
DURUŞMALAR ERTELENDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, corona salgını nedeniyle

adalet hizmetlerinde alınan önlem-
leri açıkladı. Gül, "Bugün itibarıyla
tüm adliyelerde acele işler hariç du-
ruşmaları ertelemişlerdir. Ertelenen

duruşma günleri
UYAP’tan du-
yurulacak. 60
yaş üstü hakim
ve savcılar idari
izinli sayılacak.
Avukatlar acil
durumlarda ce-
zaevlerinde 
kapalı görüş ya-
pacak" dedi.
I SAYFA 7
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Yargıda corona 
virüsü alarmı! 

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. 

SAYFA 4

Su 
efsaneleri...

Utku KIZILTAN SAYFA 7

Operasyonlar
durmuyor!

Fakir YILMAZ SAYFA 9

Bizi yok 
saymışlardı...

Mehmet Remzi TANIŞ

PERSONEL İZİNE ÇIKARILDI

Korona virüsü salgını nede-
niyle tedbirlerini bir yenisini

daha ekleyen Büyükçekmece Beledi-
yesi, 60 yaş üzeri ve büro personeli-
nin yüzde 50’sini 15 gün süreyle
izne ayırdı. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Sağlık Bakanlığı ve uzman-
ların uyarılarını yakından takip edi-
yoruz. Yapılan
uyarı ve öneriler
doğrultusunda
gerekli tedbirleri
alıyoruz. Virüs
salgınına karşı
belediye perso-
nelimizin yüzde
50’sini 15 gün
izne ayırdık"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 4
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Büyükçekmece’de
coronavirüs tatili
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Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, dünyayı kasıp ka-

vuran corona virüsüne karşı 
alınan tedbirleri açıkladı. "Ülke-
mizde vaka sayısını artmasıyla
birlikte insanların bir araya gel-
dikleri organizasyonlar iptal edil-
miştir" diyen Erbaş, "Yaşanan bu
olağanüstü durum göz önüne

alındığında cami ve mescitlerde
namazların cemaatle kılınması
halinde virüsün yayılma riskinin
artabileceği görülmektedir. Bu iti-
barla temel gayelerinden biri de
insan hayatını korumak olan
İslam dini insanların hayatını
tehlikeye atacak cevazlara izin
vermez" ifadelerini kullandı. 
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İSLAM, HAYATI TEHLİKEYE ATMAZ

Hz. Muhammed döne-
minden örnekler veren Ali

Erbaş, "Dolayısıyla yeni tip co-
rona virüsünün yayılma tehlikesi
ortadan kalkıncaya kadar Cuma
namazı başta olmak üzere cami
ve mescitlerde cemaatle namaza
ara verilmesi gerekli hale gelmiş-
tir. Bu süreçte Cuma namazı ye-

rine öğle namazının kılınması ye-
terlidir. Ayrıca İslamın şiarı olan
ezanların okunmaya devam edil-
mesi ve gerekli tedbirler alınarak
camilerin münferiden namaz kıl-
mak isteyenler için açık tutulma-
sının uygun olacağına karar
verilmiştir" açıklamasında 
bulundu. I SAYFA 7
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CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZI

RESMEN HAYAT DURDU!
İçişleri

Bakanlığı, 81
 İl Valiliğine

“Coronavirüs
Tedbirleri”

konulu ek bir
genelge daha

gönderdi.
Genelge ile

AVM ve
lokantaların

haricinde her
yer kapatıldı

BAŞKAN DA DENETİME KATILDI

Sultangazi Belediyesi zabıta
ekipleri koronavirüs (Kovid-

19) vakalarının artmasının ardından
denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere
katılan Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun, fırsatçılığın
Türk milletinin özünde olmadığını
belirterek, "Fırsatçılık yapmamak
lazım. Bu içerisinde bulunduğumuz
durumu fırsata çevirmemek lazım"
uyarısını yaptı. I SAYFA 8
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Fırsatçılara
insaf çağrısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu
(MYK) corona virüs salgını nede-

niyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması
planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir
tarihe erteledi. Konu hakkında açıklama
yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,
"Corona virüsü nedeniyle yeni bir durumla
karşı karşıyayız. Buna uygun tedbirleri
almak zorundayız. Olağanüstü durumlar,
olağanüstü tedbirler gerektirir. Bu çerçevede
Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçeve-
sinde MYK’mız, tüm kongreleri ve 
kurultayı ileri bir tarihe ertelemiştir" dedi.
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CHP KURULTAYı
ERTELENDı

CHP KURULTAYı
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CHP KURULTAYı
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YENI POZITIF 
VAKALAR VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan yeni testler sonu-
cunda yeni pozitif vakaların tespit edildiğini açıkladı.

Koca, sosyal medyadaki sahte içeriklerle ilgili uyarıda bulunur-
ken vatandaşlara panik yapılmaması çağrısını yaptı. Dünyadaki
tablonun salgın tablosu olduğunu söyleyen Koca, Türkiye’nin
şanslı durumda olduğunu belirtti. Bakan Koca toplamda 
yasaklı ülke sayısının 20’ye yükseltildiğini söyledi. Koca ayrıca, 
Türkiye'de bugüne kadar virüs nedeniyle ölen olmadığını 
açıkladı. Yurtdışında olan vatandaşlara da çağrıda bulunan
Koca, "Türkiye'ye gelmek için acele etmeyin" uyarısını yaptı. 
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ÇOCUKLARIN
PSİKOLOJİSİNİ
BOZMAYIN!

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar,
çocukların koronavirüs salgını

ve bundan korunmak için alınacak
önlemler konusunda aşırı kaygıya
yol açmadan, sağlıklı şekilde bilgi-
lendirilmesini önerdi. Koçkar, "Eğer
yetişkinler aşırı endişelilerse, çocuk-
ların kaygı miktarı da artar. Ebe-
veynlerin, bu noktada, sağlık sistemi
ve okul çalışanlarının insanların
sağlıklı olmaya devam etmeleri için
çok çaba harcadığını aktarmala-
rında yarar vardır" dedi. I SAYFA 2
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
corona virüsüne karşı alınan tedbir-

leri açıkladı. Camilerin açık kalacağını
ifade eden Erbaş, "Yayılma tehlikesi

ortadan kalkıncaya kadar cuma 
namazı başta olmak üzere cemaatle

namaza ara verilmesi gerekli 
hale gelmiştir" dedi

Abdülhamit Gül

YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak Türkiye'nin

corona virüse karşı alınan önlemler
hakkında sosyal medya hesabından
açıklamalarda bulundu. Albayrak
Türkiye'nin olası bir küresel türbü-

lansa her za-
mankinden
daha fazla hazır
ve tedbirli oldu-
ğunu belirterek,
konuyla ilgili
olarak atılacak
adımların 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tara-
fından bu hafta
açıklanacağını
iletti. I SAYFA 6
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Ekonomik krize
karşı hazırlıklıyız

Berat Albayrak

DEPREME KARŞI DAYANIKLI

Başakşehir Belediyesi, "Tür-
kiye’nin deprem izolatörlü ilk

konut projesi" olduğunu belirttiği
Mavera Comfort projesini hayata
geçiriyor. Başkan Yasin Kartoğlu,
“Bundan sonraki süreçte bugün
uyguladığımız deprem izolatörlü
binalarımızın ülkemizde yaygınlaş-
masını ve bu konfora ülkemizin her
yerinde ulaşılmasını inşallah biz de
isteriz” dedi. I SAYFA 9
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İzolatörlü ilk
konut projesi

Hasan Akgün

KARANTİNA TARTIŞMASI

Yurtdışından kısa süre önce
dönen ünlü oyuncu Necati

Şaşmaz, boşanma aşamasında ol-
duğu eşindeki çocuklarını almaya
gitti. Ancak eşi Nagehan Şaşmaz,
Necati Şaşmaz'ın koronavirüs için
öngörülen 14 günlük karantina süre-
sini doldurmadığı gerekçesiyle ço-
cuklarını vermek istemedi. Şaşmaz,
görme hakkı bulunduğu çocuklarını
polis, avukat ve pedagog eşliğinde
icra yoluyla aldı. I SAYFA 3

ç

Çocuklarını
icrayla aldı

VİRÜSE KARŞI ÇOK RADİKAL ÖNLEMLER GELDİ
Coronavirüse karşı yeni önlemler
alındı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı ge-

nelge ile dün saat 24.00 itibariyle tiyatro, si-
nema, gösteri merkezi, konser salonu,
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli
lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kah-
vehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi,

nargile salonu, nargile kafe, internet salonu,
internet kafe, her türlü oyun salonları, her
türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi,
dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA
ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir sü-
reliğine durdurdu. I SAYFA 9
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3 YURT BOŞALTILDI
Corona virüsü önlemleri
kapsamında Ankara ve

Konya'nın ardından İstanbul'da
da üç öğrenci yurdunun boşal-
tılması için talimat verildiği or-
taya çıktı. Talimat sonrası
öğrenciler yurtları boşalttı.
Yurtlarda, umreden dönenler
başta olmak üzere yurt dışından
gelecek olanların 14 gün karan-
tinaya alınacağı duyurulmuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na
bağlı 2 bin 500 kişilik Kanuni
Sultan Süleyman Erkek Öğrenci
Yurdu, 3 bin 200 kişi kapasiteli
Güngören’deki Fatih Sultan
Mehmet Öğrenci Yurdu ile
Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı
bin 200 kişi kapasiteli Florya Kız
Yurdu’nun boşaltıldığı öğrenildi.
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CEMAATLE NAMAZ 
KILINMAYACAK!

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş'ın,
'Cami ve mescitlerde
cemaatle namaza ara'
açıklaması sonrası, bir-
çok yerde “vakit ve
cuma namazı cami-
lerde kılınmayacak”
anonsları yapıldı.

