
nize gidin" dedi. Beyhan, metrobüse bi-
nemeyeceğini anlayınca, "Benim

kimseye zararım yok. Elimden geldi-
ğince herkese yardımcı da oluyorum.
Gitmeme izin vermiyorlar" diye yakındı.

Maskeyi cebine attı

vcılar'daki görevlilerin verdiği maskeyi
alarak bir süre elinde tutan yolculardan
birisinin daha sonra bunu katlayarak ce-
bine koyduğu, metrobüse maskesiz bin-
dikten sonra yanında getirdiği bir kitabı
açarak okuması dikkat çekti. Cevizlibağ
yönünden gelerek Avcılar'dan inen bazı
yolcuların yüzünde maske olmadığı da
göze çarptı. Metrobüsteki maske dağıtı-
mının görülmediği metro istasyonlarına
gelenler yasağa rağmen maskesiz araç-
lara binebildi. Buna karşılık metro istas-
yonlarında sık sık toplu taşıma
araçlarında maskesiz yolculuk yapıla-
mayacağı belirtildi. Şirinevler metro is-
tasyonunda Atatürk Havalimanı'na
gelerek Yenikapı'ya giden metroda da,
maskesiz yolcular olduğu görüldü.

YOLCULARI UYARIYORUZ
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler
her geçen gün artarken İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) yetkilileri, bugünden
itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir
hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcu-
ların alınmayacağını açıkladı. Tüm uyarı-
lara rağmen bazı vatandaşların toplu
taşıma aracına bindikten sonra maskesini
çıkardığı görüldü. Altunizade metrobüs is-
tasyonundan metrobüse binen Ahmet
Bağcı maske uygulaması ile ilgili, "Olması
gereken şeyler, uygulanırsa bu hastalıktan
daha erken kurtuluruz. Çünkü her geçen
gün daha fazla büyüyor. Her geçen gün ço-
cuklar, yaşlılar sürekli risk altında. Toplu ta-
şımada maske takmaya oldukça dikkat
ediyorum. Yanımda el jeli de taşıyorum.
Mecburen kullanmak zorundayız" dedi.

Maskesiz otobüse binen yolculara maske
veren otobüs şoförü İsmet Güler ise "Mas-
kesiz ve eldivensiz otobüsleri asla kullanmı-
yoruz. Binen yolcularımız da maskesizse
onları uyarıyoruz, onlara ücretsiz maske
dağıtıyoruz. Bazen maskesi olmadığı halde
binen oluyor, onlara maskelerimizden veri-
yoruz" dedi. dedi.

Öğretmenden örnek davranıs
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmenlik yapan Melike Dinçer, çalışma masasını ders tahtası haline getirerek öğrencilerine uzaktan
eğitim verdi. Melike öğretmenin bulduğu bu yöntem sosyal medyada takdir topladı. Melike öğretmen, öğrencilerinin kahramanı oldu

Koronavİrüsünülkemizde de gö-
rülmesinin ardından Milli Eğitim Ba-
kanlığı kararıyla okullar uzaktan

eğitim sistemine geçmişti. Öğrencilerin eğitimine,
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden
devem ediliyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi
Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Me-
like Dinçer, öğrencilerinin EBA sistemi üzerinden
gördükleri eğitime ek olarak kendisi de online
eğitim vermeye başladı. Ancak öğrencilerinin
dersleri anlamakta güçlük çektiklerini fark etmesi
üzerine adeta sınıfı aratmayan bir ortam oluş-
turdu. Evde bulunan çalışma masasını, sınıf tah-
tasına çeviren Dinçer'in bu yöntemi sosyal
medyada takdir topladı.

Gözyaşlarını tutamadı

Çalışma masasını ders tahtasına çevirme fikrinin
nasıl ortaya çıktığını anlatan Melike öğretmen, o
anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Melike
öğretmen, "Bir toplanmamız sırasından öğrenci-
lerin o görüntülerinde ben bir umutsuzluk sez-
dim. O ders esnasında çocukların
umutsuzluğunu görünce çok üzüldüm. Onlara
ben teknik anlamda ne kadar bilgi versem de ço-
cukların bazı şeyleri kafasında oturtamadıklarını
fark ettim. Bir öğrencime nedenini sordum. 'Ya-

pamıyorum öğretmenim sınıfta olsaydınız tah-
tada anlatırdınız' dedi. Ben de o anda kullanma-
dığımız çalışma masasını açtım. Ayarlamayı
yaptıktan sonra çocuklar masayı gördü. 'Öğret-
menim ama bu bir masa' dediler. 'Hayır o artık
bir tahta, siz de defterinizi yan çevirin ve yazın'
dedim. Onlar mutlu oldu ben mutlu oldum.
Sonrasında biz de çok güldük" diye konuştu.

Dersleri güzel anlatıyor

Birçok öğretmenin bu tür yöntemlerle öğrencile-
rine ders anlattığını dile getiren Dinçer, "Ben kı-
sıtlı imkanı olan öğretmenlerimiz olabileceğini de
düşündüm. Başka bir öğretmen arkadaşımız
gardırop kapağını kullanıyor, bir arkadaşımız ço-
cuğunun yatak başlığını kullanıyor. Aslında ben
ilk ve tek değilim. Sadece herkesin görüp ilham
almasını istedim. Biz evde de olsak öğrencileri-
mize ulaşmanın yolunu teknoloji sayesinde bir
şekilde bulduk" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin-
den Hira Erkan ise "Melike hoca öğretmek için
bütün imkanlarını kullanıyor. Bu süreçte gözü-
müzde kahraman oldu. Bizi mutlu ediyor. Elin-
den gelen bütün imkanları kullanması çok hoş"
dedi. Bir diğer öğrencisi Nurcan Aslan da "Ders-
leri güzel anlatıyor. Anlıyoruz derslerini. Etkinlik-
ler de yaptırıyor" diye konuştu. DHA
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Metro istasyonlarına termal kameralar 
İBB, Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki metro
istasyonlarına termal kameralar yerleştiriyor. Yüksek ateş tespit
edilen yolcular, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor

İBB, dünyayı ve ülkemizi et-
kisi altına alan COVİD – 19
salgını nedeniyle alınan ön-

lemlere bir yenisini daha ekledi. Bu kap-
samında, İstanbul’daki metro
istasyonlarına termal kameralar yerleşti-
riyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı metro
istasyonlarına termal kameralar konul-
muştu. Şimdi Aksaray, Şişli, Bağcılar,
Ataköy, Taksim, Ünalan ve Zeytinburnu
metro istasyonlarına da termal kamera-
lar yerleştiriliyor. Termal kamera ile yük-
sek ateş tespit edilen yolculardan
güvenlik görevlileri hemen maske takma-
larını rica ediyor. Yolcuya, yüksek ateşle
seyahat edemeyeceği belirtilerek, Alo 184
ile iletişim kurması veya en yakın sağlık
kuruluşuna gitmesi isteniyor. İBB, toplu
alanlarda maske takılmasının zorunla
hale getirilmesini ardından, bu sabah iti-
barıyla İstanbul’daki toplu ulaşım araç-
larında ilk etapta 100 bin maske
dağıtımına da başlamıştı.
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ESAS NO : 2019/954 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedeli-
nin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/954 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KARAYOLLARI Genel  Mü-
dürlüğü tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş  Mahallesi, 3091 Parsel  sayılı taşınmazın  kamulaştırma-
sına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma
sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup ka-
mulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü
vasfı:  İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş  Mahallesi, 3091 Parsel  sayılı taşınmaz
2- Taşınmaz malikleri (davalılar) : 

1- FİLİZ DEMİR-62734317014
2- ALAATTİN ERDOĞAN-38087252432
3- ALİ HAYDAR DOĞAN-55915544378 -
4- AYDIN KAPAN-34213077894 -
5- AYDIN ÜSTÜNDAĞ-25106051336 
6- AYŞE SERDENGEÇTİ-13394458906 
7- BEHİYE YILDIZ-23518940798 - 
8- BUKET TOPRAKLI-40789002628
9- BÜLENT YILDIRIM-55225668290 - 
10- DERYA KARADİŞ-36487962678 -
11- ERCÜMENT ÖĞE-29851880326 - 
12- EROL TEKİN-27589955774 
13- ESRA ESEN-35575675452 
14- FATMA ÇELİK-74383034136 -
15- FATMA KAPAN-16036683698 - 
16- FEVZİYE KOÇ-35581675224 -
17- GÜLDEN ÖĞE-29872879620 - 
18- GÜLŞEN ÖZTÜRK-31045840566 -
19- HALİL URAL-31498825448
20- HASAN ERGÜL-29368907936 -
21- HASAN ZERAY-12155169594 -
22- HATİCE UĞUR-17590178132 
23- HÜMEYRA ERGÜL-29365908080 -
24- MUSTAFA ERGÜL-29371907862 
25- MUSTAFA URAL-31510825050 -
26- NAİME ERGÜL-29377907644 -
27- NESLİHAN ERGÜL-29362908144 -
28- NURAN BUCAK-62344281460 - 
29- NURİYECAN ÇELİK-54649586524 
30- ONUR DOĞAN-17186617748 - 
31- ÖMER FARUK ERGÜL-29359908218
32- PERİHAN ÖĞE-29860880034
33- RESMİYE TOSUN-63505282630 -
34- SABİRE KUZYURT-49168009074 -
35- SADIK HABERDAR-36334336102
36- SADİ TAFOLAR-17360336144 
37- SAMET KOÇ-35578675398 -
38- SÜLEYMAN ER-29341897384 -
39- TURAN OKÇİ-15322436444 - 
40- VAHAP KILIÇ-33365005342 
41- YASİN KILAR-39310566586 -
42- YAVUZ ASLAN-35711182738 -
43- YÜCEL URAL-31507825124 
44- ZEHRA ERGÜL-36337677530 
45- ZEHRA KARATAŞ-32992775666
46- ZEYNAL GÜNDÜZ-26302672974 - 

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:KARAYOLLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzel-
tim  davası açabilirler,  
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla  değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içeri-
sinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdu-
rulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden  taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ '
ne yatırılacaktır. 
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden 
itibaren iki hafta içerisinde  mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4maddesi uyarınca 

duyurulur. 24/12/2019
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T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi İs-
tanbul İstatistik Ofisi, İstan-
bul’da, Mart ayında,

Koronavirüs vakaları görülmeye baş-
lamasından önce ve sonra ortalama
olarak kaç kişinin evinden dışarı çıktı-
ğını tahmin eden bir çalışma yaptı.
İBB Ulaşım Ana Planı verisi ve mode-
linden yola çıkılarak, Ulaşım Yöne-
timi Merkezi (UYM)’nin 947
dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet
verileri kullanıldı. Çalışmada, toplu
taşıma kullanan kişi sayısı, özel araç
kullanarak dışarıya çıkan kişi sayısı ve
yaya hareketliliği tahmin edildi. Çalış-
manın sonucuna göre, Mart ayında,
Koronavirüs vakasından önce 2-6

Mart arasında, hafta içi ortalama ola-
rak, İstanbul’da yaşayanların yüzde
75,1’inin günlük dışarı çıktığı belir-
lendi. Bu oran, Koronavirüs vakaları-
nın yaşanmaya başladığı 23-27 Mart
tarihleri arasında ise yüzde 16,1’e
düştü. Yani yaklaşık 2,5 milyon kişi
sokağa çıkmaya devam ediyor.

İstanbul için ciddi risk

Pek çok ülke nüfusundan daha fazla
olan 2,5 milyon kişinin sokağa çıkıyor
olması, Covit-19 vakalarının yüzde
58,5’ine sahip, 16 milyonluk İstanbul
için ciddi risk oluşturuyor. 3 Nisan
2020 tarihi itibariyle Türkiye’de, top-
lam 20 bin 921 Covit-19 vakası bulu-

nuyor. Bunların 12 bin 231’i İstan-
bul’da,bin 105’i İzmir’de, 860’ı Anka-
ra’da. İzmir’in 11, Ankara’nın 14
katından daha fazla vakanın bulun-
duğu İstanbul’da, bir kişi hastalığı 16
kişiye bulaştırıyor.

Toplu taşıma azaldı

Çalışmada, dikkat çeken bir diğer
husus da İstanbulluların araç tercihi
oldu. Koronavirüs vakalarından önce,
İstanbulluların yüzde 15,2’si dışarıya
özel araçları ile çıkarken, vakalardan
sonra yüzde 54’ünün özel araç tercih
ettiği gözlendi. Toplu taşımayı tercih
edenlerin oranı, vakalardan sonra
yüzde 41,5’dan yüzde 20’ye düştü. 

Koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması, İstanbul’da günlük dışarı çıkma
oranlarında ciddi düşüşe neden oldu. İBB İstatistik Ofisi’nin, yaptığı araştırmaya
göre, 2-6 Mart tarihleri arasında İstanbulluların yüzde 75,1’i günlük dışarı çıkarken,
vakaların yaşanmaya başladığı 23-27 Mart tarihleri arasında bu oran yüzde 16,1’e
düştü. Verilere yaklaşık iki buçuk milyon kişi günlük olarak dışarı çıkıyor

Ç in'in Hubei eyaletinin başkenti Wu-
han'da başlayan coronavirüs salgını,
Ocak ayında Batılı haberlerde görün-

meye başladı. Pandemi haline evrilen hasta-
lıkla ilgili birçok ülke Çin ile uçuşlarını
askıya aldı. Zaman geçtikçe salgın sadece
Çin ile sınırlı kalmadı ve tüm dünyaya ya-
yıldı. Çin, küresel imajına koronavirüs yü-
zünden vurulan darbeyi ve bozulan imajını
düzeltmek için virüse yakalanmış ülkelere
tıbbi malzeme gönderiyor.

Pekin, bir yandan koronavirüsü yayma-
daki rolü nedeniyle suçlamalardan kaçın-
maya çalışırken, diğer yandan da Çin’de ve
birçok ülke de ‘kahramanlık hikayesi’ yaz-
maya çalışıyor. Dolayısıyla Çin, Koronavirüs-
teki 'Halk Savaşı'nda, Çin propagandası geri
tepme ile karşı karşıya. 

Çin, coronavirüs Wuhan şehrinde yayıl-
maya başladığında dünyanın en büyük haber

kuruluşlarını ülkeden kovdu. Sosyal medya
platformlarını kısıtladı. Çin hükümetini sal-
gından ötürü eleştirmeye cesaret eden dok-
tor ve muhaliflerin cezalandırılmasının yanı
sıra, Corona salgının kötü yönetiminin top-
lumsal huzursuzluğu tetikleyebileceğinden
korkan Pekin, salgına karşı yaklaşımını des-
teklemek, küresel salgının başlamasındaki
rolünü düşürmek. Çin’in salgınla ilgili çaba-
larını olumlu göstermek için agresif bir kü-
resel propaganda kampanyası başlattı.
Batılı hükümetler ve özellikle ABD, bu
‘kaba’ halkla ilişkiler kampanyası sert eleş-
tirdi. Wall Street Journal gazetesi Şubat
ayında “Çin, Asya'nın Gerçek Hasta Adamı”
başlıklı bir görüş kaleme aldığı için Çin’de
çalışan gazeteciler, sınır dışı edildi. 2016 yılı
itibariyle 50'den fazla ülkeden yaklaşık 700
akredite yabancı gazeteci Çin’de çalıştı. Çin
kendi yerel medyasında sıkı ve sürekli sıkı

kontrolünü sürdürüyor ve dünyanın önde
gelen ‘gazeteci hapishaneleri’ arasında yer
alıyor.

Çin’in Amerikalı gazetecileri sınır dışı et-
mesinin ardından; ABD’de ülkesinde çalışan
Çinli haber kuruluşları Xinhua, CGTN, Çin
Radyosu, China Daily ve Halkın Günlük ga-
zetesinin personelini ülkeden ayrılmasını is-
tedi. Ayrıca Trump’ta Corona virüsünü ‘Çin
Gripi’ ve ‘Çin Virüsü’ şeklinde nitelendire-
rek, Çin’in küresel algısının olumsuz anılma-
sına yol açtı. Çin, bir süredir
Koronavirüsü’nden daha çok ‘Çin Gribi’yle
mücadele ediyor!!

Çin propaganda kuruluşlarının çoğu, açık
bir şekilde yanlış bilgi vermelerine rağmen
Twitter'da yayınlamaya devam ediyor. Çin
Komünist Partisi'nin Wuhan durumuyla başa
çıkmasını bir başarı olarak göstermeye ça-
lışması ve diğer ülkelerin izlemesi gereken
bir model olarak ortaya çıkıyor. Ancak Çinli-
ler ve dünya, Çinlilerin Wuhan’da nasıl bir
başarı oluşturduklarını bilmiyor!! Öyle ki ölü
ve vaka sayısının yüz binlerce olduğunu ifade
ediliyor. Ancak Çin resmi rakamı 2-3 bin’de
tutuyor.

Son birkaç gün içinde Çin, Corona krizine
karşı savaşmak için dünya çapında maske,
ilaç, test kiti, doktor ekibi ve hatta ventila-
törler gönderdi. Çinli milyarder Jack Ma
bir milyon maske, test kitleri ve binlerce me-
dikal malzemeyi ABD'ye gönderdi.

Çinli milyarder Jack Ma ve Alibaba im-
paratorluğu tarafından kurulan Çin yardım
kuruluşları 300.000 maskeyi Belçika'ya
gönderdi. Çin devlet haber ajansı Xinhua,
Fransızca, Flamanca ve Çince dillerinde
“Birlik güçleniyor” sloganıyla örtülen kon-
teynerlerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Çin'in Coronavirüs propagandası: 
Suçlu ve kurtarıcının dönüşü

2 BUCUK MILYON
HALA SOKAKTA!

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN Çinli diplomatik temsilcilikler polit büroya dönüştü!
Avrupa, COVID-19 olarak da bilinen

hastalığın yeni merkez üssü haline geldi.
İtalya ve İspanya'daki ölüm oranı Çin'den
daha yüksek ve Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), ABD'nin bir sonraki merkez üssü
olacağı konusunda uyardı. Elbette Corona-
virüs yayıldıkça, hayat aksadıkça Çin-Fo-
bia’da beraberinde büyüyor.

Dünya’daki birçok Çinli misyonlar,
başta da büyükelçilikler polemiklerin içeri-
sine girmekten veya görev yaptıkları ülke-
lerde görünür olmaktan çekinmiyor.
Örneğin Brezilya’da, Cumhurbaşkanı Bol-
sonaro’nun ‘Çin Gribi’ ile ilgili sözlerini
Brezilya büyükelçiliği sert bir şekilde cevap
verdi. Başkanın oğlu Bolsonaro’yu ağır
suçlayan ifadeler kullanıldı. Benzer şekilde
Çin’in Türkiye büyükelçiliği, Kedi ve Kö-
peklerle ilgili görüntülerin Türk medya-
sında görünmesinden ötürü tepki
göstererek, bazı medya kuruşlarını ve ga-
zetecileri hedef tahtasına koydu. Ayrıca
Çin’in İstanbul Başkonsolusu sürekli bir
şekilde bilgilendirme röportajları gerçek-
leştirdi.

Çin'in BM büyükelçisi Zhang Jun,
“COVID-19 ile mücadelede diğer ülkelere
yardım etmek için elimizden geleni yapa-
cağız”. Çin'in Güney Afrika Büyükelçisi
Lin Songtian "Konuşmak yerine yapıyoruz.
Biz düşman değil dostuz. Amerikalılar
Çinlilere de aynısını yapabilir mi?"dedi. Ay-
rıca aynı G.Afrika büyükelçi ‘ Virüsün
Çin'den gelmemiş olabileceğini’ tweetledi.

Çin’in hedefinde sadece ABD yok, me-
sela Tokyo'daki Çinli yetkililer “Japon ko-
ronavirüsü” ne atıfta bulunmaya başladı.
Pekin'in bu agresif propagandasının en
önemli nedeni açıktır: Çin Komünist Par-
tisi meşruiyetini yanılmaz ve hata yapmaz
olduğu fikrine dayanıyor. Parti, tüm eleşti-

rileri sansürledi ve tüm eleştirmenler kay-
boldu. Parti, Çin halkına hakikatı anlat-
mak yerine kendisini koruyor. 

Bunun dışında Avrupa’ya giden Çin tıp
uzmanları başta İtalya olmak üzere bir
kahraman gibi karşılandı. Benzer şekilde
Avrupa’nın birçok şehri, Venezuela,
İran…gibi birçok şehirde Çin büyükelçilik-
leri Çin medikal ekipleri ve malzemeleri
büyük medya gösterileriyle karşıladı.

Birçok ülkenin devlet başkanı ve resmi
görevlilerin açıklamaları; Çin devletine ait
CGTN ve bir İngiliz dili tabloid olan Global
Times, pandemi sırasında Çin'in "cömertli-
ğini" ve "liderliğini" öven birçok haber ya-
yınladı. Bunların başında
Sırbistan,Venezuela,Filipinler ve İtalya 
geliyor.

Çin bu agresif propaganda ile Corona
virüsündeki suçunu önlüyor ve koronavirü-
sün yayılmasındaki başarısız rolü nedeniyle
kaçınıyor. Pekin bunu yaparak, salgının
örtbas edilmesindeki sorumluluğundan
kurtulmak; ve yurtiçi ve uluslararası ilgiyi
ülkedeki bastırılmış öfkenin merkezinde
olmak istemiyor. Çin'in bir günah keçisine
ihtiyacı olması, Corona krizinde bazı şeyle-
rin yanlış gittiğini gösteriyor.

Yaya olarak dışarıya çıkanların oranının Koronavirüs vakaları öncesi yüze
43,3 iken, vakalardan sonra yüzde 26 olarak değiştiği tahmin edildi.

Önce dezenfekte sonrasında mesai
Silivri Belediyesi ko-
ronavirüs (kovid-19)
salgın hastalığına karşı

alınan tedbirlere bir yenisini daha
ekledi. İlçe genelinde dezenfekte
çalışmalarını sürdüren Silivri Be-
lediyesi, sahadaki personelin sağ-
lığı için önemli bir adım attı. Bu
kapsamda Temizlik İşleri Müdür-
lüğü binasına dezenfeksiyon ka-
bini yerleştirildi. Belediye
hizmetlerini yerine getirmek üzere
sahada bulunan personeller bu

kabinde dezenfekte olarak işbaşı
yapıyor. Kabini kullanarak dezen-
fekte olan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, belediye persone-
linin sağlığına dikkat çekti. İlçenin
belli noktalarına dezenfeksiyon
kabini yerleştirmeyi düşündükle-
rini söyleyen Başkan Yılmaz,
“Öncelikle bu kabini hediye eden
ilçemiz işadamı Süleyman Toygar
beye çok teşekkür ediyorum. Siliv-
ri’mizin cadde ve sokaklarını te-
mizleyen, evsel atıkları toplayan

mesai arkadaşlarımızın olumsuz
şartlardan etkilenmemesi için Te-
mizlik İşleri Müdürlüğümüze de-
zenfektasyon kabini yerleştirdik”
ifadelerini kullandı. 

Çin hükümetini 
salgından ötürü 

eleştirmeye cesaret
eden doktor ve muha-
liflerin cezalandırılma-
sının yanı sıra, Corona

salgının kötü 
yönetiminin toplumsal 
huzursuzluğu tetikleye-

bileceğinden korkan
Pekin, salgına karşı

yaklaşımını destekle-
mek, küresel salgının

başlamasındaki 
rolünü 

düşürmek.



Gün geçtikçe kafa yediren, yeni ön-
lemler aldıran ve yine gün geçtikçe 
ülkeninde içinde olduğu dünyayı dur-

durmaya devam eden Corona Virüse çare 
arayan insan oğlunun aradığı hastalığın ve 
ilacının ne olduğu daha bilinmezken benim 
bu virüsün paniğiyle ölüm korkusu içinde 
olanlara bir önerim var.. 

Ki; Bu öneri benim özel önerim değil 
ama şu son günlerde İbn-i Sina'nın yüz 
yıllar önce anlattığı gibi yaşanmış, ya 
masal olan bir olayı anlatacağım, bugünkü 
reçeteniz olacağını umarken.. 

Evet, bugün yaşananlar ve gün geçtikçe 
insanları birbirinden koparan, ekonomiyi 
çökertecek, yeni olaylar yaratacak diye 
korktuğumuz ve toplu camiye gitmenin de 
yasaklandığı şu günlerde içinde olduğumuz 
çoğu kimsenin adına küçük kıyamet dedik-
leri şu Çin İşkencesine dönen Corona 
Virüsü meselesi gibi bir mesele olmazsa ki 
o dönem bir padişahın yakalandığı hastalı-
ğın ardından yaşananlardır. 

Ve o padişahın yakalandığı hastalığa 
çare bulmaya çalışan sarayın soytarıları 
pardon sorumluları, hekimleri yani bu-
günkü doktorları, sağlıkçıları, vezirleri ve 
askerlerinin çare arayışını anlatan bir hika-
yeyi buradan anlatıp, bugün yaşadıkları-
mızla karşılaştırın derim. 

Çünkü ben hala bir gripal olay olduğunu 
ama birilerinin dünyayı dizayn etmek için 
olağanüstü abarttığı ve medya başta olmak 
üzere dünyaya yön verenlerin bir dalaveresi 
olduğuna inandığım ve Başkan Erdo-
ğan'ında içinde olduğu hepimizi korkutan 
bugünkü konunun, anlatılan hikayeden ma-
saldan farklı olmayan bir durum olduğunu 
düşünüyorum. 

Ve hala aynı yerdeyim, inanmıyorum. 
Gelelim bugünkü durumu anlatan o 

günkü masala. 
Padişah hastalanmış, ülkede ne kadar 

hekim varsa saraya getirilse de çare bulu-
namıyor.. 

Her duyulan, her söylenen ilaç getiriliyor, 
Padişah'a veriliyor ama nafile. 

Çare olacağım deyip, olamayanların başı 
vurulur, bir padişaha en az bin hekimin başı 
gider.. Vur aşağı, çık yukarı derken en so-
nunda ülkenin o dönemin İbn-i, Sina'sı bu-
lunup, saraya çağrılır. 

Aslında bulunan şahsın bir 'koca karı 
ilaçsısı' olduğunu bilmeden.. 

Ve, 'biz çare olamadık, sen çare ol, Padi-
şah'ı kurtar' derler, koca karı ilaçcısına. 

Apar, topar saraya getirilen adam padi-
şahın huzuruna çıkarılır.. Ve padişah ile 
karşı karşıya kalan adam uzaktan Padişah'ı 
baştan aşağı süzdükten sonra bu işin hiçte 
koca karı işi olmadığı sonucunda başının 
gitmesi olayı olduğunu anlayıp, çarenin ne 
olduğunu korkarak, çekinerek uydurur 

ve mırıldar. 
Bu mırıldanmayı duymayıp, 'Ne diyorsun 

yüksek sesle de..' diye bağıran Vezir çektiği 
kılıcını boynuna dayadığı adam padişahın 
zaten ağrıyan kulağını patlatırcasına bağı-
rarak derki.. 