VİRÜS 
NAMAZA 

ENGEL
OLDU!

Sağlık
Bakanı

Fahrettin
Koca



K oronavirüsü kaynaklı hastalığın
seyrinin kişiden kişiye değişebi-
leceğini hatırlatan Altınbaş Üni-

versitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Aylin İlden Koçkar, “Paniğe kapıl-
madan bir miktar endişelenmek, has-
talığa yakalanma riskini azaltacak
önlemleri almamızı sağlayabilir” dedi.
Çocukların koronavirüs salgını konu-
sundaki kaygılarıyla başa çıkmalarını
sağlamanın önemine değinen Koçkar
şöyle konuştu: “Çocuklar, endişe verici
olaylarla verilmesi gereken tepkiyi an-
lamak ve yol gösterilmesi için yetişkin-
lere yönelirler. Eğer yetişkinler aşırı
endişelilerse, çocukların kaygı miktarı
da artar. Ebeveynlerin, bu noktada,
sağlık sistemi ve okul çalışanlarının
insanların sağlıklı olmaya devam et-
meleri için çok çaba harcadığını ak-
tarmalarında yarar vardır.”

Önlem alınması öğretilmeli

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, çocukların
hastalığın riskleri ve bunun yayılmasını
engellemek için yapılması gerekenler
konusunda kendi yaşlarına uygun bi-
çimde doğru ve güvenilir bilgilere
sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Çocuklara, önlem almanın öğretilmesi
gerektiğini ifade eden Koçkar, “On-
larla korku ve endişeleri hakkında ko-
nuşulması, onlara, hastalanma riskine
yönelik bir çeşit kontrol hissi vererek,
kaygılarının azalmasına yardımcı ola-
bilir” diye konuştu. 

Sakin olun ve güven verin

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, koronavi-
rüs konusunda çocuklarla ilgili yapıl-
ması gerekenlere dair önerileri şöyle
sıraladı: "Çocuklar sizin sözel ve sözel
olmayan tepkilerinize bakar ve izlerler.

Koronavirüsü hakkında sizin söyledik-
leriniz, mevcut önleme çabaları ve bu
konuyla ilişkili olaylar, çocuğunuzun
kaygısını arttırabilir veya azaltabilir.
Eğer gerçekten öyleyse, çocuğunuza,
sizin ve ailenizin sağlıklı ve iyi olduğu-
nuzu söyleyin. Hem okulda hem de
evde yetişkinlerin, çocukların sağlıklı
olmaları için yapılması gerekenlerle il-
gili önlemlerin alındığını söylemek de
mümkün."

Konuşmalarına izin verin

Çocuklarınızın endişeleri ile ilgili ko-
nuşmalarına fırsat tanıyın. Bu endişe-
leri uygun bir bakış açısından yeniden
gözden geçirmelerine yardımcı olun.
Çocuklar böyle dönemlerde, ilgi ve
dikkatinize daha fazla ihtiyaç duyar,
endişe, korku ve soruları hakkında si-
zinle konuşmak isteyebilirler. Sizin onu
dinleyeceğinizi, zaman ayıracağınızı
bilmek çocuğu rahatlatır. Onu sevdiği-
nizi söyleyin, sevgiyle yaklaşın. Ortam
gergin olduğunda, bazen birilerini suç-
lamayı isteriz. Bir virüsten bir grup in-
sanı sorumlu tutmaktan kaçınmak
gerekir. Çocuğun TV veya internet üze-
rinden konuya dair bilgilere ulaşmasını
denetleyin. Çocuğunuz yanınızdayken,
endişe verici bilgileri izlemeyin ve din-
lemeyin.

Doğru bilgiler verin

Virüse dair internette karşılaşılan bil-
gilerin pek çoğunun dedikodu veya
doğru olmayan bilgilere dayanabilece-
ğinden söz edin. Çocuğunuza, bu has-
talık hakkındaki gerçek bilgileri
aktarın, bu onun kaygısını azaltacaktır.
Sürekli Koronavirüsü ile ilgili güncel
haberleri izlemek çocuğun kaygısını
arttırabilir. Bundan kaçının. Yetişkin-

lere yönelik hazırlanmış, çocuk için
uygun olmayan içeriklerin, özellikle
küçük çocuklarda endişeye yola aça-
bileceğini unutmayın. Çocuğunuzla
oyun oynayın ve onu ilginç aktivitelere
yönlendirin. Mümkün olduğunca gün-
delik rutinlerinizi sürdürün. Düzenli bi-
çimde rutinlerinizi devam ettirin. Bu
rahatlatıcı olur. Çocukların ödevlerini,
görevlerini ve diğer aktivitelerini yap-
maları için teşvik edin, ancak çok 
zorlamayın. DHA
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Virüsü fırsata çevirin

Kendinizi doğanın kucağına bırakın
2020 yılı yaşanan deprem, çığ
gibi doğal afetler, kazalar, göçler
ve son olarak tüm insanlığı te-

dirgin eden küresel koronavirüs salgını ne-
deniyle son yılların en ‘travmatik’ yılı
olarak başladı. Bu travmadan insanların
nasıl kurtulabileceği konusunda VM Medi-
cal Park Pendik Hastanesi’nden Uzman
Psikolog Müge Olgun da önerilerde bu-
lundu. İnsanların nesiller boyunca hayatta
kalabilmek ve soylarının devamlılığını sağ-
layabilmek amacıyla doğada birçok olaya
karşı mücadele vermek durumunda kaldı-
ğını söyleyen Uzman Psikolog Müge
Olgun, bu mücadelede en büyük destekçi-
lerimizden birinin ‘stres’ kavramı olduğunu
söyledi. Psikolog Müge Olgun, son dö-
nemde yaşanan olumsuz birçok olayın
travmatik etkisinden kurtulmak adına gü-
neşli güzel havalarda kalabalıkla iç içe ol-
madan, tek başına doğa ile iç içe yürüyüş
yapmanın ruh sağlığına olumlu etkisi ola-
cağına dikkat çekti.

Performansı artırır

Stresin aslında çok ihtiyaç duyduğumuz ve
belirli bir duruma karşı performans göster-
memizi sağlayan bir mekanizma olduğu-
nun altını çizen Psikolog Olgun, “Örneğin
sabah 08:00’da iş yerinde olmamız gereki-

yorsa, bunun için hazırlanarak trafik duru-
muna göre kendimizi ayarlayıp evden çık-
mamız gerekir. Bize gerekli eylemi
gerçekleştirme yetisi sağlayan işte tam ola-
rak bu ‘işe gecikmeme konusundaki’ stres-
tir. Eğer stres diye bir kavram olmasaydı
muhtemelen insanlar her yere geç kalır, per-
formans sergileyemez ve başlarına birçok
olumsuz olay gelirdi. Buradan yola çıkarak
günlük rutinimizin her anının işlevsel stres
mekanizmasıyla dolu olduğunu söyleyebili-
riz” dedi.

Kas gücünüz artar

Stresin olması gerekenden çok daha fazla

düzeyde yaşanıp işlevselliği bozmasının 
istenilmeyen bir durum olduğunu işaret
eden Psikolog Olgun, yüksek düzeyde 
stresin yol açtığı sorunları ise şöyle anlattı:
"Yüksek düzeyde stres, duygusal olarak bir
baskı yaratmakla birlikte bedenimizin çeşitli
bölgelerinde ağrı, uyuşukluk, sıkışıklık, ka-
sılma ve benzeri bedensel rahatsızlıkların
ortaya çıkmasına yol açar. Stres aynı za-
manda mide bağırsak hastalıkları, cilt has-
talıkları ve birçok hastalıklara uygun zemin
hazırlar. Stresin beden üzerinde bu şekilde
etki etmesinin temel sebebi ‘Sempatik Sinir
Sistemi’ denilen mekanizmanın devreye 
girmesidir” diye konuştu.

Prof. Dr. Aylin İlden
Koçkar, çocukların

koronavirüs salgını
ve bundan korun-
mak için alınacak

önlemler konusunda
aşırı kaygıya 
yol açmadan, 

sağlıklı şekilde 
bilgilendirilmesini

önerdi. Koçkar,
"Eğer yetişkinler

aşırı endişelilerse,
çocukların kaygı
miktarı da artar"

ifadelerini kullandı

DÜRÜST VE AÇIK OLUN
Gerçek bilgiler verilmediğinde, ço-
cuklar olayları olduklarından çok
daha kötü biçimde hayal ederler.
Çocuğun endişelerini görmezden
gelmeyin. Çocuklara, hastalığın
birbirine çok yakın duran kişilerde,
bir kişinin öksürmesi veya hapşır-
ması ile geçebildiğini aktarın. Ay-
rıca virüsün bulaşmış olduğu
yerlere dokunulduğunda da hasta-
lığın bulaşabildiğini, bu nedenle el
yıkamanın önlem almak için gerek-
tiğini söyleyebilirsiniz. Sık sık el yı-
kanması gerektiğini hatırlatın (saat
başına en az bir kez). 20 saniye su
ve sabunla el yıkama yöntemini, su
ve sabun olmayan durumda el de-
zenfektanı kullanmayı öğretin.
Hasta kişilere yaklaşmamaları ge-
rektiğini, öksürürken veya hapşırır-
ken, mendil veya kolun içine doğru
yapılması gerektiğini öğretin.
Hasta olunduğunda bunu bulaştır-
mamak için evde kalınması gerekti-
ğini aktarın. Gözünü, burnunu
veya ağzına dokunmamayı öğretin.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakaları Türkiye’de de
görülürken, Sosyal Hizmet Uzmanı Prof. Dr. İsmet Galip
Yolcuoğlu, “Bu günlerde, aile içi ilişkilerin, sevgi eksiklik-
lerinin onarılması için fırsatlar yaratılmalıdır” diye konuştu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sos-
yal Hizmet Bölüm Başkanı Sosyal
Hizmet Uzmanı Prof. Dr. İsmet Galip

Yolcuoğlu, koronavirüs salgınının sosyal boyutu
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sorunların ve
zorlukların, büyümeye, olgunlaşmaya, geliş-
meye ve yeni bir yaşam tarzı geliştirmeye neden
olacağına dikkat çeken Yolcuoğlu, "Olaylar iste-
diğimiz gibi gitmediğinde, yaşam kötü, berbat
ya da dehşet verici değildir. ‘Hiç hoşlanmama
rağmen, bu belirsizliklere ve zorluklara katlana-
bilirim’ diye düşünmek gerekir. Evet bu kötü bir
durum, istemediğim bir şey ama korkunç ya da
berbat değil, can sıkıcı olsa da buna dayanabili-
rim, katlanabilirim. Böylesi krizleri fırsat bilerek;
toplumun tüm kesimlerinin bio-psiko-sosyal bo-
yutuyla durumlarının analiz edilmesi, koruyucu-
önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici sosyal
hizmet müdahalelerinin devreye sokulması ge-
rekmektedir. Bunun için “Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı”nın binlerce sosyal hizmet uzmanı,
psikolog daha istihdam ederek, korona vb. böy-
lesi kriz durumlarında “psikolojik ve sosyal mü-
dahaleyi” kapsamlı hale geliştirmesi
gerekmektedir" dedi. 