'-Ey padişahım senin yakalandığın hasta-
lığının tek bir çaresi var.. Oda yine sende ve 
senin ekibinde' der.. 

Gözleri faltaşı gibi açılan padişah ve  
huzurda bulunanlar 'nedir tez söyle' derler.. 

Adam devam eder. 
'Ey padişahım senin tek çaren derdi, 

hastalığı, borcu, harcı olmayan 
birini bulmakta ve o bulunanın makamına 
getirilip, üstünde atleti kalana kadar 
önünde soyundurulup, atletini de senin 
çıkarıp giymene bağlıdır' der.. 

Bu duruma şaşıran ve birbirlerine bakıp, 
ne diyeceklerini bilmeyenlerin içinde olduk-
ları çaresizlikle padişahın ne diyeceğini 
beklemeye koyulurlar. 

Padişah da bir tarafta çektiği hastalığın 
verdiği acı ile bir taraftan çaresiz kalan 
heyetine ekşiyen ama umut veren bir 
bakışla emrini söyler. 

'De gidin dediği kişiyi bulun getirin' diye 
emreder. 

Sarayı yeniden alarma geçiren bu emir 
üzerine atlar getirilir, biniciler tek tek 
hücum halinde saraydan çıkıp ülkenin dört 
bir yanına yayılırlar ve istenen kişiyi yani 
derdi, borcu, harcı olmayanı aramaya 
başlarlar. 

Günler geçer, yollar biter ülke yetmez 
dünyanın her yerine ulaşılır ama ne çare.. 

Var mı ki o denen, istenen borçsuz, 
dertsiz biri bulunabilinir mi ki? 

Ve tam vazgeçilir, aranan bulunamadı 
derken bir bakarlar ki bir dağın başında bir 
çoban önünde koyunları, ağzında meyi, 
keyfi yerinde dünya umurunda değil. 

Yani bugünkü gibi o kadar sorun, sıkın-
tısı, çeki, senedi, ekmek, trafik, aile derdi 
yetmez virüsü olmayan birini bulduk diye 
sevinir, 'padişahım çok yaşa' diye bağıran 
tayfanın askerleri atları sürer koyunların 
önünde, meyini çalan çobanın yanına. 

Ve atlardan inip, adamı sorgularlar, 
'Derdin var mı, çekin, senedin, ithalatın, 
ihracatın, sınır ötesi operasyonların, enflas-
yonun, işsizliğin, skg, vergi, elektrik, su 
borcun var mı, teknolojisizliğin, eğitimsizli-
ğin, harçlığın kısacası çaresizliğin vb. gibi 
sorular pardon o dönemdeki sorun, sıkıntı-
ları sorarlar çobana. 

Çoban sakin ve şükür ederek, 'Yok bir 
şeyim, halimden, dünyamdan memnunun' 
der demez 'Arananı bulduk' diye sevinen 
padişahın adamları çobanı kaptıkları gibi 
ata bindirip, saraya getiriler. 

Ve padişahın huzuruna getirilen çoban 
şaşkın bir o kadar korku içinde çaresiz. 

Ve düşünür 'Ula grup yorum gibi mi 
çaldım meyi mi, yoksa oturuş şeklim ülke 
düzenini bozan bir hal harekette bulundum 
da haberim mi yok' diye düşüncelere dalar.. 

Ve padişah adama bakar, çare geldi diye-
rek sevinir ve emreder soyun çobanı diye.. 

Çoban iyiden iyiye şaşkın ve korkak ken-
dine saldıran askerlerden kurtulmaya 
çalışırken padişah ve ona bu ilacı pardon 
öneriyi söyleyen dahil, birden herkes durur, 
şok içinde kalırlar.. 

Çünkü padişaha çare olacak denilen 
çoban soyulup, çırıl çıplak kaldığında ne 
görsünler, tahmin edip, düşünebiliyor musu-
nuz? 

Çünkü padişaha çare olacak denilen 
çoban soyulup, çırılçıplak kalınca üzerinde 
atleti olmadığı ortaya çıkar. 

Yani borcu, harcı olmayan, dertsiz 
sanılan çobanın da atleti yokmuş. 

Kısacası gelin hep birlikte maskeli değil, 
atletsiz olup, ele gezelim. 

Anlayan anladı mı bilmem ama benim 
önerimde bu... 
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B u süreçte çocukların eğitsel ve sos-
yal anlamda gerilememesi için ai-
lelere büyük görevler düştüğünü 

söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Bahat-
tin Demir, "Özel gereksinimli çocuklarımız 
evde kaldıkları için Covid 19  (koronavirü-
sünden) en çok etkilenen en büyük hasarı 
gören çocuklar oldu. Bu nokta da aileleri-
mize gereken tüm desteği vermeye hazırız. 
Uzun yıllardır özel eğitim alan en başta 
otizmli, fiziksel zihinsel, dil konuşma geri-
liği ve disleksi olan çocuklar yıllardır ka-
zanmış oldukları bir çok kazanımı malesef 
kaybetmekle yüzyüzedir. Benim bütün öğ-
retmenlerime nacizane önerim çocukları-
nızı sürekli arayın, onları ihmal etmeyin 
onların bize daha çok ihtiyacı var bu sü-
reçte" çağrısında bulundu.  

50 bin kişinin durumu belirsiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulu-
nan ve özel rehabilittasyon merkezlerine 
destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ba-
hattin Demir, "Devletimizin desteğiyle 390 
bin özel gereksinimli öğrenci hizmet alıyor. 
Bu öğrencilerimize hizmet veren öğretmen, 
yardımcı personel ve servis şoförleri olmak 
üzere yaklaşık 50 bine yakın çalışanın du-
rumu belirsiz durumda. Bu durumdan son 
derece rahatsızlar ve kendilerini nelerin 

beklediğini bilemiyorlar. Bu süreçte özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri en iyi 
ihtimalle 3-5 ay kapalı kalacak. Nasıl 
ayakta kalcaklarını kestiremiyorlar. Devle-
tin sağlayacağı kısa çalışma ödeneğinden 
çalışan kişilerin  yüzde 50 zaten yararlana-
mıyor. Yararlanlar da zaten yetersiz olan 
asgari ücretin yüzde 60’ı kadar. Hal böyle 
olunca çalışan personel kurumlarla baş 
başa kalıyor" ifadelerini kullandı.  

2 ay bile dayanamayız 

Ödeme gücü olan kurumun personelini 
mağdur etmeyeceğini belirten Demir, 
"Fakat ödeme almadan dayanılacak süreç 
2 ay bile değildir. Çünkü bir kurumun tek 
gideri sadece personel maaşı değil kira, 
SSK, stopaj ve daha birçok gider devam 
etmektedir. Rehabilitasyon merkezleri eko-
nomik çöküntü ile büyük bir kaygılı bekle-
yiş içindeler. Gelecek küçücük bir haberle 
yeniden çocuklarımızın yarınlarına ışık tut-
maya hazır olacaklarını bilerek beklemeye 
devam edecektir. Türkiye’de 2 bin 650 ci-
varı kurum yaklaşık bir aydır tatil edilme-
sine rağmen henüz bir açıklama 
yapılmadığı için umutsuz bir bekleyiş ile 
bakanlıktan ve devletimizden gelecek bir 
haber beklemektedir. Bu süreç geçince özel 
çocuklarımızın eğitim hayatına devam 
edebilmesi için rehabilitasyon merkezleri 
teminat altına alınmalıdır" dedi. 

Atletsiz gezin 
virüsü yenin!
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KAPTAN-I Derya Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa’nın 1783 yı-
lında Kasımpaşa’da yaptırdığı 

ve Osmanlı Askeri modernleşmesinin 
mimari örneklerinden olan, “Kaptan-ı 
Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışla-
sının” restorasyonunun tamamlanması 
için 3. kez ihale açıldı. Daha önce “Kal-
yoncu Kışlası” “Kasımpaşa Kışlası”, 
“Bahriye Kışlası”, “İstanbul Kışlası” ola-
rak da bilinen Kışla için ihaleyi, İstanbul 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğü açtı. “Cezayirli 

Gazi Hasan Paşa Kışlası Restorasyon 
Tamamlama İşi” adıyla açılan ihale 17 
Nisan 2020 tarihinde yapılacak. 

Yıkılma riski taşıyordu 

Kışla binası 2016 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin hazırladığı “Can güven-
liği performans düzeyini sağlayamıyor” 
raporu üzerine, yeniden yapılmak üzere 
yıkılmıştı.  Tepki çeken yıkıma İstanbul 2 
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu da onay vermişti. 
Kışla için ilk tamirat 1813’te yapıldı. 
İkincisi 1882’de, üçüncüsü ise 1950’de 

gerçekleştirildi. 1966’da yapılan resto-
rasyon çalışmasıyla barok mimari  
özelliğini yitirdi. 

Gazi Hasan Paşa kimdir? 

Tekirdağ’da 1713 yılında doğan Gazi 
Hasan Paşa, Cezayir Ocaklarına ya-
zıldı. Orada yükselen Hasan Paşa Ce-
zayirli lakabını aldı. 1761 yılında 
Osmanlı Donanmasına giren Hasan 
Paşa 1770’de beylerbeyi rütbesi aldı. 16 
yıl kaptan-ı derya rütbesiyle görev 
yapan Hasan Paşa, 1790’da Şumnu’da 
vefat etti. DHA 

Tarihi kışla için 3. ihale
İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 237 yıl önce yaptırılan ve 2016 yılında, can güvenliği 
nedeniyle yıktırılan Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın yeniden yapımı için 3. kez ihale 
açtı. Kışlanın restorasyonunun tamamlanması için açılan ihale 17 Nisan'da yapılacak

YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Samyeli Engelsiz Yaşam 
Derneği Başkanı Bahattin 

Demir engelli çocukların 
eğitimleri ile ilgili  

açıklamada bulundu.  
Covid 19 salgınının en çok 
özel gereksinimli çocukları 

etkilediğini belirten  
Demir, "Rehabilitasyon  

merkezlerinin  
kapanması nedeniyle 

otizm, Down sendromu  
ve farklı spektrum  

bozukluğu olan 
 tüm çocukların  

eğitimi de durdu"  
açıklamasında bulundu 

BARIŞ KIŞ

OZEL COCUKLAR 
EGITIMSIZ KALDI

BAĞIŞ toplayan vakıflara da sert tepki 
gösteren Demir, "Zor zamanlar geçirdi-
ğimiz bu süreçte bazı vakıflar 2 Nisan 
Otizm Farkındalık Günü'nde bağış top-
lama cesaretinde bulundu. Otizmli ço-
cukların can derdinde olduğu şu süreçte 
onların ismini kullanarak yardım kam-
panyası düzenlemek özel çocuklarımıza 
ihanettir. Samyeli Engelsiz Yaşam Der-
neği olarak  krizleri fırsata çevirerek 
bağış toplayan benzeri bütün kuruluşla-
rın her zaman karşısında yer alacağız" 
tepkisini gösterdi.  

Bu süreçte bağış toplamak 
çocuklarımıza ihanettir! 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, kü-
resel salgın Koronavirüs’ün (Covid-
19) ülkemizde görüldüğü ilk vakanın 

açıklanmasıyla birlikte, bir dizi önlemi hızla ha-
yata geçirdi. Bir yandan kentlinin Koronavirüs 
riskini azaltmaya yönelik çalışan İBB, diğer 
yanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için 
defin işlerini aksatmadan yürütüyor. 

Ekip sayısını artırdık 

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin cenaze işlemleri için titizlikle çalıştıkla-
rını ifade İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan 
Koç, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak 
İstanbul’da vefat eden vatandaşlarımızın cenaze 
işlemlerini büyük titizlikle yürütmeye devam edi-
yoruz. Evde, hastanede ya da başka bir yerde, 
ölüm bilgisini aldığımız an, cenazenin alınışın-
dan defnine kadar her işlem tarafımızca yapılı-
yor. Kimsesiz, adli, zehirlenme gibi cenazeleri 
almak için kurumuş ekiplerimizin sayısını, Koro-
navirüs salgını sonrası artırdık. Bu amaçla, Ana-
dolu ve Avrupa yakasında ekipler kurduk. 

Bu işlemi tam korumalı bir şekilde ifa ediyoruz" 
açıklamasını yaptı. "Evden cenazeyi almamız için 
doktor raporu, konu adli ise savcılık izin belgesi 
olmada cenazeyi alma hakkımız yoktur. Bu bel-
geler ulaştığı an itibari ile cenazeleri almak için 
yeterli sayıda ve liyakatte ekiplerimiz mevcuttur" 
diyen Koç, "İki gündür sosyal, yazılı ve görsel 
medyada yer alan, Ekrem Yapıcı cenazesiyle ilgili 
olarak şunu belirtmek gerekir. Sabah 06.00’da 
vefat eden vatandaşımızın bilgisi, kurumumuza 
saat 14.00 itibari ile geldi. İlk etapta, ‘doğal ölüm’ 
olarak gelen bilgi üzerine yola çıkan ekibimiz, ce-
nazenin Sağlık Müdürlüğü’nce alınacağı bilgisi 
verilerek durdurulmuştur. Bu durdurma sonucu 
aksaklık oluşmuştur. Bu ve buna benzer konula-
rın, böylesi hassas günlerde yanlış haber ve söy-
lemlere konu edilmesi hoş bir durum değildir. 
Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve savcılığın, 
ilgili evrakları hızlıca hazırlamaları ve kurumu-
muza bilgi vermeleri durumunda, cenazenin alı-
mından defnine kadar yapılması gereken her 
türlü işlemi yapma kabiliyet, liyakat ve ekipmana 
sahibiz" ifadelerini kullandı.  