Süreç iyi yönetilmeli

Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Koronavirüs,
karantina vb. böylesi büyük toplumsal olay-
larda, bireyler bedensel olduğu kadar duygusal
boyutta da bu travmatik etkilerle baş etmek du-
rumunda kalmaktadırlar” dedi ve ekledi: “Böy-
lesi durumlarda bireyler, kendini karanlık bir
tünelin içinde ya da dünya başına yıkılmış ola-
rak tanımlar, artık hiçbir şeyin değişmeyeceğini
zanneder ve çok çaresiz ve büyük bir korku içine
girebilir. İşte bu hal, bir “kriz durumu”dur ve
psikososyal açıdan kuramsal bilgilerle, krize

müdahale kuramı bilgisiyle, sürecin yönetilmesi
gerekir. Krize müdahale zorda kalan, zor günler
yaşayan insanlara ulaşma ve yardımda en
doğru ve kısa yoldan etkili olan bir yöntemdir.
“Krizler”; beklenmedik anda belirlenebilen olay-
ların algısından hemen sonra başlayan taham-
mül edilemeyen, daha önce kullanılan problem
çözme yöntemleriyle çözülemeyen, birden bire
gerilimde bir artışa, algısal bilişsel, duygusal ve
davranışsal kargaşalığa sebep olan, ilk kez or-
taya çıkan, psikopatolojik olmayan insani du-
rumdur."

Ertelenenler için fırsat

"Sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülen krize
müdahalede amaç, durumu yeniden değerlendi-
rerek danışanın kendi duygu, düşünce ve davra-
nışlarını kontrol edebilmesini sağlamaktır" diyen 
Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, "Krize müdaha-
lede krize giden bireyin krizine en uygun çözü-
mün getirilmesine çalışılmaktadır. Sosyal hizmet
uzmanları, bu zorlu süreçte çare bulucu, bilgi ve-
rici, diğer yardımcı kaynaklara yöneltici, etkin
dinleyen, psikososyal destek sağlayan profesyo-
neller olarak, geniş bir yelpazede çalışacaklardır.
Kriz durumundaki sosyal hizmet uzmanları, bi-
reylerin psikolojik, bilişsel, ruhsal ve sosyal tüm
kategorilerde, baş etme mekanizmalarını keşfet-
meleri ve ortaya çıkarmaları, umutlarını canlı tut-
maları için çok çeşitli mesleki teknik ve yöntemleri
uygulayarak süreci yönetebileceklerdir. Bu gün-
lerde, yıllarca biriktirilmiş, ertelenmiş ve hep öte-
lenmiş kitapların yoğun biçimde, önemli notlar
bir deftere kaydedilerek okunması, yıllardır bir
koşturmaca içerisinde robot gibi akıp giden gün-
lerin yerine, aile içi ilişkilerin sevgi eksikliklerinin
onarılması için fırsatlar yaratılmalıdır" ifadelerini
kullandı. DHA

Onu sevdiğinizi söyleyin, sevgiyle yaklaşın. Ortam gergin oldu-
ğunda, bazen birilerini suçlamayı isteriz. Bir virüsten bir grup
insanı sorumlu tutmaktan kaçınmak gerekir. Çocuğun TV veya
internet üzerinden konuya dair bilgilere ulaşmasını denetleyin. 
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Yurtdışından kısa süre önce dönen
ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma

aşamasında olduğu eşindeki 
çocuklarını almaya gitti. Ancak eşi 

Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın
koronavirüs için öngörülen 14 günlük

karantina süresini doldurmadığı 
gerekçesiyle çocuklarını vermek 

istemedi. Şaşmaz, görme hakkı 
bulunduğu çocuklarını polis, avukat

ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı

U krayna’da bulunan
ve 4 Mart’ta Türki-
ye’ye dönen Necati

Şaşmaz, 6.5 ve 1.5 yaşların-
daki iki oğlunu almak için bu
sabah boşanma aşamasında
olduğu eşi Nagehan Şaş-
maz’ın Üsküdar’da bulunan
evine gitti. Nagehan Şaşmaz,
Necati Şaşmaz’ın yurtdışın-
dan döndükten sonra 14
günlük karantina sürecini ge-
çirmediğini, çocuklarının ise
hasta oldukları için bağışıklık
sistemlerin düşük olduğunu
belirterek vermek istemedi.
Ancak Necati Şaşmaz, avu-
kat, polis ve pedagog eşli-
ğinde çocuklarını aldı.

Tartışma 2 saat sürdü

Çocukların alınması için
yasal işlemlerin yapıldığı sı-
rada taraf avukatları ara-
sında sık sık sözlü
tartışmalar yaşandı. Karşı-
lıklı beyanların resmi belgeye
döküldüğü aşamalarda Ne-
cati Şaşmaz, siyah bir panel-
vanın içinde bekledi. Bu
sırada boşanma aşamasın-
daki eşi ise evinden çıkarak
avukatlarıyla sık sık görüştü.
Yaklaşık 2 saat süren işlem-
ler ve sözlü tartışmaların ar-

dından Necati Şaşmaz iki
oğluyla birlikte evin önünden
ayrıldı. Aracın ön yolcu kol-
tuğunda ise oyuncu Doğu-
han Güney’in olduğu
görüldü.

Hiçbirine kulak asmadı

Nagehan Şaşmaz’ın avukatı
Nazlı Kara, “Necati Şaşmaz
kısa bir süre önce yurtdışın-
dan dönmüştür ve bu ne-
denle koronavirüs tehlikesi
altındadır. Sağlık Bakanlığı
da zaten yurtdışından dö-
nenlerin 14 gün boyunca
kendini karantina altına al-
ması gerektiği hususunda
uyarıda bulunmuştur. Müş-
terek çocuklar şu anda has-
tadır ve bağışıklıkları
düşüktür. Bu nedenle mü-
vekkilim tarafından babaları-
nın bir test yaptırması ve
sağlıklı çıkması durumunda
çocukları görmesi istenmiş-
tir. Ancak maalesef Necati
Şaşmaz bunların hiçbirine
kulak asmamıştır ve icra ma-
rifetiyle çocukları almıştır"
dedi. Avukat Nazlı Kara,
Nagehan Şaşmaz’ın karan-
tina süreciyle ilgili olarak
başvuruda bulunacağını
söyledi. DHA

Kartal İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Topselvi Mahal-
lesi civarında bulunan bir

depoda sahte içki üretimi yapıldığı bil-
gisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete
geçen emniyet ekipleri, sahte içki üre-
timi yapılan adresi belirledi. 
Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamla-

yan polis, Kartal Yunus Emre Mahalle-
si'nde bulunan bir depoya perşembe
günü saat 16.50'te operasyon düzen-
ledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2
ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca,
380 mermi, 75 litre saf alkol, 24 şişe çe-
şitli markalarda sahte içki, 29 boş şişe,
38 içki şişesi kapağı ve 80 sahte bandrol

ele geçirilirken, Niyazi K.(48) isimli
şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Niyazi
K.'nın ruhsatsız silah bulundurma ve
uyuşturucu madde ticaretinden suç
kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk edi-
len şüpheli adli makamlarca serbest
bırakıldı. DHA

Rastgele yakalandı
Küçükçekmece'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuştu-
rucu ele geçirildi. Şüphelinin sorgulanması sonrası, uyuşturucuyu satan kişi de gözaltına alındı

Güven Timleri, Küçükçek-
mece Atatürk Mahallesinde
28 Şubat günü saat 17.00 sı-

ralarında şüphelendikleri Ferhat
T.(34)'yi durdurarak üst araması yaptı.
Polis, Ferhat T.'nin üzerinde yaptığı ara-
mada 5 gram eroin ele geçirdi. Ferhat T.
gözaltına alınırken, ekipler şüphelinin
uyuşturucu  temin ettiği kişilerin yaka-
lanması için çalışma başlattı. Ferhat
T.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı  Azer-
baycan uyruklu Azar P.(31)'ye ulaşan
polis, müşteri gibi davranarak satıcıyla
buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesin-
deki buluşma noktasına gelen Azar P.
emniyet ekiplerince yakalanarak gözal-
tına alınırken, üzerinde 5 gram eroin ele
geçirildi.

1 kilo 70 gram eroin

Uyuşturucu madde satışı yapan Azar
P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1
kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin
462 Lira ve 105 dolar ele geçirilirken,
evde bulunan Azerbaycan uyruklu
Günel R.(25) gözaltına alındı. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen şüphelilerden Azar P. çıkartıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. adli
makamlarca serbest bırakıldı. DHA

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde

olur!

Ancak
filmlerde
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Atölyede yangın

GaziOsmanpaşa'da mah-
keme sonrası adliyeden çıkarı-
lan hırsızlık şüphelisi, bina

dışında bekleyen 4 kişi tarafından kaçı-
rıldı. Şüpheliyi kaçıran kişiler, otomobile
bir de polis memurunu aldı. Şüpheliler,
otomobilin içinde darp ettikleri polis me-
murunu, özel bir hastanenin önüne bıra-
kıp kaçtı. O anlara ait güvenlik kamerası
görüntüleri ortaya çıktı.

Hastanenin önüne bıraktılar

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında
Eski Londra Asfaltı'nda bulunan Gazios-
manpaşa Adliyesi'nde yaşandı. Hakkında
4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli
Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezinden
mahkemeye çıkarılmak için Gaziosman-
paşa Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Tugay
K., mahkeme sonrası adliye binasından
çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4
kişi arbede çıkardı. Çıkan arbedede 4 kişi,
Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir oto-
mobile bindirip, park halindeki otomobil-
lere çarparak olay yerinden kaçtı. Polisler
de kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüp-
heliler, otomobilin içinde darp ettikleri
polis memuru D.E.'yi, özel bir hastanenin
önüne bırakıp kayıplara karıştı. Polisin
kaçan 5 kişiyi bulmak için başlattığı ça-
lışma devam ediyor. Öte yandan olay
anına ait güvenlik kamerası görüntüleri
ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin
içinde polis memurunun da bulunduğu
araçla kaçmaları ve diğer polislerin arka-
sından koşması yer alıyor. DHA

Bağcılar'da bir tekstil atölye-
sinde çıkan yangın itfaiye ekip-
lerince söndürüldü. Yangın

saat 13.30 sıralarında Bağcılar Bağlar
Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan
ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan
bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bi-
linmeyen nedenle yoğun dumanlar yük-
seldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları
yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanla-
rın müdahalesinin yetersiz kalması üze-
rine durum itfaiye haber verildi. Yangın
sırasında binada bulunanlar kendi im-
kânları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri
kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangı-
nın kontrol altına alınmasının ardından
bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sü-
rede yangını söndürdü. Yangının çıkış
nedeni araştırılıyor. DHA

Kahvehaneyi 
kurşunladılar

Olay geçtiğimiz Salı
günü sabaha karşı
saat 03.30 sıralarında

Sultangazi, Esentepe Mahallesi
2850 Sokak'ta meydana geldi.
Kahvehanede yaşanan olayda
yüzünü kar maskesi ile kapatan
bir kişi kahvehanenin önüne gel-
dikten sonra yanında getirdiği si-
lahla kahvehaneye doğru
rastgele ateş etmeye başladı. İçe-
ride çok sayıda kişinin olduğu sı-
rada yaşanan saldırıda kimse
yaralanmazken, saldırgan yaya
olarak kaçtı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Polis ekip-
leri olay yerinde geniş güvenlik
önlemi alırken olay yeri inceleme
yerden çok sayıda boş mermi
kovanı topladı. Olayla ilgili so-
ruşturma sürerken polis ekipleri
saldırganı yakalamak için çalış-
malarına devam ediyor. DHA

Kartal’da sahte içki operasyonu
Kartal'da bir depoya düzenlenen operasyonda 75 litre saf alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı

cOcUKLARINI
IcRAYLA ALDI

Oyuncu Necati Şaşmaz, geçen yıl 10 milyon TL tazminat ödediği ve 2 çocuğunun
velayetini istediği eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açmıştı. 

Güven timleri tarafından yakalanan uyuşturucu maddelerin görüntüsü basına servis edildi. 

Sultangazi'de yüzü maskeli
bir kişi sabaha karşı bir
kahvehaneye ateş açtı.
Olayda yaralanan 
olmazken saldırgan olay
yerinden yaya olarak kaçtı

Atatürk Mahalle-
sindeki buluşma
noktasına gelen
Azar P. emniyet

ekiplerince yaka-
lanarak gözaltına
alınırken, üzerinde
5 gram eroin ele

geçirildi.



K orona virüsü salgınına karşı ilk gün-
den itibaren gereken tedbirleri alan
Büyükçekmece Belediyesi, virüs sal-

gınına karşı yeni bir tedbir daha aldı. 16
Mart Pazartesi gününden itibaren küçük ço-
cukları olan kadın personeller, 60 yaş üzeri

çalışanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar
öncelikli olmak üzere büro çalışanlarının
yüzde 50’si kademeli olarak 15 gün süreyle
izinli sayılacak.

Gerekli tedbirleri alıyoruz

Korona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına
aldığını belirten Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sağlık Bakanlığı
ve uzmanların uyarılarını yakından takip edi-
yoruz. Yapılan uyarı ve öneriler doğrultu-
sunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Virüs
salgınına karşı belediye personelimizin yüzde
50’sini 15 gün izne ayırdık. Bürolarda çalışan
sayısını azaltarak daha sağlıklı bir ortam ya-
ratmayı hedefledik” ifadesini kullandı.
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S evgili Okuyucular bugün üçüncüsünü
sunduğum su efsaneleri tam da
Dünya Su Günlerine denk geldi. Su

konusu tüm doğa canlıları için olmazsa
olmaz bir konu. Dünyanın su kaynakları
gittikçe azalıyor, insanlar suyu hiç bitme-
yecekmiş gibi kirletiyor, heba ediyor. Hâl-
buki insan nüfusu hızla çoğalıyor. Çok
idareli kullanmamız lazım. Şimdi Türkiye
Su efsanelerinin üçüncüsünü veriyorum.

Abuislah

Yavuz Sultan Selim sefere giderken

geçtiği bugünkü Artvin yakınlarındaki
köylerden askerleri için erzak ve su 
istemiş. Dağda bütün askerlerini dinlen-
meye almış. Köy halkı ellerinde nesi var
nesi yok tüm erzaklarını padişaha 
götürmüşler. Ancak köyün sözcüsü 
"Padişahım yemekleri getirdik. Ancak
suyu dağa çıkartamadık. Suyumuzu çok
uzaktan alıyoruz, köyümüzde suyumuz
yok bizi affedin" demiş. Padişah köylülerin
tüm erzaklarını askerlerine getirdiklerinin
farkına vardığında çok memnun olmuş.
Köylülere seslenerek "Askerlerime 

getirdiğiniz erzak beni fazlasıyla 
memnun etmiştir. Bu köy artık suyuyla
anılacak." Diyerek kılıcını dağa saplamış.
Padişahın kılıcını sapladığı yerden inanıl-
maz bir su fışkırmış ve köye doğru ak-
maya başlamış. Padişah köylülere
seslenerek "Bu köyün adı bundan sonra
Abuıslah (Islah edilmiş su) olacaktır."
Demiş. O köye suyu getiren padişahlarının

ismi verilen Sultan Selim dağından hala
su akmaktadır.

Altın boynuz

Bizanslı bir tarihçi, Marmara Denizi'ni
Karadeniz'e bağlayan İstanbul Boğazı'nın
bir kolu olan Haliç'in dibinde beyaz ve pa-
rıldayan bir kayanın varlığından söz eder.
Tarihçiye göre boğazdan giriş yapan ba-
lıkların, o kayanın parlaklığından ürkerek
yön değiştirip Bizantion burnuna yönel-
melerine sebep olduğundan, Bizanslı ba-
lıkçılar kayanın olduğu yere "Altın
Boynuz" adını vermişlerdir. Bir başka ef-
saneye göre ise Zeus, İo adlı bir kıza aşık
olur ve onu karısı Hera'nın hışmından ko-

rumak için inek biçimine sokar. İnek biçi-
mine giren İo kendisine musallat olan si-
nekten kaçarken İstanbul Boğazı'ndan da
geçerek (ki bundan böyle "inek geçidi" an-
lamına gelen Bosphoros olarak anılmaya
başlanır) Haliç'in bulunduğu körfeze gelir.
Oradaki bir tepede dünya ya getirdiği kız
çocuğuna Keroessa adını verir. Bu ad za-
manla boynuz anlamına gelen Keras'a dö-
nüşür. Ve güzelliğini anlatmak için "Altın
Boynuz" adı ile anılır. Evet sevgili okurlar
efsane deyince saten pek hakikatle, man-
tıkla pek ilişki beklenmez. Uzun araştır-
malar sonrası elde ettiğim bu su
efsanelerine burada son vereceğiz.

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Türkiye'de su efsaneleri?

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

CENGİZ ALÇAYIR
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KÖŞE BUCAK DEZENFEKTE
Büyükçekmece

Belediyesi, Korona
virüsü salgınına 
karşı geçtiğimiz

hafta içinde
başlattığı 

dezenfektasyon
çalışmalarını

hafta sonunda da
sürdürdü

hafta sonu 10 ekip tarafından 24 mahal-
lede yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağ-
lık Bakanlığı onaylı bin litre dezenfektasyon
malzemesi kullanıldı. Dün yayını etkisini al-
tına alan ve hızla yayılan ölümcül Korona vi-
rüsüne karşı tedbiri elden bırakmayan
Büyükçekmece Belediyesi hafta sonunda da
boş durmadı. Büyükçekmece Belediyesi per-
sonelinden kurulan 10 ekip, Sağlık İşleri
Müdürlüğü gözetiminde ilçe genelinde de-
zenfekte çalışması gerçekleştirdi. Kamu
kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, sosyal
ve spor tesisleri, mahalle muhtarlıkları, ilçe
sınırları içinde ulaşım hizmeti veren toplu ta-
şıma araçları, kültür merkezileri, kütüphane-
ler, kahvehaneler, çocuk parkları gibi ortak

kullanım alanları dezenfekte edildi.