İBB, küresel salgın  
Kornavirüs’ün 

Türkiye’deki merkezi 
olan İstanbul’da, 

defin işlerini titizlikle 
yürütülüyor. İBB 

Mezarlıklar Daire 
Başkanlığı tarafından 
kurulan ekipler, tam 

korumalı bir  
şekilde çalışıyor.

İBB’den en titiz defin işlemi



PAZAR 5 NİSAN 202010

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb



Ç in’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
corona virüsü kısa sürede hızla yayı-
larak dünya çapında bir krize  

           dönüştü. Salgın nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı worldometers’ın saat 
13.10 itibarıyla paylaştığı verilere göre 60 bin 
114’e ulaştı. İşte 1.1 milyon kişiye bulaşan vi-
rüsle ilgili yaşanan son gelişmeler... 

Yaklaşacak herkese test 

Corona virüsünde en çok vakanın görüldüğü 
ABD’de ölü sayısı 7 bin 403’e yükseldi. Vaka 
sayısı 277 bine ulaşırken, Pentagon ABD or-
dusundaki enfekte asker sayısının 1648 oldu-
ğunu duyurdu. 
Öte yandan Beyaz Saray’dan virüs kapsam  
ında alınan önlemlerle ilgili çarpıcı bir açık-
lama geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı 
Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump ve 
yardımcısı Pence ile yakın mesafede buluna-
cak herkese corona virüsü testi yapılacağını 
duyurdu. Daha önce önlemlere tabii tutulan 
gazetecilere ise bu düzenlemenin uygulanma-
yacağı belirtiliyor. 

Hayat 3 dakika durdu 

Salgının ortaya çıktığı Çin’de neredeyse yeni 
vaka görülmez oldu. Dün yapılan son açıkla-
maya göre ülkede 19 yeni vakaya rastlandığı, 
bunların da çoğunluğunun yurt dışı bağlantılı 
olduğu belirtildi. 
Çin’de bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan 
bugün başta başkent Pekin olmak üzere bir-
çok şehirde hayatını kaybedenler için anma 
yapıldı. Can veren 3 bini aşkın insan için 
hayat 3 dakika dururken, 4 Nisan yas günü 

olarak ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi. 

Vaka sayısı düşüyor 

Corona virüsünün en çok ölüme açtığı ülke 
olan İtalya’da cılız da olsa bir umut ışığı 
doğdu. Ülkede 21 Mart’ta 6 binin üzerine 
çıkan günlük yeni vaka sayıları, son bir haf-
tada önce 5 bine sonra da 4 bine düştü. Dün 
yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre ül-
kede 766 kişi daha hayatını kaybetti. Böyle-
likle toplam ölü sayısı 14 bin 681’e yükseldi. 
Vaka sayısı ise 4 bin 500 artarak 119 bine 
ulaştı. 

İspanya'da hız kesmiyor 

İtalya’yı adım adım takip eden İspanya’da ise 
virüsün hız kestiğini söylemek pek mümkün 
değil. Yetkililerden yapılan son açıklamaya 
göre üst üste 8. günde de 800 ve üzeri kişi ha-
yatını kaybetti. 
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölü 
sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e 
yükseldi. Bu rakam ülkede son 1 hafta için-
deki en düşük günlük kayıp sayısı olarak ka-
yıtlara geçti. Toplam kayıtlara geçen vaka 
sayısı ise 117 bin 710'dan 124 bin 736’ya 
ulaştı. 

İran’da ölü sayısı 3 bin 500 

İran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgınla il-
gili son verileri kamuoyuna duyurdu. Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un ak-
tardığına göre ülkede son 24 saatte 158 kişi 
daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böyle-
likle İran'da toplam ölü sayısı 3 bin 452’ye 
yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 

2 bin 400 artarak 55 bin 743’e ulaştı. 

Kraliçe pazar günü konuşacak 

İngiltere başta olmak üzere Britanya gene-
linde corona virüsü hızla can almaya devam 
ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere 
göre ölü sayısı bir günde yüzde 23 artış gös-
tererek 2 bin 921’den 3 bin 605'e yükseldi. 
173 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka 
sayısı 38 bin 168 olarak kayıtlara geçti. Öte 
yandan Buckingham Sarayı'ndan yapılan 
açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in pazar günü 
ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı. 

Orta Amerika ülkelerinde salgına karşı başla-
tılan yasaklara uymayanlara sert tedbirler uy-
gulanıyor. 
Guatemala’da polis yasağa uymayanları 
böyle yakaladı. Honduras, Guatemala, Pa-
nama ve El Salvador’da binlerce kişi kuralları 
ihlal ettikleri gerekçesiyle güvenlik güçleri ta-
rafından gözaltına alındı. Yaklaşık 1000 vaka-
nın ve 66 ölümün kayıtlara geçtiği Mısır’ın en 
büyük kanser hastanesinde corona paniği ya-
şanıyor. 15 doktorda testlerin pozitif çıkması-
nın ardından hastanenin karantinaya alındığı 
açıklandı.
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ÇİN'DE ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan co-
rona virüsü salgını etkisini art-

tırmaya devam ediyor. Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’de co-
rona virüsü salgını ile ilgili yaşanan geliş-
meler nedeniyle halka seslendi. Abbas, 
“Ölümcül corona virüsü salgınının yayıl-
masını önlemek amacıyla halk sağlığını 
korumak, güvenlik ve istikrarı sağlamak 
için önlemler alınması gereken bu kritik 
aşamada olağanüstü hali 30 gün daha 
uzatma kararı aldım” dedi. 

Dayanışma çağrısı 
Abbas, Filistin halkına seslenerek sal-
gınla mücadele için yetkili makamlardan 
verilen talimatlara uymanın önemini 
vurgulayarak, dayanışma ve evde kalma 
çağrısında bulundu.  
Abbas, ayrıca İsrail hapishanelerdeki 
Filistinli mahkumların sağlığından İs-
rail’in sorumlu olduğunu söyledi. Filis-
tin'de toplam corona virüsü vakası 171'e 
ulaşırken, 1 kişi hayatını kaybetti. 

OHAL 30 gün  
daha uzatıldı

ÇİN'DE ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan co-
rona virüsü salgını Güney 

Amerika'da bulunan Ekvador'da halka 
zor günler yaşatıyor. Ekvador'da yetersiz 
alt yapı yüzünden corona virüsü ölüm-
leri nedeni ile mezarlıklarda yer kalma-
yınca polisler cenazeleri evlerin önüne 
bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin 
çökmesi nedeni ile cesetler ise sokak-
larda bırakılıyor. Ekvador'un batısında 
yer alan Guayaquil kentinde corona vi-
rüsü ölümleri nedeni ile mezarlıklarda 
yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin 
önüne bırakmaya başladı. Ekvador'da 
resmi verilere göre toplam corona virüsü 
vakası 3 bin 368'e, hayatını kaybedenle-
rin sayısı ise 145'e yükseldi. Ekvador 
Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı 
açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını 
corona virüsünden yaklaşık 2 bin 500 
kişinin öldüğünü itiraf etti.  

CORONA virüsü İngiltere’de 
etkisini giderek artırıyor. Baş-
bakan Boris Johnson’dan 

Sağlık Bakanı Matt Cummings’e kadar 
çok sayıda önde gelen isimde de görülen 
virüs, Kraliyet ailesini de ikinci kez sarstı. 
Geçtiğimiz günlerde Prens Charles’ın co-
rona virüsüne yakalanarak karantinaya 
girdiği açıklanmıştı. Tedavisi tamamlanan 
Prens Charles, yeniden yapılan testler ne-
gatif çıkınca karantinadan çıkmıştı. Krali-
yet ailesini yakından ilgilendiren haber bu 
kez Prenses Eugenie’den geldi. Prenses’in 
eşi Jack Brooksbank’in babası ve anne-
sinde corona virüsü olduğu ortaya çıktı. 
Daily Mail’in haberine göre 71 yaşındaki 
baba George Brooksbank’in durumunun 
ağır olduğu ve tedavisinin yoğun 
bakımda sürdüğü öğrenildi.

Mezarlıklarda 
hiç yer kalmadı

Kraliyet ailesinde 
ikinci virüs şoku

Bipolar olduğumu öğrendim! 

DUR DURAK BILMIYOR
Dünyada etkilemediği ülke neredeyse kalmayan corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin sınırını aştı. 
İspanya'da son 24 saatte 809 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 11 bin 744 oldu. Çin'de hayatını 
kaybedenler için ulusal yas ilan edilirken, ABD'de Başkan Trump'a yaklaşacak herkes için test yapılacağı açıklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez karantina günlerinde sosyal medyada yaptığı canlı yayınla kendisine bipolar bozukluk teşhisi koyulduğunu açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, Filistin'de corona virüsü sal-
gını nedeniyle olağanüstü halin 30 

gün daha uzatıldığını açıkladı

Ekvador’da mezarlıklarda yer kal-
mayınca polis cenazeleri evlerin 

önüne bırakmaya başladı. Ekvador 
Devlet Başkanı Moreno, resmi veri-

lerin çarpıtıldığını itiraf ederken 
corona virüsünden yaklaşık 2 bin 

500 kişinin öldüğünü açıkladı

JUSTİN Bieber’la yaşadıkları bir dargın bir 
barışık ilişkiyle uzun süre gündemden düş-
meyen ABD’li şarkıcı Selena Gomez, hay-
ranlarını şoke eden bir itirafta bulundu. 
Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü sal-
gını nedeniyle evinde kendini izole eden 
Gomez, sosyal medyada şarkıcı Miley 
Cyrus ile birlikte canlı yayın yaptı. Burada 
ruh sağlığıyla ilgili konulardan bahseden 27 

yaşındaki Gomez, kendisine kısa süre önce 
bipolar teşhisi koyulduğunu söyledi. Gomez 
bunu duyduğundaki duygularını, “Hem deh-
şete düştüm hem de rahatladım. Sonunda 
neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile 
mücadele ettiğimi öğrendim” diye ifade etti. 

Korkmuyorum 

Bu durumla ilgili artık daha çok bilgi sahibi 

olduğunu belirten Gomez, “Küçükken gök 
gürültüsü ve şimşeklerden çok korkardım. 
Annem bana kitaplar getirir ve bununla ilgili 
ne kadar çok şey bilirsen korkun geçer 
derdi. Aynı şey şimdi de geçerli. Artık bil-
diklerim sayesinde korkmuyorum” dedi. 
Gomez, 2017 yılında da yine sosyal med-
yada yaptığı açıklamada böbrek nakli  
olduğunu itiraf etmişti.

CORONA salgınıyla mücadelede en başa-
rılı ülkelerden biri olarak gösterilen Güney 
Kore’de tedbirlerin süresi uzatıldı. Yetkili-
lerin yaptığı açıklamaya göre spor karşı-
laşmaları, dini etkinlikler ve diğer sosyal 
organizasyonlar için alınan yasak kaıar-
ları, günlük vaka sayısı 50 ve altına düşene 

kadar devam edecek. Gürcistan, ülkede ilk 
corona virüsü kaynaklı ilk ölümün mey-
dana geldiğini duyurdu. Yetkililer 79 ya-
şındaki bir hastanın ilk ölümlü vaka 
olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede 
şu ana dek 157 kişide virüs tespit edildiği 
belirtiliyor. 

KISITLAMALAR UZATILDI 

ÖLÜ SAYISI  
60 BİNİ AŞTI

Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan corona virüsü kısa sürede 
dünya çapında bir krize dönü-

şürken 59 bini aşkın insanın ölümüne yol 
açtı. Salgından en çok etkilenen ülkelerin 
başında İspanya geliyor. Ülkede son resmi 
açıklamaya göre 10 bin 935 kişi hayatını 
kaybetti. Solunum cihazı gibi kritik tıbbi 
malzeme desteği için AB ve NATO’ya çağ-
rılar yapılan ülkeden flaş iddia ortaya atıldı. 

Çözülmesini umuyoruz 

Dışişleri Bakanı Arancha González, ülke-

sinin satın aldığı ve aralarında solunum ci-
hazlarının da bulunduğu tıbbi malzemele-
rin Türkiye’den çıkışına izin verilmediğini 
öne sürdü. Gonzalez, “Türkiye tıbbi cihaz-
ların ihracatına virüsle mücadele kapsa-
mında oluşabilecek ihtiyaçlar kapsamında 
sınırlama getirdi. Bu durumun kısa sürede 
çözülmesini umuyoruz” dedi. 

3 milyon euro ödedik 

El Pais’in haberinde Türkiye’nin daha 
önce NATO müttefiki olarak 25 ton tıbbi 
malzeme içeren bir yardımı İspanya gön-

derdiği belirtilirken, Castilla-La Mancha 
ve Navarra yönetimlerinin açıklamalarına 
da yer verildi. Castilla-La Mancha özerk 
yönetimi sözcüsü, 150 solunum cihazını 
üç hafta önce 3 milyon euro bedelle al-
dıklarını ancak Türkiye’nin bunları iki 
hafta süreyle sınırda tutma kararı bulun-
duğunu ifade etti. Sözcü, İspanya Dışiş-
leri Bakanlığı’nın uçağın diplomatik uçuş 
kapsamında ayrılmasına izin verilmesini 
talep ettiğini, Türkiye’nin de bunu kabul 
ettiğini ancak uçağın gönderilmediğini 
vurguladı. 