Herkes kendini korusun

Dezenfekte çalışmalarının virüs tehdidi orta-
dan kalkıncaya kadar periyodik olarak sür-
dürüleceğini açıklayan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Halkı-
mızın yoğun şekilde kullandığı kamu bina-
ları, ibadethaneler, kütüphaneler,
kahvehaneler, toplu ulaşım araçları, mahalle
muhtarlıkları, sosyal tesisler, belediye bina-
ları gibi yerler Sağlık Bakanlığı’nca tescil
edilmiş ve bu işe en uygun olan dezenfektas-
yon malzemeleri ile dezenfekte edildi. Vatan-
daşımızın da duyarlı olması, kendisini
koruması lazım” dedi.

20 bin kursiyere 
Whatsapp'tan

eğitim 
21 halk eğitim merkezinde, 20 bin
kursiyerin ücretsiz olarak eğitim aldığı
Büyükçekmece Belediyesi Halk Aka-
demisi’nin eğitmenleri planlanan ders
konularını video kaydına alarak What-
sapp uygulamasıyla öğrencilerine ile-
tiyor. Korona virüsü salgınına karşı
Halk Akademisi kurslarına 23 Nisan
2020 tarihine kadar ara veren Büyük-
çekmece Belediyesi, kursiyerlerine
evde eğitim imkanı sunuyor. Halk
Akademisi eğitmenleri Whatsapp uy-
gulaması üzerinden kurduğu öğrenci
gruplarına video kayıtlarını günlük
olarak ileterek kursiyerlere uzaktan
eğitim veriyor. Eğitmenler, kursiyerle-
rin sorduğu sorulara da yine aynı
anda Whatsapp yoluyla yanıt 
verebiliyor.

Faydalı bir uygulama

Uzaktan eğitim uygulamasının 23
Nisan tarihine kadar devam edilece-
ğini belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kursiyer-
lerimize bir nevi online eğitim hizmeti
veriyoruz. Ders ortamını evlere taşı-
dık. Hiç kimsenin eğitimden uzak kal-
masını istemiyoruz. Devamlılığı
sağlamak açısından uygulamanın fay-
dalı olacağını düşünüyoruz. Bu yön-
temle öğrencilerimiz hiçbir konuda
geri kalmamış olacak. Salgın riskinin
devam etmesi durumunda 23 Nisan
tarihinden sonrada eğitimler sürecek”
dedi.

BELEDIYEDE
CORONA TATILI

Korona virüsü salgını nedeniyle 
tedbirlerine bir yenisini daha ekleyen 

Büyükçekmece Belediyesi, 60 yaş
üzeri ve büro personelinin yüzde 
50’sini 15 gün süreyle izne ayırdı

FIRSATÇILARA
SIKI DENETiM

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya,
dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 50’ye
yakın medikal, kozmetik, eczane ve marketi denetledi. Fırsatçılık
yaptığı tespit edilen esnaf hakkında tutanak tutulurken diğer işletme
sahipleri de fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarıldı

Çin’in Wuhan kentinde or-
taya çıkan ve kısa sürede tüm
dünyayı etkisi altına alan ko-

ronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de ken-
dini göstermesiyle devreye giren fırsatçılar
hızlıca fahiş fiyat uygulamasına başladı.
İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında
fahiş artışlar baş gösterirken, buna ma-
karna ve benzeri ürün satışları da eklendi.
Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını
nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünle-
rinde haksız ticari uygulamaların önüne
geçmek amacıyla harekete geçti. Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mar-
ket, ecza deposu, medikal, kozmetik dük-
kanlarına anlık baskınlar yaptı. 

Bakanlığa gönderildi

Ekipler, özellikle makarna başta olmak
üzere kuru gıda reyonları ile maske, ko-
lonya, tıbbi cihaz ve dezenfekten ürünle-
rin yer aldığı reyonları detaylı bir şekilde
inceledi. Raflardaki ürünlerin satış fiya-
tıyla geliş fiyatının bulunduğu dosyalar-

daki kayıtları karşılaştırdı. Faturaları ince-
leyen ekipler, İşletmecilere anormal artış
yapmamaları konusunda uyarılarda bu-
lundu. Çalışmalar neticesinde ilçe gene-
linde 50’ye yakın işletme denetlendi.
Denetim yapılan işletmelerin evrakları in-
celenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gön-
derildi. Bakanlıkça fahiş fiyat artışı yaptığı
tespit edilen işletmelere ceza kesilecek.

Vatandaşlar teşekkür etti

Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı
memnuniyetle karşıladıklarını belirten iş-
letmeciler, koronavirüsü fırsata çevirmek
isteyen işletmelere fırsat verilmemesi ge-
rektiğini söylediler. Denetimlerin tüketiciyi
koruma ve ürün bulma noktasında çok
önemli olduğuna dikkat çeken vatandaş-
lar da belediye ekiplerine teşekkür etti.
Zor zamanı fırsata çevirmek isteyenlere
göz açtırmadıklarını belirten Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı, uygula-
manın kararlılıkla devam edeceğini
belirtti. UFUK ÇOBAN

Virüs timi iş başında
Bayrampaşa Belediyesi
Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, okul

ve camilerin ardından belediye hizmet
binasını, vatandaşlara hizmet veren
belediye araçlarını ve şehir içi mini-
büsleri de Corona virüse
(Kovid-19) karşı Hidrojen Pe-
roksit maddesi ile dezenfekte
etti. Ayrıca belediye hizmet bi-
nasındaki katlara personelin ve
vatandaşların kullanımı için el
dezenfektan kutuları yerleşti-
rildi. Öte yandan, Bayram-
paşa’daki Aile Sağlığı
Merkezleri (ASM) ve taksi du-

rakları da Corona virüse karşı dezen-
fekte programına dahil edildi. Kovid-
19 olarak da bilinen virüs salgını
nedeniyle dünya genelinde 170 bin
insan enfekte olurken 6 bin 500 kişi de
salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!Yalvarırım yapmayın!
Corona virüsünün dünya ge-
nelinde en çok etkilediği ikinci
ülke olan İtalya'da çalışan Türk

akademisyen Senem Önen, hem yaşadıkla-
rını anlattı hem de uyarılarda bulundu.
Önen, virüsün İtalya'da hızla yayılmasının
sebebinin, eğitime verilen aranın tatil olarak
anlaşılmasından kaynaklandığını söylerken,
"Yalvarırım, lütfen sokağa çıkmayın" ifade-
lerini kullandı.

Dikkate almadılar

Alınan önlemlerin ciddiye alınmaması üze-
rine İtalya'da vakaların daha da yayıldığını

anlatan Önen, “Lombardia bölgesinin ve
Milano’nun olduğu bölgenin kırmızı bölge
ilan edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar
evlerinde kalmak yerine oldukları yerden
kaçtılar. Aralarında virüs taşıyan da vardı o
sebeple diğer yerlere de yayıldı” diye ko-
nuştu. Sokağa sadece acil ihtiyaçlar için çı-
kıldığını ifade eden Önen, “Marketlerde
gıda bulamıyor değiliz. Türkiye’de de mar-
ketlere gidip bir şeyler depolamanıza gerek
yok. Haftada bir kere ve aileden sadece bir
kişi alışverişe gidiyor. Marketlere numaralı
olarak alıyorlar bizleri, belli bir sayı üzerin-
deki girişi kısıtladılar” dedi.

Belediye Başkanı
Hasan Akgün,
virüse karşı her

türlü tedbiri 
almaya çalıştık-
larını söyledi. 

Yalvarırım yapmayın!
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Virüs'ün bile engelleyemediği
operasyonlar!

D ünya gündemini alt üst eden Çin virüsünün
gelip, 60 yıldır giremediğimiz Avrupa'nın or-
tasına bizden önce yerleştiği şu günlerde ülke-

mizde de bu yönde bir çok önlemin alındığı yönünde
bolca haberlerin yanında gerek Avukatlara yönelik ge-
rekse Irak başta olmak üzere sınır ötesi hava operas-
yonları ile iç ve dış önlemler alındığı yönünde haberleri
de  muhalif basın/medya denen kaynaklardan okuyup,
izliyoruz.

Yani Suriye'de yaşanan çatışmaların, Libya'daki du-
rumun, Akdeniz'deki yer altı kaynakları aramanın, Yu-
nanistan sınırına kadar dayanan göçmenlerin, virüsten
çok ekonominin boşalttığı cadde, sokakların, kepenk
kapattırdığı iş yerlerinin ve son olarak Çin Virüsünün
bile önüne geçemediği en önemli önlem gözaltı ve hava
saldırıları ile etkisiz hale getirildi' haberlerinin oldu-
ğunu görmekteyiz.

Asrın Avukatlarına yönelik operasyonlar ardından
göz altına alınan Avukatlar konusunda bir açıklama
beklediğimiz Adaletin diğer küfesinde bulunan TBB
Başkanı Feyzioğlu'nun Yunanistan sınırına gidip, Yunan
sınır devriyelerinin yaptıklarının insanlık dışı olduğunu
belirttiği şu günlerde doğu ve güneydoğu da süren ope-
rasyonların devamında hem de TIP Bayramı olan 14
Mart'ta bir çok avukatın da göz altına alınması bir o
kadar normal bir durum iken havuz medyası tarafın-
dan görmezden gelindiği ve bu yöndeki haberler aynen
şöyle;

'Avukatların gözaltına alınmasının ardından 24 ba-
rodan ortak açıklama. Perşembe günü Şanlıurfa Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon
kapsamında Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı yedi, Diyarba-
kır Barosuna kayıtlı iki avukat gözaltına alındı.

Ayrıca ikisi Diyarbakır'da biri de Şırnak'ta olmak
üzere üç avukat hakkında da yakalama kararı 
çıkartıldı.

Avukatların ev ve ofislerinde yapılan aramalarda,
operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatların
müvekkillerine ait bir çok dosyaya, bilgisayar ve dijital
materyalade el konuldu.

Dosyada kısıtlılık kararı var. BBC Türkçe'nin edin-
diği bilgilere göre soruşturmanın nedeni "PKK/KCK Si-
lahlı Terör Örgütünün Ceza İnfaz Kurumları
içerisindeki Yapılanmalara Yönelik terör örgütü üyeliği
iddiası".

Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan operasyon-
larda gözaltına alınan avukatların ifadelerinin Cumar-
tesi öğlen itibarıyla alınmadığı ve gözaltı sürelerinin
dört gün uzatıldığı belirtildi.'

Yani kısacası Yunanistan sınırında insan hakları ara-
yan Türkiye Barolar Birliği ve Ardahan'ın da arala-
rında olduğu diğer baroların, büyük aydınların, pala
bıyık solcuların, ulusalcı demokratların ve kendileri dı-
şındakiler insan değilmiş gibi bakan sözüm ona insan
hakları savunucularının, 'Şu an Çin virüsü var, açık-
lama yapacak, tepki koyacak halimiz yok' dediği şu
günlerde birilerine göre virüsten de daha tehlikeli olan
Avukatların, Siyasilerin, Gazetecilerin gözaltına alın-
ması ve tutuklanmasına devam edilir, 'biz varken Av-
rupa kimmiş demokrasinin beşiği biziz' diyenlerin ve
Çin Virüsünün bile gözaltına alınabildiğini iddia edenle-
rin iktidar olduğu ülkemde.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, kentte en
çok kullanılan altı
merkezde vatandaşlara
Koronavirüs salgınına
karşı bilgilendirme
etkinliği düzenledi.
Konu hakkında
vatandaşı bilgilendiren
doktorların bulunduğu
etkinlikte mobil hijyen
noktalarından 
İstanbullulara 
dezenfektan verildi

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm
dünyada etkili olan ve ülkemizde de
etkileri görülen Koronavirüs salgınını

önlemek için çalışmalara devam ediyor. İlk
olarak kentteki ibadethanelerde, toplu ta-
şıma araçlarında ve kentin yoğun noktala-
rında dezenfektasyon işlemleri yapan
İBB’ye bağlık ekipler,dün de yurttaşları
kentin en çok kullanılan altı noktasında eş

zamanlı olarak bilgilendirme ve mobil hij-
yen noktalarından dezenfekte işlemini
yaptı. Kentin en çok kullanılan noktaların-
dan olan; Taksim Meydanı Metro Çıkışı,
Eminönü Meydanı İBB İletişim Noktası
Önü, Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası
Önü, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi
İBB İletişim Noktası Önü ve Esenyurt
Meydanı’nda yapılan etkinliğe İstanbullu-

lar yoğun ilgi gösterdi. 

Broşür dağıtıyoruz

Dezenfektasyon noktalarından biri olan
Taksim Meydanı Metro Çıkışı’nda bulu-
nan Dr. Rümeysa İbişoğlu etkinlik hak-
kında, "Bugün burada halkımızı
Koronavirüs salgınına karşı bilgilendirmek
için buradayız. Broşür dağıtıyoruz. İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi tarafından hal-
kın ilgisini de çekebilecek ve salgına karşı
bilgilendirme yapacak noktalar oluştu-
ruldu. Noktalarımızda, yurttaşlarımız için
dezenfektan dağıtımı ve broşür dağıtımı
yapılıyor. Bunlara ek olarak vatandaşları-
mızın salgın ile ilgili soruları, noktaları-
mızda bulunan doktorlarımız tarafından
cevaplanıyor" bilgisini verdi. 

IBB’DEN VIRUS EGITIMI

Koronavirüse karşı 
Beylerbeyi Sarayı ekipler

tarafından dezenfekte
edildi. Tedbirler

kapsamında sarayların
girişlerine el dezenfektanı

konuldu. Son bir 
haftada Topkapı,
Dolmabahçe ve 

Beylerbeyi Saraylarında 
ziyaretçi sayısında düşüş

olmadığı öğrenildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgı-
nına karşı İstanbul'daki saraylar ve mü-
zelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı.

Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başladı.
Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kı-
sımları ekipler tarafından ilaçla dezenfekte edildi.
Tedbirler kapsamında sarayların giriş kapılarına el
dezenfektanları da konuldu.

Dezenfekte ediliyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler
Sorumlusu Metin Güllü, saraylarda yapılan de-
zenfekte işlemleri için, "Herhangi bir bakteri ve
virüs olmasın diye saraylarımız, gezi güzergahları-
mız haftada bir gün dezenfekte ediliyor. Sarayımı-
zın girişinde ayaklı el dezenfektanları koyduk.
Tüm saraylarımızda ziyaretçilerimiz bunu kulla-
nacaklar. Son bir haftada Topkapı, Dolmabahçe
ve Beylerbeyi Saraylarında ziyaretçi sayısında
düşüş olmadı" şeklinde konuştu.  DHA

Saraylara rağbet var

Mutfakta önlem zamanı
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle çok sayıda çalışanı 
bulunan iş yerleri, yemekhanelerde açık büfe sisteminden, kapalı kutu yemeklere geçmeye başladı

Koronavİrüs sebebiyle ülkede pek
çok alanda çeşitli önlemler alınmaya
alınıyor. Eğlence mekanlarının geçici

süre ile kapatılması, evden çalışma sistemine geçil-
mesi ve kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra bazı iş
yerleri yemekhane yemeği yerine kapalı kutularda
yemekleri tercih etmeye başladı. Öte yandan bu
hizmete evden çalışmaya başlayan ve dışarı çık-
mayı tercih etmeyen vatandaşlardan da talep arttı.

1 aylık abone oluyorlar

Bu sistemle yemekler mutfak ortamında üretilerek,
porsiyonlar halinde özel kapatma sistemleri ile ka-
patılarak evlere ve iş yerlerine sıcak ya da soğuk
olarak servis ediliyor. Özellikle son haftalarda iş
yerleri ve evlerden bu konuda talebin arttığını be-
lirten özel bir yemek şirketi Genel Müdürü Murat
Demirhan, “Koronavirüsün etkileri görülmeye
başladığından beri bu servise ciddi bir ilgi artışı
söz konusu. Özellikler çalışanlar, dışarıda
AVM’lere ya da kafelere gitmek yerine bu abone-

liği tercih etmeye başladı. 10 gün ya da 1 aylık
abone oluyorlar. Özellikle geçen hafta alınan kap-
samlı önlemlerden sonra özellikle kalabalık iş yer-
lerinde çalışan insanlar dışarıya gitmek
istememeye başladılar. İlk etapta İstanbul’da
yoğun iş yerlerinin olduğu bölgelerden talepler
gelmeye başladı. Bugün de sabah itibarıyla evler-
den de bu talepler geldi” dedi.

En büyük güvence

Çorba, tatlı ve ana yemek şekilde evlere ya da iş
yerlerinde servis edilen yemekler haftalık menü
olarak sunuluyor. 10 gün, 1 ay ve yıllık abonelik
sistemi olduğunu belirten Demirhan, “İnsanlar
market alışverişini yapıp bir yemek üretiyor. Biz
bunu onların yerine bunu yapıyoruz. Uzun za-
mandır bu işi yapıyoruz ancak bu Koronavirüsten
sonra talep attı. Bu yemekleri tavalarda, mikro-
dalga fırınlarda ısıtabiliyorsunuz. Hijyen açısın-
dansa hava almaması, tamamen kapalı olması en
büyük güvence" diye konuştu. DHA

Beltur’da yeni
dönem başladı. 

İstanbullulara 
nitelikli hizmet 

vermeyi hedefleyen
Beltur, köşklerden

sahil kafeteryalarına
kadar tüm hizmet

birimlerini yeniliyor

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden
Beltur A.Ş. yeni döneme

yeni bir anlayış ve yeni bir konsept
ile başladı. İstanbul’un dört bir ya-
nında hizmet veren Beltur Cafe ve
restoranlarını, organizasyonundan
en küçük detayına kadar düzenle-
meye başladı.

Tepeden tırnağa düzenlendi

İstanbul’un tarihi köşkleri Hidiv
Kasrı, Sarı Köşk, Pembe
Köşk,Beyaz Köşk, Küçükçamlıca
Köşkü, Malta Köşkü gibi tarihi me-

kanlar ile 200’e yakın cafe ve resto-
ran ile İstanbullulara veren Beltur
Caddebostan Kafe’yi pilot şube
olarak seçti. Caddebostan Cafe te-
peden tırnağa yeniden düzenlendi.
Sahil bandındaki şubelere özel bir
önem verdiklerini kaydeden Beltur
A.Ş. Genel Müdürü Güçlü Şeneler,
“Başta Boğaziçi olmak üzere İstan-
bul’un sahillerine ayrı bir önem ve-
riyoruz. Bu nedenle sahil
bandındaki şubelerimiz için Cadde-
bostan Beltur’u pilot şube olarak
seçerek bir çalışma başlattık. Kü-
tüphanesinden ders çalışma ala-

nına, bilgisayarı ile çalışarak çayını
ve kahvesini yudumlamak isteye-
ninden açık alanda denizi seyret-
mek isteyenlere kadar her amaca,
her yaş grubuna ve her kesime hitap
edecek bir konseptte tasarladık.
Şimdi sahil bandındaki tüm şubele-
rimizi, Caddebostan Beltur’u örnek
alarak yenileyeceğiz” dedi. Şeneler,
Hidiv Kasrı, Malta Köşkü ve Emir-
gan Korusu içindeki köşkler ile Ga-
lata Kulesi gibi tarihi mekanların
aslına sadık kalınarak dokusuna
uygun restorasyonlarla gelecek ku-
şaklara aktarılacağını söyledi.