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ikinci ülke olan İspanya'dan flaş bir Türkiye iddiası geldi. Dışişleri Bakanı Arancha  
González, aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu kendilerine ait tıbbi malzemelerin Türkiye'de tutulduğunu söyledi

İspanya’dan Türkiye iddiası
Corona virüsü İngiltere'de Kraliyet 
ailesini bir kez daha sarstı. Prenses  

Eugenie'nin eşinin babası virüs  
nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
       

         
          

       
         

           
      

     

 
           

       
       

          
         

           
         

          

S E D A P E N A
Ü A L A Y Y
R N T A T O
E G Ü D Ü M S E L

K S E L
Ç F T L K E V
O L E M E N
L R U H S U Z M
A S A D E
K A H V E L K E K

U E T B
N S Y A T F

B A L A L O L O
R K R P K R
E B E T K A O S

2 3 6 8 7 4 5 9 1
8 7 5 1 9 6 4 2 3
9 4 1 5 2 3 8 7 6
1 6 8 3 5 7 2 4 9
3 9 2 6 4 8 7 1 5
4 5 7 9 1 2 6 3 8
5 2 3 7 8 9 1 6 4
7 8 9 4 6 1 3 5 2
6 1 4 2 3 5 9 8 7

6 7 1 4 8 2 3 5 9
2 5 8 3 1 9 7 6 4
3 4 9 7 5 6 2 8 1
9 3 7 1 2 5 8 4 6
4 1 5 6 7 8 9 3 2
8 2 6 9 3 4 1 7 5
5 9 2 8 6 7 4 1 3
1 8 4 5 9 3 6 2 7
7 6 3 2 4 1 5 9 8

7 4 6 5 3 2 8 9 1
8 1 9 7 6 4 2 3 5
5 3 2 8 9 1 6 7 4
3 6 1 9 2 7 5 4 8
2 5 8 1 4 3 7 6 9
9 7 4 6 8 5 1 2 3
4 8 5 3 7 6 9 1 2
1 2 7 4 5 9 3 8 6
6 9 3 2 1 8 4 5 7

A H A S O K M A
Y L K K R
A R K A L K L

Ç A P A R Y
H N Ç A T A K

N A N K A R A
P L A K A L K
P R N A F A

K A M E E K O

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

K H K S arslanlar

Buyuran A E O T M G H
Y A T L T A S A S Z R A D Y E A

R T M S Z M A R S T orak K O S A S R
F A R A B kalacak

olan C A V D A N (Oyuncu) A K A N L E B
N A B L D R A R M E H M E T T O P A L

A F T D T A Ü A A N
K O B A L A R A K E M

A L D O Y A S R H
O D A T B A P L A Z A

D A M A T C O S B Y A N L
K M T P E Z O L E

S O N A Y A E T T Göz E A arabca A D E
L O N E L N E V E U R A L R E M

B K A Ç A M A K N A F L E T
On O N L U K N M S (Oyuncu) D O R U K Su K U M S A L

F E N E R B A H Ç E S A R K B A S A M A K

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA

Geceleri de
söylemek

Emerek

içgüdü

Nazi Polis
Örgütü

Paylama

ilçesi

Iramak

Güzel koku
(Simge)

merhaba

Dizemsiz

Aristo

Hz. Meryem

eyaleti

orak (Simge)

içirme

Daimi
kalacak

Özgürlük

Baba bir

futbolcu

Pamukçuk

futbolcu

Makam
sahibi
kimse

Vaktâki

damar
mermer

Aldehit
grubu

Kimyasal

100 m²

Bir Gölge

Muttali
olmak

Histerik
hastalarda

Fakir

kimse
Pozitif Tokat

ilçesi

Safra'da Af Örgütü

"Bill ..." (Dizi

Tababet

sesi

Dâhil

Elektrik
Göz
erimi

Adet

arabca
terkiblerdeki

kimsesiz

Bizmut
(Simge)

Bir
"Selçuk ..."

Temiz

Do ile mi

ses
Muti

olmak

(Simge)

Rusçada
Megesterol

asetat
(Simge)

Samaryum
(Simge)

Bir futbol
Su

kumlu yer

Bir amaca
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O R D I N O N N A
N R E E Ü S O N S E S V
D H T Z Ü J A R S E A
A E A A E V R T M H
L M T M A E C E L N E E

O U T U A L M E Y N
K F Y R U H Ç U K L A K
K U E E E U A M K F
E L R A N D L D M E T E
S Ç F E Y E U Ç R A N

U Ç P O P L N A P T
R Ü Y A G Ö R M E M E K

 AĞSI
 AHENK
 ÇENE
 ECEL
 ESİN
 ETEN
 FENT
 GÖRMEMEK
 HAMT
 HEMOFİL
 İÇEK
 İÇRE
 JARSE
 JİLE

 MERAM
 METE
 NAŞİ

 ONDALIKKE-
SİR

 ORDİNO
 ORTA
 OTAĞ

 OYLUK
 PEDALYE

 PİDE
 POPLİN

 REZE
 RİTİM

 RUFAİ
 RUHÇU

 RÜYA
 SEME

 SONSES
 SÜVE

 TERAS
 TUAL

 UÇUM
 UMMAN

 UYUR
 ÜREM

 YAKTA
 ZAMİR

Ç F T L K E V

3 HARFLİ
 ASA
 İDE
 MEN
 OLE

4 HARFLİ
 AYOL
 BALA
 DANG
 EBET
 EŞAS
 FORS
 İBRE
 İLKE
 KAOS

 LOLO
 PENA
 RİNT
 SEDA
 SÜRE
 ŞATO
 TOKA

5 HARFLİ
 ÇOLAK
 DEBİL
 EMZİK
 FERAH
 İNMEK
 İŞKİL

 SAUNA

 TELVE

6 HARFLİ
 ALAYİŞ

 ALTÜST
 İTALİK
 KİRPİK

 PİŞMEK
 RUHSUZ

 VESAİT

10 HARFLİ
 ÇİFTLİKEVİ

 EŞGÜDÜMSEL
 İNİSİYATİF

 KAHVELİKEK

Soldan Sağa:
1. İşte. - Böcek, zehirli hayvan iğnesini batırmak veya 
ısırma, zehirleme. 2. At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sü-
rüsü. - Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde olu-
şan, biriken pislik. 3. Arkalığı, sırt dayayacak yeri olan. 
4. Postacı, ulak. 5. Öç alma duygusu ile dolu ö�e, kin. 
- Cüretkâr. 6. İnsan. - Türkiye’nin başkenti. 7. Kamyon, 
otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası. - 
Son karşıtı. 8. Kuş kanatlarının çıkardığı ses. - Bayındır-
lık işleri. 9. Yerine koyma, yerine kullanma. - Yankı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Avuç içi. - Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete 
karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler 
topluluğu. 2. Hırçın olma durumu veya hırçın davranış. 
3. Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin. 
- Boşluk, mesafe. 4. Kale kuşatılmasında, duvarlara takı-
lan uzun saplı büyük çengel. 5. Gurbetteki bir kimse için 
doğup büyüdüğü ve özlediği yer. - Ballıbabagillerden, 
yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu 
bir kültür bitkisi. 6. Uzak. 7. Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı. - Kavim. 8. Maddi varlığı milyar değerinde olan. 9. 
Günahsız. - Hint bademi.
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4 1 2 3 8

3 5 7 9
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5 7 2
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8 9 4
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2 4 7 5
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2 8
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3 7 9
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8 1
7 4 8
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Değerli dostlar... Bu yazımda sizlerle bir 
süredir bütün dünyanın savaş verdiği 
virus konusunun bir çoğumuz üzerinde 

yarattığı olumsuz duygular ve bunların davra-
nışlarımıza yansımasıyla ilgili deneyimledikle-
rimden bahsetmek istiyorum. Konuya endişe ve 
kaygılarımızın nasıl oluşabildiğinden başlamak 
istiyorum. 

Endişe ve kaygılarımızı zihnimizde aynı bir 
Holywood filminin senaryosu gibi, kendi elleri-
mizle yazarız. Örneğin, çocuğumuz ergenlik dö-
nemine girmiştir ve bu dönemde kafası 
dağınıktır, ders notları düşmeye başlamıştır, as-
lında doğal bir süreç geçiriyordur ama ebeveyi-
nin zihnimizdeki senarist hemen devreye girer ve 
yazmaya başlar. ‘Çocuk büyür, okumaz, ünüver-
siteyi yarım bırakır, meslek edinemez, iş bula-
maz, kötü arkadaşlıklar, kötü alışkanlıklar’ gibi 
bir sürü senaryo oluşturmaya başlarız. 

Ya da son günlerde yaşadığımız virus salgı-
nından hepimizin endişe duyduğu ancak bazıla-
rımızın yine belki de hiç gerçekleşmeyecek 
senaryolar ürettiği gibi. Örneğin, evde beraber 
yaşadığımız bireylerden bir tanesini ufak bir ök-
sürük tuttu ya da yanımızda hapşırdı diyelim. 
Hemen zihnimizde ‘1-2-3 Kayıt!’ başlar. ‘Geçen-
lerde şirkete gitmiştim, orada bir kaç saat çalış-
mıştım, güvenlikle konuştum, kuryeden paket 
aldım, oradan markete gitmiştim. Alışveriş yap-
tım eve gelir gelmez ellerimi yıkamıştım ama! 
Ellerimi yıkamadan önce eşim poşetleri alırken 
belliki eli elime değdi, virüsü eve taşıdım, bir 
kaç gündür kuluçka evresindeydi bak şimdi be-
lirtileri çıkmaya başladı!’ diye kendi kendimize 
konuşmaya başlarız, bununla da kalmaz filmin 
devamında, eşimizin bir kaç güne durumu daha 
da ağırlaşır sonra ambulans gelir, maskeli beyaz 
tulumlu adamlar eşimizi hastanaye götürür, test 
yapılır ve sonucunda virüsü kaptığı tespit edilir, 
karantinaya alınırız. Üstüne olmamış bir olayın 
üzüntüsünü çekeriz. İşte tüm bu senaryoları zih-
nimizde canlandırarak ve davranışlarımıza da 
yansıtarak hem kendimize hem çevremizdekilere 
dünyayı zindan edebiliriz. 

Duygularımızı zihnimizde kontrol edebiliriz!  

‘Peki bazılarımız tedbir alıp olayları gidişa-
tına bırakırken, bazılarımız neden bu kadar 
panik olabiliyor?’ diyecek olursanız şöyle açıkla-
maya çalışayım. Yaşadığımız endişe ve kaygıla-
rımızın sadece bir kısmı şimdi, şu ana aittir. Bu 
endişe ve kagıların bir kısmı ise; geçmişte yaşa-
dığımız benzer olaylara diğer bir kısmı ise ‘aynı 
endişe verici durumu bir daha yaşar mıyım?’ 
kaygısıyla geleceğe aittir. Yine bir örnekle biraz 
daha açmaya çalışayım. Örneğin eşi tarafından 
aldatılmış bir birey, sadece aldatıldığını öğren-
diği anın acısını çekmez. Daha önce de yaşadığı 
ya da çevresinde şahit olduğu benzeri bir du-
rumla birlikte, gelecekte de tekrar aldatılırmı-
yım endişeni beraberinde hisedebilir. Bu da hem 
geçmişi hem anı, hem geleceği omuzlarımıza 
alarak, duygularımızı üç kat daha fazla hisset-
memize sebep olabilir. 

Neler yapabilirz? 

-Hamal kelimesini biliyorsunuz. Arapça’dan 
dilimize ‘haml’ sözcüğünden evrilmiş, aynı dili-
mizdeki gibi ‘yüklenip taşımak’ anlamına gelir. 
Öncelikle geçmiş ve gelecek kaygılarımızı sırtı-
mızdaki küfeden atalım. ‘An’da kalmaya çalışa-
lım, böylece kaygılarımızın büyük bir kısmından 
kurtulmuş olabiliriz. 

-Zihnimizi kontrol edebilmek için iç konuşma-
larımızı iyi dinleyip tespit etmemiz gerekebilir. 
Bunun için özellikle evde kaldığımız bu dö-
nemde meditasyon, yoga yapabilir ya da ibadet 
edebiliriz. 

-Zihnimizde tespit ettiğimiz iç konuşmaları-
mız, korku ve kaygı kaynaklı ise onları ev içinde 
yapılabilecek çeşitli aktivitelerle durdurmaya 
çalışabiliriz. Ben bu süreçte yemek, temizlik ya-
pıyorum, kitap okuyorum, notlar tutuyorum, 
onine eğitim alıyorum ve fırsat bulamayıpta iz-
leyemediğim filmleri izliyorum. 

-Televizyon ve sosyal medya gibi mecralardan 
takip ettiğimiz virus haberleri zihnimize gö-
rüntü, ses, his olarak kayıt olabilir. Bu konu ile 
ilgili haber ve programları limitli, günde bir ya 
da iki saat izlemeye çabalayabiliriz. 

-Evde kaldığımız süre içinde hala bir şeyler 
üretebilir, birilerine yardım eli uzatabiliriz. Bu 
bizim pozitif kalmamıza ve kendimizi daha iyi 
hissetmemize vesile olabilir. 

-Doktorlar virüslere karşı bağışıklık sistemi-
mizin güçlü olması gerektiğini bildiriyorlar. 
Bunun diğer bir yolu da hayata pozitif bakmaya 
çaba göstermekle olur. ‘Buhran zamanları insa-
nın cevherini ortaya çıkarır. Bencil daha da ben-
cil olur, iyi daha da iyi’ demiş Prof. Dr. Kemal 
Sayar. 