ÇEHRESiNi YENiLiYOR

Kontrol noktalarına
kırmızı bant çekildi

İstanbul Hava-
limanı'nda koro-
navirüse karşı

önlemler kapsamında gü-
venlik ve pasaport sırası
bekleyen yolcular için kırmızı
bant uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirlerden
olan 'Kırmızı bant' uygula-
ması bugün İstanbul Havali-
manı'nda başladı.
uzmanların 'sosyal mesafe'
önemine dikkat çekmesinin
ardından İstanbul Havali-
manı İşletmecisi İGa pasa-
port ve güvenlik kontrol
noktalarına 90 santimetre
aralıklarla kırmızı bant çekti.
Yolcular pasaport ve güven-
lik kontrol noktalarından ge-
çerken, kırmızı bant
aralıklarına dikkat etmeleri
gerektiği vurgulandı. DHa
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H azine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak twitter üze-
rinden yaptığı açıklamada,

üretim ve istihdamın sekteye uğra-
mamasının ve iş gücü piyasasının
korunmasının süreçte birinci öncelik
olduğunu ifade ederek, “Piyasaların
likiditeye erişiminde en ufak aksaklık
olmayacak şekilde önlemler alınmış
ve alınacaktır” diye konuştu.

Yol haritası hazırlandı

“Koronavirüs salgınının ekonomi-
mize etkilerine karşı hazırlıklı hale
gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak
belirlemiştik” diyen Albayrak, “Tüm
kurumlarımız dünyada alınan ön-
lemleri, ortaya konulan öngörüleri
analiz etti. Olası senaryolara karşı
kendi alanlarına ilişkin yol haritala-
rını hazırladı. Koronavirüs ile müca-
delede olduğu gibi ekonomik etkileri
ile mücadelede de “Sorun küresel,

mücadele ulusaldır. Bu kapsamda,
TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜ-
SİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere
birçok STK'dan ve sektör temsilcile-
rinden sürece ilişkin değerlendirme-
leri ve taleplerini aldık” ifadelerini
kullandı. 

Koruma kalkanı olacak

Türkiye'nin her şeye karşı tedbirli ol-
duğunu belirten Albayrak, “Ülke-
miz, böyle süreçleri çok rahat bir
şekilde atlatmanın güvencesi konu-
munda olan güçlü üretim altyapı-
sına, düşük borçluluğa, kaliteli ve
yetişmiş insan gücüne, ayrıca dina-
mik bir iç pazara sahiptir. Olası bir
küresel türbülansa her zamankinden
daha fazla hazır ve tedbirlidir. Mille-
timiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak
adımlar Türkiye ekonomisi için ol-
duğu kadar Türkiye ekonomisinin
geleceği ve hedefleri için de bir ko-

ruma kalkanı olacaktır. Üretim ve is-
tihdamın sekteye uğramaması, iş
gücü piyasamızın korunması süreçte
birinci önceliğimizdir. Piyasaların li-
kiditeye erişiminde en ufak aksaklık
olmayacak şekilde önlemler alınmış
ve alınacaktır” dedi. 

Destek sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak son olarak, en fazla etkilenen
sektörler öncelikli olmak üzere tüm
sektörleri kapsayacak bir dizi destek
ve önlem uygulanacağını ifade ede-
rek, “Atılacak adımlar Sn. Cumhur-
başkanımız tarafından bu hafta
açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız
da gerekli adımları hafta boyunca
atacaktır. Bu tedbirler dinamik ted-
birlerdir. Süreçler yakından takip
edilecek ve gerekli noktada yeni ted-
birler hızla uygulamaya sokulacak-
tır” açıklamasını yaptı. 
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

EKONOMIDE 
VIRUS ONLEMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin corona 
virüse karşı alınan önlemler hakkında sosyal medya hesabından
açıklamalarda bulundu. Albayrak Türkiye'nin olası bir küresel 
türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirli 
olduğunu belirterek, konuyla ilgili olarak atılacak adımların 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını iletti

TEDBİRLERİ

ERDOĞAN

AÇIKLAYACAK

Trafik sigortasında
önemli değişiklik
Hazine ve maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 20 milyon araç sürücüsünü
ilgilendiren trafik sigortasına ilişkin yeni bir genelge çıkarttı. Bu yolla uzun süredir
yapılmaya çalışılan dolandırıcılıkların ve mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Kara yolları motorlu ta-
şıtlar zorunlu mali so-
rumluluk sigortası

uygulamasına ilişkin 2019’da çı-
karttığı genelgede “primi geri alı-
nan poliçe” başlığı altında yapılan
değişikler şu şekilde oldu: “Sigorta
ilişkisine taraf olmayan 3 kişinin rı-
zası olmaksızın hesap, kimlik veya
kart bilgileri kullanılarak ödeme
sistemleri ile trafik sigortası poliçesi
tanzim edilmesi ve üçüncü kişinin
ilgili finansal kuruluşuna başvu-
rusu üzerine ödenen tutarın sigorta
şirketinden ilgili mevzuat kapsa-
mında geri alınması halinde trafik
sigortası sigorta şirketi tarafından
iptal edilir ve iptal edilen poliçe bil-
gisi ile iptal gerekçesi sigorta bilgi
ve gözetim merkezi ne derhal bildi-
rilir. Merkez tarafından sigortalı-
lara trafik poliçesinin ilgili sigorta
şirketi tarafından iptal edildiği sms
ile bildirilir.”

Poliçeler iptal edilecek

Özellikle dolandırıcıların kredi kartı
kimlik bilgisini ele geçirmiş olduğu
kişilerin veya işin içinde olan kişile-

rin bu bilgileri ile trafik sigortası po-
liçesi yapılıp ödemeleri 3. kişilerin
kredi kartlarından tahsil ediliyor. 3.
kişi başvurarak bu araç veya işlemle
ilgili ilgisi olmadığını belirttiğinde
trafik sigortası için çekilen sigorta
primi bu kişiye iade ediliyor ancak
yönetmelik gereği trafik poliçesi
iptal edilemediği için acente ve si-
gorta şirketi mağdur oluyor ve 3. ki-

şinin kart bilgilerini usulsüz ele ge-
çirmek suçlarından bilişim suçları
savcılığında ifade vererek mahke-
mede yargılama riski ile karşı kar-
şıya kalınıyordu. Bu yönetmelik ile
hem bu tarz dolandırıcılıklar engel-
lenmiş olacak hem de üçüncü kişi-
nin rızası olmadan kart bilgileri ile
yapılan ödemeler iade edilebileceği
gibi poliçelerde iptal edilebilecek.

Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve hızla
dünyaya yayılarak bin-

lerce insanın ölümüne neden olan
corona virüsü dünya ekonomisini de
sarsmaya devam ediyor. Olası çö-
küşlerin önüne geçmek için merkez
bankaları beraber hareket etme ka-
rarı aldı. ABD Merkez Bankası faiz-
leri 0-0.25 bandına indirdi. Ancak
normalde iç piyasaya olumlu yansı-
ması gereken bu hamle dolar kuru
üzerinde olumlu bir etki yaratmadı.

Deflasyon korkusu var

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge
konu hakkında sozcu.com.tr’ye açık-
lamalarda bulundu. FED’in  faizleri

100 baz puan indirirken, 700 milyar
dolarlık parasal genişleme açıkladı-
ğını belirten Tözge, “Bunlara ek ola-
rak, FED iskonto penceresinde de
indirim yaparken, diğer merkez ban-
kaları ile swap hatlarını kullanaca-
ğını belirtti. Piyasalarda resesyon
hatta deflasyon korkusu tavan ya-
parken atılan bu adımların amacı
öncelikle piyasalardaki dolar likidi-
tesi kaynaklı varlık satışını önlemek
ve önümüzdeki dönemde şirketlere
destek vererek olası resesyonun
önüne geçmek” ifadelerini kullandı.

Olumlu habere ihtiyaç var

Türk piyasalarının önümüzdeki sü-
reçte yurt dışı piyasalara bağlı hare-

ket etmeye devam edeceğini söyle-
yen Tözge, “Piyasaların düşük faiz-
den ziyade yüksek dolar likiditesine
ve virüs ile ilgili olası olumlu haber
akışına ihtiyacı var. Küresel resesyon
daha ileri boyuta ulaşırsa Türki-
ye'nin de büyümesi de şüphesiz
olumsuz etkilenecektir. Fakat, olası
toparlama sürecinde de Türk varlık-
ları ön plana çıkabilir. Önümüzdeki
süreçte FED'in TCMB dahil bir çok
gelişmekte olan ülke merkez banka-
larına swap yolu ile dolar likiditesi
sağladığını görebiliriz. TCMB'nin
attığı adım ek likidite sağlamaktan
ziyade faiz indirimlerine devam edi-
leceği yönünde bir mesaj olarak algı-
lanabilir” açıklamasında bulundu

Faiz indirimi
iç piyasaya
yansımadı! 

Toplu taşımada yüzde 48’lik düşüş
Çin'in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve hızla
dünyaya yayılarak bin-

lerce insanın ölümüne neden olan
corona virüsüne karşı yetkililer ve
vatandaşlar önlem almaya devam
ediyor. Yetkililer sık sık kalabalık
yerlerden uzak durulması gerektiği
yönünde uyarı yaparken vatandaş-
lar da evlerinde kalmayı tercih edi-
yor. Bu durum pazar günü
İstanbul’da toplu taşıma kullanı-
mına da yansıdı. İBB yetkililerin-
den yapılan açıklamada
İstanbul’da toplu taşıma kullanı-
mının pazar günü (15 Mart) bir

önceki pazara göre (8 Mart) yüzde
48 oranında azaldığı görüldü.