İyi kalmaya çabalayalım! 
Pozitif kalmaya çabalayalım! 
Çünkü, virüsler pozitif insanları sevmezler! 
Sevgiyle.

Pınar HOLT

Virüsler pozitif  
insanları sevmezler!

KONUK YAZAR

DÜNYAYI kasıp kavuran İspan-
yol dizi La casa de papel, dör-
düncü sezonuyla izleyicilerin 

karşısına çıktı. Corona virüsü salgını nede-
niyle dizinin gösterimi için özel bir davet 
düzenlenemedi. Ancak oyuncular internet 
üzerinde bir araya geldi. Geçtiğimiz gün-

lerde corona virüsüne yakalandığını açıkla-
yan, durumu iyi olan, dizide müfettiş Ra-
quel’i canlandıran Itziar Ituno bu anları 
duygusal bir notla paylaştı ve şöyle dedi: 
"Bu kasvetli günlerde muhteşem bir göste-
rim var. La casa de papel’in 4. sezonu için 
buluştuk. Saatlerce süren sohbet ve arka-

daşlarımın yüzünü görmek harika bir duy-
guydu. Buradaki göründüğümüzden çok 
daha fazlasıyız. Bizler bedeniniz için ol-
masa bile, ruhunuzun sağlığı için bir şeyler 
yapabiliriz. Umarım yeni sezonu beğenirsi-
niz." Oyuncular bu buluşmada Bella Ciao 
şarkısını seslendirmeyi de ihmal etmedi.  

KONSERLERİNDE sık sık 
iklim değişikliğini anlatan vi-
deolar yayınlayan Megastar 

Tarkan, corona virüsü salgını ile ilgili ilk 
kez bir paylaşım yaptı. Köln’deki evinde 
çektiği bir fotoğrafı Instagram’a koyan 
Tarkan, "Zor zamanlar… Bu coronalı 
günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu 
tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine 
umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar 
gelecek… Zaten biliyorsunuz ama ben 
de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün 
mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın te-
mastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice 
yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda 
maske takalım. Herkese sabır diliyorum" 
açıklamasında bulundu. Tarkan’ın bu 
paylaşımının altına birçok hayranı, 
“Keşke online konser verseniz” şeklinde 
yorum yaptı. 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan dün akşam bir 
basın toplantısı düzenlemiş 

ve 20 yaş altındaki vatandaşların da 
sokağa çıkma yasağı kapsamına alı-
nacağını duyurmuştu. İçişleri Bakan-
lığı tarafından yayınlanan genelge ile 
dün gece yarısından itibaren 20 yaş 
altı vatandaşlar için yasak başladı. 
Peki bu yasak hangi ünlüleri kapsıyor? 
İşte sokağa çıkmayacak olan o ünlü 
isimler… 

Aleyna Tilki 

28 Mart 2000 Konya doğumlu ünlü 
şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız 
Çınlama” şarkısı ile Türkiye’de ses ge-
tiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Şu 
anda eğitimi için ABD'de yaşıyor. 

Tolga Koçyiğit 

1 Ocak 2000 İstanbul doğumlu 
oyuncu. Şevkat Yerimdar dizisinde 
Miço karakterini canlandırdı. 

Reyhan Asena Keskinci 

20 Eylül 2000 İstanbul doğumlu 
oyuncu. Ahlat Ağacı başta olmak 
üzere Aşk Tesadüfleri Sever, Arapsaçı 
ve Köstebek 2: Gölgenin Takımı film-
lerinde rol aldı. 

Miray Akay 

17 Temmuz 2000 Ukrayna doğumlu 
oyuncu.  2014 Frankfurt Türk Film 
Festivali’nde Halam Geldi ve Eve 
Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki 
başarılı oyunuyla En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile pay-
laştı. 

Aslıhan Kapanşahin 

2 Kasım 2000 İstanbul doğumlu 
oyuncu. Karışık Kaset ve Göl Zamanı 
filmlerinde oynadı. 

Efe Sorarlı 

2000 yılında İstanbul'da doğdu. Best 
Model of Turkey yarışmasında 2017 

yılında Türkiye güzeli seçildi. 

Sinan Dağ 

2000 yılında Mardin'de doğan Sinan 
Dağ Ay Lav Yu filmiyle akıllara ka-
zındı. Dağ oyunculuğa devam ediyor. 

Şebnem Ceceli 

23 Ocak 2001 yılında İstanbul'da 
doğdu. 2006 – 2011 yılları arasında 
Yaprak Dökümü dizisinde çocuk ka-
rakter Ayşe ile kamera karşısında yer 
aldı. 

Denizhan Akbaba 

3 Eylül 2001 yılında doğdu. Bir Gün 
Bir Çocuk, Peri: Ağzı Olmayan Kız, 
Otis Tarda, Baran ve Hayvan filmle-
rinde rol aldı. 

Emirhan Akbaba 

3 Eylül 2001 yılında doğdu. Poyraz 
Karayel ve Siyah Beyaz Aşk filmle-
rinde rol aldı. 

İpek Filiz Yazıcı 

19 Nisan 2001 doğumlu. 2016 yılında 
rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk 
oyunculuk deneyimini yaşadı. İpek 
Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranla-
rında yayınlanan; başrolü Erkan Pe-
tekkaya, Songül Öden ve Dolunay 
Soysert’in paylaştığı Kayıtdışı dizi-
sinde yer aldı. 

Çağla Şimşek 

2002 yılında İstanbul doğdu. Oyun-
culuk yapıyor. Küçük Gelin ve Kayıp 
Prenses dizilerinde rol aldı. 

Nehir Çağla Yaşar 

2002 yılında İstanbul'da doğdu. Hi-
titya: Madalyonun Sırrı isimli filmde 
rol aldı. 

Berke Acar 

26 Kasım 2002 İzmir doğumlu. 
Ege'nin Hamsisi, Siyah İnci, Yeşil 
Deniz, Beyaz Karanfil ve Böyle Bit-

mesin isimli dizilerde rol aldı. 

Alpay Şayhan 

2002 doğumlu. Celal Tan ve Ailesinin 
Aşırı Acıklı Hikayesi filminde rol aldı. 
Çeşitli dizilerde oynadı. 

Efe Karaman 

2002 doğumlu. Sinema oyuncusu. 

Naz Sayıner 

15 Nisan 2003 yılında doğdu. Bana 
Sevmeyi Anlat isimli dizide oynadı. 

Alp Eren Khamis 

14 Temmuz 2003 İstanbul doğumlu. 
Çocuklar Duymasın isimli dizide 
uzun süre rol aldı. 

Aleyna Özgeçen 

2003 doğumlu İstanbul doğumlu. İlk 
oyunculuk deneyimini 2016 yılında 
yayınlanan Yüz Yıllık Mühür adlı dizi 
ile yaşadı. Müslüm filminde oynadı. 

Kerem Bekişoğlu 

2003 yılında İstanbul’da doğdu. An-
neler ve Kızları, Diriliş Ertuğrul gibi 
dizilerde rol aldı. 

Berat Efe Parlar 

2004 İstanbul doğumlu. Can Dostlar, 
Bizim Köyün Şarkısı, İftarlık Gazoz, 
Deliler ve Bücür filmlerinde oynadı. 

Helin Kandemir 

2004 yılında doğdu. Kız kardeşler di-
zisinde oynadı. Bir Litre Gözyaşı dizi-
sinin de kadrosunda yer alıyor. 

Ataberk Mutlu 

2005 doğumlu. Poyraz Karayel, Rüz-
gar, Arkadaşım Max ve Pek Yakında 
filmlerinde rol aldı. 

Ali İnsan 

2006 Almanya doğumlu müzisyen. 
2018 yılında Almanya'da katıldığı ya-
rışma'da Mozart Ödülü'nü kazandı.

Yine umutlar 
göz kırpacak

AHU Tuğba, coranavirüs sal-
gını nedeniyle hayatın felç ol-
duğu ABD'de yaşananları 

gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlattı. 
Tuğba, "Amerika'da paran olmazsa  
sokakta ölürsün" dedi.

Paran olmazsa 
sokakta ölürsün

BIR DAHA SOKAGA 
CIKAMAYACAKLAR!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması  
yasaklandı. O yasak Aleyna Tilki başta olmak üzere pek çok ünlü ismi de kapsıyor.  

O ünlülerden biri de 28 Mart 2000 doğumlu şarkıcı Aleyna Tilki

SIRA DIŞI BiR GALA
Fenomen dizi La casa de papel'in yıldız isimleri dördüncü sezonu, corona virüsü  

salgını nedeniyle internetten kutlayabildi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı 



SPOR
PAZAR 5 NİSAN 202014

Irkçılığa  
tepki yağdı

GALATASARAY Teknik Direktörü 
Fatih Terim, bugün Galatasaraylı 
futbolcularla görüntülü bir gö-
rüşme gerçekleştirdi. Sağlık du-
rumu ve tedavi süreci hakkında 

oyuncularına bilgiler aktaran 
Terim, oyuncularının ve ailelerinin 
genel ve sağlık durumları hak-
kında bilgiler alırken, bu süreçte 
fizik performans kadar mental 

olarak güçlü kalmanın önemine 
dikkat çekti. Oyuncularıyla gö-
rüşme yaptığı andaki bir fotoğrafı 
sosyal medya hesabı üzerinden 
paylaşan Terim, “Hepinizi çok öz-

lemişim. Sizleri görmek beni çok 
mutlu etti. Hep birlikte taraftarı-
mızla da buluşacağımız günü 
bekliyorum. Sağlıkla kalın"  
ifadelerini kullandı. DHA 

Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim

COCHİN Hastanesi Yoğun Bakım 
Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira 
ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Ca-
mille Locht, Fransa'nın LCI kanalın-
daki canlı yayına katıldı. Tüberküloz 
tedavisinde kullanılan BCG aşısının 
koronavirüs hastalarında denenmesi 
hakkında yorum yapan ikili, araştır-
maların Afrikalılar ve hayat kadınları 
üzerinde denenmesine yönelik skan-
dal açıklamalarda bulundu. 

Skandal açıklamalar 

Prof. Dr. Mira, aşının kimler üze-
rinde uygulanması gerektiği konu-
suyla ilgili olarak, "Bu araştırmaları 
tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu 
gibi, maskenin, tedavinin, yoğun ba-
kımın olmadığı Afrika'da veya hayat 
kadınları üzerinde deneyemez miyiz? 
Çünkü onlar daha fazla hastalan-
maya yatkın, korunmuyorlar" ifadele-
rini kullandı. Prof. Dr. Locht ise bu 
görüşe destek vererek, "Haklısınız. 
Zaten bu araştırmanın paralelinde 
Afrika'da bir araştırma yapmayı dü-
şünüyoruz" dedi. 

Afrika laboratuvar değil 

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal 
medyada yayılırken, siyahi oyuncular 
da iki isme de yoğun tepki gösterdi. 
Didier Drogba, Samuel Eto'o ve 
Demba Ba gibi isimlerin başını çek-
tiği ünlü siyahi futbolcular, "Afrika 
bir test laboratuvarı değil" görüşünde 
birleşti ve ırkçı sözleri kınadılar. Di-
dier Drogba, bu durumun tamamıyla 
akıl almaz olduğunu söylerken, "Af-
rika bir test laboratuvarı değil. Bu 
aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri kını-
yorum" açıklamasını yaptı. Medipol 
Başakşehirli futbolcu Demba Ba, 
"Beyazlar çok üstün olduklarına 
inandığı için ırkçılık ve hor görmenin 
olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz" 
derken, Samuel Eto'o ise Ba'ya yanıt 
vererek, Mira ve Locht hakkında kü-
fürlü sözler kullandı. DHA 

MUCADELEYI 
COK OZLEDIM

Galatasaraylı futbolcu  
Adem Büyük, “Bir futbolcu 
için en önemli motivasyon 

kaynağı maçtır. Ben işimi çok 
seviyorum. Arkadaşlarımı, 
maç oynamayı, arkadaşla-

rımla omuz omuza verip mü-
cadele etmeyi özledim” dedi

TFF Sağlık Kurulu, "Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden 
geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir" açıklamasını yaptı

T ürkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Sağlık Kurulu, koronavi-
rüs salgını ile ilgili açıklama 

yaptı. Federasyonun internet sitesinde 
yer alan açıklamada, koronavirüs salgını 
ile ilgili bilgilerin çok dinamik ve yenile-
nerek gelişmekte olduğu ifade edildi. Ko-
ronavirüs belirtilerinin çeşitlilik 
gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, 
ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağ-
rısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes 
alma ihtiyacı, az hava alabilme) gibi bul-
guları olanların en yakın sağlık kurulu-
şuna başvurmaları gerektiği belirtildi. 

Hastalık henüz yeni 

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan 
bilgilendirmede, "TFF Sağlık Kurulu 
olarak zaman zaman futbol ailemizin 
değerli üyelerini yeni koranavirüs 
(Covid-19) hakkında bilgilendirmek 
üzere yaptığımız duyurulardan sunmak-
tayız. Covid-19 hastalığının tüm dün-
yada çok yeni bir tıbbi sorun olarak 
ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkeler-
den geç gelmiş olması nedeniyle hastalık 
hakkındaki bilgiler çok dinamik olup ye-
nilenerek gelişmektedir. Duyurularımız 
gelişmeler ışığında ve futbol ailemizden 
bize yansıyan gerekliliklere uygun olarak 
güncellenmektedir. Bütün duyurularımı-
zın bütünlük içinde ve birbirini tamam-
layan bilgiler olarak değerlendirilmesi, 

bazı konularda farklılık olması halinde 
son duyurudaki uyarıların dikkate alın-
ması faydalı olacaktır" ifadeleri yer aldı.  

Evde kal Türkiye 

"Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz 
üzere hastalık belirtisi olan ve olmayan 
tüm bireylerin kendileri ve onlarla te-
masta olan kişiler tarafından, "hasta ve 
bu nedenle hastalığı başkasına bulaştıra-
bilecek kişiler" olarak değerlendirilmesi 
esastır" denilen açıklamada, "Bu çerçe-
vede kişilerin birbirleriyle temasının azal-

tılması, mümkün olan her şartta tama-
men kesilmesi (izolasyon) için gerekli 
uyarılar ilgili tüm kurumlar tarafından 
sürekli olarak yapılmaktadır. Bu gerekli-
lik "Hayat Eve Sığar", "Evde Kal Tür-
kiye", ve benzeri diğer sloganlarla 
vurgulanarak kamuoyu bilgilendirilmek-
tedir. Tüm yurtta kamu ve özel kurum-
larda çalışan personelin çalışma 
saatlerinin kısaltılması, nöbetleşe ça-
lışma programları, çalışması elzem olan-
lar dışındakilerin idari izinli sayılması, 
evden çalışma vb. uygulamalarla kendini 

gösteren koruyucu önlemler neticesinde 
kişilerin temasları azaltılmıştır. Benzer 
şekilde, futbol ailemizin tüm üyelerinin 
de hem kurumsal hem kişisel olarak bu 
uyarılara dikkatle uyduğu bilinmektedir" 
denildi.  

Sağlık kuruluşuna başvurun 

Hastalığın yayılmasını azaltan önlemlere 
rağmen bazı kişilerin hastalığa yakalan-
masının mümkün olduğu belirtilen açık-
lamada, "Hastalığın belirtileri çeşitlilik 
göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru 
öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorla-
narak nefes alma (sık nefes alma ihti-
yacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. 
Bu bulgulardan herhangi biri olanların 
takım doktorlarına, ulaşamadıkları du-
rumda en yakın sağlık kuruluşuna baş-
vurmaları önerilir. Covid-19 hastalığının 
kesin teşhisi tüm hastalıklarda olduğu 
gibi hastaların klinik bulguları ve tetkik-
lerle bu konuda bilgili hekimler tarafın-
dan konulmaktadır. Olası Covid-19 
vakalarında yapılan tetkiklerden kesin 
tanı koyduran özgün test sadece Sağlık 
Bakanlığı rehberlerine göre "olası vaka" 
olarak tanımlananlara yapılan özgün 
testlerdir. Önceki duyurumuzda kimlerin 
"olası vaka" olarak değerlendirildiği bil-
dirilmiştir. Halen "olası vaka" tanımına 
uymayan kişilere test uygulanmamakta-
dır" bilgisi verildi.  DHA 

Profesör doktorlar Jean Paul Mira ve  
Camille Locht'un tüberküloz tedavisinde 
kullanılan BCG aşısının koronavirüs olan 

Afrikalılar ve hayat kadınları üzerinde de-
nenmesine yönelik skandal açıklamalarına 

sosyal medyadan tepki yağdı

OKUMAYI SEV!

KÖY okulları başta olmak üzere bir-
çok okula 1000 tane kitaptan oluşan 
kütüphaneler yaptıran Gökhan İnler, 
Tekirdağ'da babası Ahmet İnler 
adına ve Küçükçekmece'de Beşik-
taş’ın efsane ismi Hakkı Yeten adına 
da kütüphane yaptırdı. Şu ana kadar 
Bursa, Trabzon, Ağrı, Safranbolu, 
Balıkesir, Giresun, Siirt, Adana, Zon-
guldak ve İstanbul okullarında açılan 
kütüphanelerde 7-18 yaş aralığında 
tüm çocuklar ve gençler için Türk ve 
dünya yazarlarının kitapları bulun-
makta. Bununla da yetinmeyen tec-
rübeli ve başarılı futbolcu Gökhan 
İnler, dijital kütüphane ile evlere de 
girerek büyük takdir topladı.

Gökhan İnler tüm çocukların kitap  
okuyabilmesi için kurucusu olduğu ISEV 
Vakfı'ndan "OkumayISEV" adlı bir sosyal 

proje başlattı. Projenin önemi evde 
 kaldığımız şu günlerde "Dijital Kütüphane" 

ve çocukların evden bir tıkla istedikleri  
kitapları okuyabilecek olması

G alatasaray’ın golcü oyuncusu 
Adem Büyük, kulüp televizyonunda 
açıklamalarda bulundu. Evde sıkıl-

mamak adına çocuklarıyla yaptıkları aktivi-
teleri çoğalttığını söyleyen Adem Büyük, 
"Çok iyiyim. İyi olmak için çaba harcıyorum 
gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Sev-
diklerim, ailem ve arkadaşlarım için ken-
dime iyi bakmaya çalışıyorum. Bu dönemi 
en kısa ve en güvenli şekilde atlatacağız. 
Kolay olduğunu söyleyemem ama çocuk-
larla vakit geçirmek eğlenceli oluyor. Ama 
futbol oynamaktan biraz daha zor bunu 
söyleyebilirim. Evde sıkılmamak içinde akti-
viteleri çoğalttık çocuklarla beraber. Onun 
dışında vakit kalırsa eşimle beraber film izli-
yoruz. Gerçekten çok zor bu dönem hem 
bizim hem de çocuklar için. Açıkçası çok 
zorlanıyorum bu konuda, çünkü her gün 
değişik aktiviteler bulmak zorundasınız ço-
cuklar için. Ama onlar için çabalıyoruz 
ödevlerini günlük olarak yaptırmaya çalışı-
yoruz. Çünkü onların online eğitimi devam 
ediyor. Günlük ders bağlantılarında, ödevle-
rinde eşimle beraber yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz” diye konuştu. 

Hazır olmak zorundayız 

Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir 
fikirleri olmadığını, bunun içinde kendilerini 
hazır tutmaları gerektiğini dile getiren Adem 
Büyük, “Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Bize 
verilen programlar ev ortamında yapılabile-
cek planlamaların üstünde açıkçası en üst 
seviyede bize program verildi. Bunları uygu-
lamaya çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor. 
Sonuçta bu süreç nasıl geçecek, ligler ne 
zaman başlayacak bilmiyoruz. Bu konuda 
bir fikrimiz yok o yüzden kendimizi hazır 
tutmamız gerekiyor. Her gün bu antren-
manları, programları uygulamaya çalışıyo-

ruz. Şu ana kadar her şey olumlu ve güzel 
gidiyor. Ev ortamında çalışmaya devam edi-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Beslenmeye dikkat ediyoruz 

Sadece bu dönemde değil, geçmiş dönem-
lerde de beslenme konusuna dikkat ettiğini 
belirten Büyük, “Profesyonel bir iş yapıyo-
ruz. Sadece bu ortamda değil bundan ön-
ceki hayatımızda da buna dikkat etmemiz 
gerekiyordu. Bu şekilde devam ediyoruz 
tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Netice-
sinde bu bizim işimiz ve bu devam edecek. 
Hayat bir şekilde devam edecek o yüzden 
kendimizi hazır tutmamız gerekiyor” dedi. 

Ben işimi çok seviyorum 

En çok maça çıkmayı özlediğini dile getiren 
Adem Büyük, “Bir futbolcu için en önemli 
motivasyon kaynağı maçtır, maç oynamak-
tır. Ben işimi çok seviyorum, severek yapıyo-
rum bu işi. Arkadaşlarımı çok özledim yeri 
geldi ailemden çok takım arkadaşlarımla 
zaman geçirdim.  
Onları özlüyorum. En çok maç oynamayı 
özledim arkadaşlarımla omuz omuza verip 
mücadele etmeyi özledim. Umarım bu 
güzel günler tekrar gelecek ve eski hayatı-
mıza dönüp savaşmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Bizden daha enerjikler 

Antrenmanlar dışında çocuklarıyla vakit ge-
çirdiğini belirten Büyük, “Aslında çocuklarla 
oynamaktan ve aktivite yapmaktan pek 
fazla vakit kalmıyor. Bizi çok yoruyorlar biz-
den daha enerjikler, yaşımız ilerlediği için 
çok ayak uyduramıyoruz ama onların ener-
jisine ulaşmak çok zor. Biz sadece eşimle bir 
film izleyebiliyorsak onunla mutlu  
oluyoruz” dedi. DHA 

SON olarak sağlık çalışanlarına teşekkürle-
rini ileten Büyük, "Allah sağlık çalışanları-
mızdan razı olsun, hakları kesinlikle 
ödenmez. Bizim için çok fedakârlık yapıyor-
lar. Ailemizden, sevdiklerimizden göremeye-
ceğimiz fedakârlıkları bizim için yapıyorlar. 

Hakları ödenmez. Allah hepsinden razı 
olsun. Onlara yardımcı olmaya çalışalım. 
Bizim için çok değerliler. Onların verdiği di-
rektifleri harfi harfine uygulamak zorundayız. 
Bunlar bizim hayatımız için önemli. Hepsinin 
yüreğine sağlık" diyerek sözlerini noktaladı.

SAĞLIKÇILARIMIZIN HAKLARI ÖDENMEZ

TFF: Bilgiler yenileniyor 
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BEŞİKTAŞ ile sözleşmesi 
uzatıldığı iddia edilen Do-
rukhan Toköz ile ilgili son 

dakika açıklaması geldi. 
23 yaşındaki futbolcunun menajeri 
Necdet Ergezen, Dorukhan’ın söz-
leşmesinin uzatıldığına dair çıkan ha-
berleri yalanladı. Sosyal medya 
hesabından açıklama yapan Ergezen, 
"Dorukhan’a 1.1 milyon euro” baş-
lıkla haber gerçeği yansıtmamaktadır. 
Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 
2019 yaz aylarında başladığımız söz-
leşme yenileme ve uzatma görüşme-
leri, herhangi bir sonuca 
ulaşamayınca 2020 Ocak ayında 
sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada 
anlaşamamamız ve konuşulan şart-
ların her görüşmede değişmesi nede-
niyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı 
teklif beklediğimizi dile getirdik ancak 
öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" 
ifadelerini kullandı. 

C ochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis 
Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araş-
tırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, 

Fransa'nın LCI kanalındaki canlı yayına katıldı 
ve tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı-
nın koronavirüs hastalarında denenmesi hak-
kında yorum yaparak, araştırmaların Afrikalılar 
ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik 
skandal açıklamalarda bulundu. Didier Drogba, 
Demba Ba ve Samuel Eto'o gibi yıldız isimlerin 
tepkisiyle Mira ve Locht ikilisine tepkiler çığ gibi 
büyürken, Süper Lig'in Afrikalı futbolcuları da 
tepkilerini dile getirdiler. 

Bu saf ırkçılıktır 

Rizespor'un Nijeryalısı Aminu Umar, yapılan 
açıklamanın ırkçılık olduğunu belirtirken, "Önce-
likle umarım herkes iyidir ve aileniz güvendedir. 
Lütfen evde kalın, bol su için ve ellerinizi yıka-
maya özen gösterin. Dışarıya çıkarsanız da 
maske takın çünkü en önemlisi de bu. Sosyal 
medyada aşı testlerinin Afrika'da yapılması ge-
rektiğinden bahsediyordu. Neden? Neden Afri-
ka'da test ediyorsunuz? Bu ırkçılıktır, saf 
ırkçılıktır. Dünyada Afrika'da olduğundan daha 
fazla vaka var. Afrika'da test yapmanın bir man-
tığı yok. Bu saçmalığı ve ırkçılığı durduralım" 
dedi. 

Afrika'ya saygı duyun 

Yeşil mavili ekibin Fildişili orta saha oyuncu Is-
mael Diamonde, Afrika'nın deney tahtası olma-
dığını söyleyerek, "Herkese selamlar, inşallah 
iyisinizdir. Boynumdaki madalyonu görüyorsu-
nuzdur. Burası benim kıtam, bütün hayatım bu-
rası. Burada annem doğdu, dedem doğdu, 
Afrika benim için gurur verici bir yer. Sosyal 
medyada Afrika'da bazı aşıların Afrikalılar üze-
rinde denenmesini istiyorlarmış. Buna artık dur 
demek lazım. Afrika bir deney tahtası değildir. 
Bunu duymak çok ağrıma gitti. Afrika bir oyun 
parkı değildir. Afrika ebeveynlerimizin, kardeşle-
rimizin, arkadaşlarımızın yaşadığı yerdir. Televiz-
yona çıkıp Afrika hakkında böyle konuşmak çok 
büyük bir saygısızlıktır. Normal bir şey değildir. 
Sömürgeciliği yaşadık fakat unutmadık. Şu an 
Afrika inşa ediliyor. Afrika'ya yardım edemiyor-
sanız en azından üstüne tükürmeyin. Afrikalılar 
hayvan değildir. Bugün bu insanları duyunca 
tahminim insanların zihniyeti değişmedi. Bu 
konu için bu videoyu çektim. Afrika laboratuvar 
değil, Afrika'ya saygı duymanız lazım, onlar da 

insan" açıklamasında bulundu. 

Afrika bir laboratuvar değil 

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü 
Olarenwaju Kayode açıklamayı sert bir dille eleş-
tirirken, "Afrika bir laboratuvar değildir. Afrikalı 
insanlar da deney fareleri değildir. Testleri kendi 
üzerinizde test yapın" şeklinde konuştu. Kasım-
paşa'nın Gineli forveti Fode Koita ise, "Afrika'da 
her istediğinizi yapamazsınız" derken, "Şok 
oldum, hayal kırıklığına uğradım. Dünya delir-
meye başladı. Doktorlar televizyonlara çıkarak 
saçmalıklarını anlatıyorlar. Hiç anlamı olmayan 
şeyler. Biz sesimizi duyurabilen profesyonel fut-
bolcular olarak dik durmalı ve gerçekleri söyle-
meliyiz. Sosyal medyada neler olduğuna baktım. 
Fransız televizyonuna konuşan deli doktor hak-
kında birçok kişi paylaşımda bulundu. Sadece 
bir parçasını izledim. Beni tamamen şok etti. 
2020 yılında böyle şeyler nasıl söylenebiliyor? Af-
rikalılar ve futbolcular olarak dik durmalı, konuş-
malıyız. Bunu durdurmalıyız, böyle devam 
edemeyiz. Bizler insanız, Afrika'ya giderek istedi-
ğinizi yapamazsınız, istediğiniz testleri yapamaz-
sınız. Bir şey denemek istiyorsanız kendi 
üzerinizde deneyin, belki aileniz üzerinde de de-
nemek istersiniz. Her ne istiyorsanız bilmiyorum 
ama onu yapmaya çalışmayın. Eşimle ve bu 
güzel kıtadan insanlarla görüştüm, doğru bildiği-
mizi yapmalıyız. Birbirimize sahip çıkmamız ge-
rektiğini düşündük. Kimsenin bizi öldürmesine 
izin veremeyiz. Ölüm kelimesini kullanmak çok 
güçlü bir ifade ancak aptalca şeyler kimse dene-
yemez. Bunu denemek istiyorsanız Avrupa'da 
deneyin, orada daha fazla insan ölüyor. Aşının 
etkisi ortaya çıkarsa biz daha sonra Afrika'da 
kullanırız. Evde ve güvende kalmalıyız. Allah bize 
yardım etsin, bizi korusun inşallah" diye konuştu.

E vde gününü nasıl geçirdiğini anlatan 
Halil Umut Meler, "Atletik performans 
birimi tarafından gönderilen videolu 

antrenmanları evde yapıyorum. Bir sporcu gibi 
çok çalışarak kondisyonumuzu her zaman üst 
seviyelerde tutmamız gerekiyor. Sebzeler bes-
lenmemin büyük bir kısmını oluşturuyor ama 
bu süreçte bağışıklık sistemimi güçlendirmek 
için daha fazla protein ağırlıklı beslenmeye 
dikkat ediyorum. Eşimin yemeklerine diren-
mek zor ama o da beslenmesine dikkat ediyor. 
Henüz kilo almadım" dedi.  

En büyük terapim oğlum 

"Nerede çalışıyorsunuz? MHK size destek veri-
yor mu?" sorusuna "Haftalık kural sınavı uy-
gulaması ve video test uygulaması göndererek 
hakemlerin her zaman hazır olması için gayret 
ediyorlar" cevabını veren Meler, "Her mesleğin 
getirdiği zorluklar tabii ki var. Ama ben mental 
olarak maç öncesi ve sonrası kendimi olumlu 
ve olumsuz sürece en iyi şekilde hazırlamaya 
çalışıyorum. Hakemliği çok sevdiğim için bu 
süreci yönetmem de bana çok katkı sağlıyor. 
Belli dönemlerde yaşam koçundan destek alı-
yorum ama en büyük terapim oğlumdur. Onun 
varlığı bana güç veriyor" açıklamasını yaptı.  

Sosyal medya hesabım yok 

"Ailenizle sokakta rahatça gezebiliyor musu-
nuz?" sorusuna "Öncelikle sosyal medyada hiç 
hesabımın olmadığını belirtmek istiyorum. Do-
layısıyla takip de etmiyorum. İzmir'de günlük 
hayatımda olumsuz tepkilerle karşılaşmadım. 

Açıkçası, alışveriş merkezinde gezmeyi seven 
biri de değilim. Sosyal hayatımızı her aile gibi 

sürdürmeye çalışıyoruz" cdevabını veren 
Meler, "Futbol bu kadar popüler olunca oyu-
nun içinde yer alan her paydaş gibi hakemler 
de kamuoyu tarafından bir süre sonra içsel-
leştiriliyor sanırım. Genel likle 14-16 kamera 
kullanarak yayınlanan maçlarda bazen tek bir 
kamera bile sürekli hakemi çekecek şekilde 
görevlendirilebiliyor. Böyle bir ortamda da 
örnek verdiğiniz gibi durumlar ortaya çıkabili-
yor. Kendi adıma rahat bir tarzım olduğunu 
düşündüğüm için de günlük yaşantım içinde 
kamuoyu tarafından benimsenen bu içselleş-
tirmeden dolayı hiç sıkıntı yaşamıyorum" ifa-
delerini kullandı.  

Hedefim Dünya Kupası 

Kendisinin Cüneyt Çakır'ın veliahtı olarak gös-
terilmesini de değerlendiren Meler, "Kariye-
rimi, her basamağında büyük emeklerin 
olduğu bir merdiven olarak görüyorum. Daha 
çok gelişebilmek için her maçımdan sonra 
üzerinde çalışıyorum. Gelişim sürecinde fede-
rasyon ve kurulumuzun sağladığı geniş imkân-
lar sayesinde teknik, teknolojik ve psikolojik 
eğitimlerden yararlanıyorum.  
Maç analizi gibi, antrenman programları gibi 
beden dili üzerinde yaptığımız çalışmalar eği-
tim sisteminin tabii ki bir parçası. Her hake-
min hedefi Dünya Kupası'dır. Çok çalışınca 
bunun mümkün olduğunu bize Cüneyt Çakır 
Hocam gösterdi. Ben de bu kariyer sürecinde 
Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda, 
Şampiyonlar Ligi'nde görev alabilme hedefiyle 
çalışıyorum" açıklamasını yaptı. 

Her derbinin hikayesi olur

Beşiktaş ile  
görüşmedik!

TÜRKİYE Basketbol Fede-
rasyonu (TBF) Başkanı 
Hidayet Türkoğlu, koro-

navirüs salgını nedeniyle ertelenen 
basketbol liglerinin durumuyla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, 
"Çalıştığımız birkaç senaryo var. 
Bunları kulüplerimizle de paylaşaca-
ğız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı 
kararı vereceğimize kimsenin şüphesi 
olmasın" dedi. 

Kolay bir süreç olmayacak 

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ti-
vibu ve TRT Spor’un yayınına bağla-
narak gündemle ilgili açıklamalarda 
buldu. Türkoğlu, kimsenin alışık ol-
madığı ve çok tuhaf bir süreçten geç-
tiklerini belirterek, "Tüm dünyanın 
cevabını bulamadığı süreci biz de ya-
kından takip ediyoruz. Sayın Bakanı-
mız ile görüşmemizde kendisine de 
durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece 
bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan 
bir an önce herkesin sağlığına kavuş-
ması. Federasyon olarak bütün çalış-
maları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç 
senaryo var. Bunları kulüplerimizle 
de paylaşacağız ve geri dönüş alaca-
ğız. En sağlıklı kararı vereceğimize 
kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir 
süreç olmayacak. Ne kadar devam 
edeceğini de kimse bilmiyor" ifadele-
rini kullandı. DHA 

En sağlıklı kararı  
vermeye çalışıyoruz

TRABZONSPOR'UN Arjantinli kap-
tanı Jose Sosa'nın geleceği ile ilgili 
nasıl bir adım atılacağı sabırsızlıkla 

bekleniyor. Yıldız futbolcu ülkesinde katıldığı 
radyo programına geleceği ile ilgili önemli açık-
lamalarda bulundu. 
Corona virüs tüm dünyada futbola ağır darbe 
indirirken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 
Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa da geleceği 
ile ilgili nasıl bir adım atılacağını sabırsızlıkla 
bekliyor. Tecrübeli futbolcu, Arjantin’de bir 
radyoya yaptığı açıklamada, “Trabzonspor ile 
sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Liglerin as-
kıya alınmasıyla durumum ne olacak bilmiyo-
rum” diyerek yaşadığı endişenin altını çizdi. 

Hep kontak halindeyim 

Jose Sosa’nın eski kulübü hakkında kullandığı, 
“Estudiantes ile hep kontak halindeyim. On-
larla her zaman iyi ilişkilerim olmuştur” ifade-
leriyse, ülkeye dönüş için açık kapı bıraktığı 
şeklinde yorumlandı. Öte yandan 34 yaşındaki 
Jose Sosa’nın olası transferi kendisine sorulan 
Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, 
“Tüm liglerin durduğu bir ortamda, işler nasıl 
gelişecek bilemiyoruz” diyerek, mevcut süreçte 
bu transferin zor olduğu itirafında bulundu. 

Ne olacak  
bilmiyorum! 

INSANLAR DENEY 
FARESI DEGIL!

MHK'nın gözdelerinden Halil Umut Meler, Fanerbahçe Galatasaray maçını, kariyerini ve Türk fut-
bolunu Bahadır Çokişler'e anlattı. Meler,“Her derbinin öncesi ve sonrasıyla ayrı bir hikâyesi olur. İki 

takım adına tutarlı ve standart kararlar verdiğim için başarılı olduğumu düşünüyorum” dedi

Çaykur Rizerspor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael  
Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve  
Kasımpaşalı Fode Koita, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle  
gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi. Gaziantep 
Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, "Afrikalı insanlar da 
deney fareleri değildir. Testleri kendi üzerinizde test yapın" şeklinde konuştu.

KARADENİZ temsilcisinin Tunuslu fut-
bolcusu Montassar Talbi, "Bu videoyu 
birkaç gün önce söylenen, çok ağır ve 
yaralayıcı sözlere tepki için çekiyorum. 
Bu videoyu çekme nedenim, 2020'de bu 
kadar kötü sözlerin Fransız kanalla-
rında söylenilmiş olması, Afrika'nın 
büyük bir laboratuvar olmasına ve 
insan hayatının önemsiz olduğu ve de-

neme tahtası olduğumuzu söylemeleri. 
Bildiğiniz gibi bu virüs herkese bulaşa-
bilir. Din, ırk fark etmeksizin Allah ka-
tında bütün insanlar eşittir, her can 
Allah katında eşittir. Bu insanlık dışı ve 
ırkçı söylemlere karşı susmamamız 
lazım. Bu soruna bir son vermek lazım 
ve hep beraber bu ırkçılığı yenmemiz 
lazım" şeklinde konuştu. DHA 

BU IRKÇILIĞI HEP BERABER YENMELİYİZ 

Beşiktaş forması giyen Dorukhan 
Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen 

genç futbolcuyla uzatıldığı  
iddialarını yalanladı ve Beşiktaş  

ile görüşmediklerini duyurdu
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ABD televizyon trihinin en çok
izlenen talk şov programların-
dan birisi olan, “The Oprah
Winfrey Show”un sunucusu
Oprah Winfrey, Amerikalıla-
rın corona pandemisiyle sa-
vaşmasına yardımcı olmak
için 10 milyon dolar ba-
ğışta bulundu. Dünyaca

ünlü sunucunun bu bağışının 9 mil-
yon dolarlık kısmı, Mississippi’deki
erkek ve kız yurtları dahil olmak
üzere hayır kurumlarına bölünecek.
Kalan 1 milyon dolarlık kısım ise,
Leonardo DiCaprio ve Apple’ın co-
rona virüsünden etkilenenlere yardım
için başlattıkları Amerika Gıda
Fonu’na gidecek.5 NİSAN 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr 

Resmen seRvet bağışladı

COK OZEL
BULUSMA

B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Beylik-
düzü Belediyesi Engelsiz

Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve re-
habilitaston hizmeti alan özel çocuk-
larla görüntülü konuşma
gerçekleştirdi. 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü kapsamında yayın-
ladığı mesajda internet üzerinden eği-
tim verebilmek için çalışmaların

sürdüğünü belirten Başkan Çalık, sal-
gının sona ermesinin ardından eğitim-
lerin yeniden merkezde verilmeye
başlanacağı bilgisini de çocuklarla
paylaştı. 

Koruma kalkanı oluşturacak

Koronavirüs salgınına karşı alınan
tedbirler nedeniyle zorunlu olarak ev-
lerinden çıkmayan özel çocuklarla

Hangouts adı verilen program üzerin-
den oldukça keyifli bir sohbet gerçek-
leştiren Başkan Çalık; “Salgın bittikten
sonra inşallah Engelsiz Yaşam Merke-
zi’mizdeki faaliyetlerimize kaldığımız
yerden devam edeceğiz ve ben de ara-
nıza daha çok katılacağım. Sizin o
güzel duygularınız biz de koruma kal-
kanı oluşturacak. Hepinizi çok seviyo-
rum” ifadelerini kullandı.  

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs 

salgınına karşı alınan 
tedbirler nedeniyle zorunlu

olarak evlerinden çıkmayan
otizmli çocuklarla görüntülü 

sohbet gerçekleştirdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31
şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının
ardından Silivri'de kente giriş-çıkış yap-
mak isteyen özel araçlar geri çevrildi. Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir
araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Ba-
kanlığının genelgesinde yer alan istisnai

durumlar dışında şehre girmek isteyen
araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak
isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.
İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gü-
müşyaka Papatya mevkiinde polis ve jan-
darma ekipleri tarafından denetim
yapıldı. Denetimde İzin belgesi bulunma-
yan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tara-
fından ise durdurulan araçlardaki kişilerin
ateşi ölçüldü.  DHA

Araçlar geri çevrildi

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Salgın bittik-
ten sonra inşallah Engelsiz Yaşam Merkezi’mizdeki
faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ve
ben de aranıza daha çok katılacağım” diye konuştu.