Eğitime ara verilmişti

Corona virüsü karşısında alınan
önlemler kapsamında eğitim öğre-
time ara verilmişti. Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 12
Mart’ta yaptığı açıklamada, okul-
ların tatil edildiğini duyurarak “Ara
tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve
liseler 16 Mart’tan itibaren bir
hafta tatil edilecek” demişti. Kalın,
üniversitelerin de 16 Mart’tan iti-
baren 3 hafta tatil edildiğini
açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak 



D iyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, "Ülkemizde vaka
sayısını artmasıyla birlikte

kamu otoritesi tarafınfdan tedbir
olarak insanların bir ara geldikleri
organizasyonlar iptal edilmiştir"
dedi. "Yaşanan bu olağanüstü
durum göz önüne alındığında cami
ve mescitlerde namazların cemaatle
kılınması halinde virüsün yayılma
riskini artabileceği görülmektedir"
diyen Erbaş, "Bu itibarla temel gaye-
lerinden biri de insan hayatını koru-
mak olan İslam dini insanların
hayatını tehlikeye atacak cevazlara
izin vermez" ifadelerini kullandı. 

Asrı saadetten örnek

"Nitekim peygamber efendimiz bir
yerde insan hayatını tehlikeye atacak

bir hastalık olduğunu duyarsanız
oraya girmeyin, bulunduğunuz
yerde veba hastalığı çıkarsa o bölge-
den de ayrılmayın’ buyurarak karan-
tina uygulamasına dikkat çekmiş,
‘bulaşıcı hastalık taşıyan kişi sağlam
kişinin yanına gitmesin’ buyurarak
salgın hastalıklara karşı tedbirli ol-
manın gereğini vurgulamıştır" örne-
ğini veren Erbaş, "Bu meyanda
salgın hastalık ve doğal afet sebe-
biyle cemaate katılmanın zor ve teh-
likeli olduğu zamanlarda Sahabei
Kiramın namazların evlerde kılın-
masına dair uygulamalarının varlığı
da biliniyor. Asrı saadet ve Sahabei
Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve
uygulamalara dayana islam alimleri
toplu halde eda edilen ibadetlere ka-
tılmak için sağlıklı olmanın yanında

başkasına zarar vermemenin de ge-
rekli olduğunu belirtmişlerdir" açık-
lamasında bulundu. 

Öğle namazı yeterli

Ali Erbaş sözlerin, "Dolayısıyla yeni
tip corona virüsünün yayılma tehli-
kesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma
namazı başta olmak üzere cami ve
mescitlerde cemaatle namaza ara
verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu
süreçte Cuma namazı yerine öğle
namazının kılınması yeterlidir. Ay-
rıca İslamın şiarı olan ezanların
okunmaya devam edilmesi ve 
gerekli tedbirler alınarak camilerin
münferiden namaz kılmak isteyenler
için açık tutulmasının uygun olaca-
ğına karar verilmiştir" şeklinde
tamamladı. 

SİYASET
SALI 17 MART 2020

Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/141006
1-İdarenin
a) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. 9 34188 

BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126541969
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@bahcelievler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 73 Kalem bitki alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlük Fidanlığı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde 

idarenin deposuna teslim edilecektir. Ürün teslimi hafta içi 
mesai saatleri içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
fidanlığına teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Belediye Başkanlığı - Encümen Toplantı Salonu-

Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No.9 Bahçelievler / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve is-
teklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuru-
luşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekli firma, tüm bitki kalemlerine ait ürün numunelerini ihale saatine kadar Bahçelievler Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı -Yenibosna Merkez Mah. mahallesi Prof.Nevzat Pisak caddesi
Ihlamur sokak  No:3 adresine getirerek numune getirdiğine dair tutanak imza altına alınacak olup tek-
lifi ile birlikte komisyona sunacaktır. Sunulan numunelerin teknik şartnameye uygunluğu incelene-
cek, uygun olmadığı tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü fidan, ağaç, çalı mal alım işi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Belediye Başkanlığı- Yazı İşleri Müdürlüğü-Şirinev-
ler Mah. Barbaros Cad. No.9 Bahçelievler / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

BİTKİ SATIN ALINACAKTIR
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında corona virüsüne karşı alınan tedbirleri açıkladı.
Camilerin açık kalacağını ifade eden Erbaş, “Yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma
namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir” dedi

VIRUS NAMAZA 
BILE ENGEL OLDU

2 . Dünya Savaşında Alman ordusunun
yenilmesi üzerine 1943 yılında gerek
Alman işgal bölgesinde kalan bazı

Kuzey Kafkasyalı rejim muhalifleri, gerekse
Alman ordusuna esir düşen bazı Kuzey Kaf-
kasyalılar Alman ordusuyla birlikte Kafkas-
ya’yı terk etmek zorunda
kalmıştı.Kafkasya’nın farklı bölgelerinden olan
7000 civarında, çoğunluğu kadın ve çocuklar-
dan oluşan mülteciler Stalin’in zulmünden kur-
tulmak için kendilerini sözde hür Avrupa’ya
atmışlardı. Mülteci grubu önce İtalya’nın Pa-
luzza bölgesinin dağlık bölgelerine yerleştiler.
Savaşın resmen bitmesinden birkaç gün önce
de Avusturya’da Carinthia’nın Ober Drauburg
vadisine sürüldüler. 

Bu bölge Avusturya İtalya sınırında dağla-
rın arasında Drau nehrinin aktığı bir vadiydi.
İrschen köyü ile Dellah kasabası arasındaki
vadi boyunca 7000 Kuzey Kafkasyalı mülteci
dağınık vaziyette çadırlarda ya da ormandan
kestikleri ağaçlardan yaptıkları derme çatma
barakalarda yaşıyorlardı. Savaşın bitiminden
sonra bu bölge İngiliz kontrolünde kalmıştı.

28 mayıs 1945 tarihinde kampa ulaşan ta-
limat korkunçtu! Gelen emir gereği 7000 mül-
teci Rus otoritelerine teslim edilecekti! Bu
karar önce General Sultan Kılıç Giray’a “Ko-
mutan, siz şu anda Rus vatandaşı olmadığınız
için serbestsiniz. Ancak kampta bulunan mül-
tecileri teslim etmekzorundayız, lütfen zorluk
çıkarmayınız" diye sözlerini bitirdiğinde, Kılıç

Giray’ın cevabı İngiliz komutanı için çok şaşır-
tıcı olmuştur: “Bu insanlar benim soydaşlarım,
ben onlarla kader birliği yaptım. Onlar bugün
bana güveniyorlar. Sonu ölümde olsa ben on-
ları terk edemem. Eğer bu günahsız insanları
Ruslara teslim ederseniz onların önünde ben
gideceğim.”

General Kılıç Giray dediğini yaptı. İngilizler
aralarında Kılıç Giray’ın da dahil olduğu Kaf-
kas asıllı subayları bir araca bindirerek Rus-
lara teslim ettiler. Haber kampta kısa sürede
yayıldı. Çaresiz mülteciler getirilen kamyon-

lara zorla bindiriliyor ve karşıda bekleyen Rus-
lara teslim ediliyorlardı. Ruslara teslim edil-
menin ölümle aynı anlama geldiğini bilenler,
hiç tereddüt etmeden kendilerini çocuklarıyla
birlikte Drau nehrinin azgın sularına atıyordu.
28 Mayıs sabahında başlayan teslim edilme iş-
lemi akşama kadar sürdü. Binlerce insan ken-
dini ırmağa atarak ölümü tercih etti. Manzara
o kadar korkunçtu ki, teslim işinde görevli bazı
İngiliz askerleri bile bu manzaraya isyan edi-
yordu. İngiliz askerlerinin göz yumması so-
nucu bazı mülteciler ormana kaçıyordu.
Kaçabilen mülteci sayısı çok azdı. Bunlar da o
zamanlar genç ve aileleri yanlarında olmayan
bekar insanlardı.

Böylece, 2. Dünya Savaşında zalim Stalin
tarafından yok edilen mazlumlar arasına 7000
Kuzey Kafkasyalı Müslüman da dahil oldu.
Ruslar General Kılıç Giray ve arkadaşlarını

Moskova’da kurdukları göstermelik mahke-
mede yargılayarak idam ettiler. Drau nehrinde
boğulan ve Ruslar tarafından katledilen 7000
soydaşımız için, Kuzey Kafkasyalılar tarafın-
dan kurulan “Batı Avrupa Müslümanları Ce-
miyeti” 28 mayıs 1960 tarihinde bir anıt
İrschen köyünde dikilen bu anıt ile özgürlük
yolunda hayatlarını kaybeden soydaşlarımızın
hatıraları ebedileşmiştir. 

Drau anıtının üzerinde Almanca olarak şu
ibare yazılıdır: “Burada 1945 yılının 28 Mayı-
sında 7000 Kuzey Kafkasyalı, kadınları ve ço-
cuklarıyla Sovyet otoritelerine teslim edildiler
ve İslamiyet’e olan sadakatleri ile Kafkas-
ya’nın istiklali ideallerine kurban gittiler.”
Eğer yolunuz Avusturya’ya düşerse İrschen kö-
yündeki bu anıtı mutlaka ziyaret edin. Oradaki
şehitlerimiz bizden Fatiha bekliyor. Allah me-
kanlarını cennet eylesin.

Katledilen 7 bin Kafkasyalı!

KONUK YAZAR

Mehdi Nüzhet ÇETİNBAŞ

Yargıda corona 
virüsü alarmı! 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona salgını nedeniyle adalet
hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı. Gül, "Bugün itibarıyla tüm
adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir" dedi

adalet hizmetlerinde
korona virüsüne yönelik
alınacak tedbirlerle ilgili

bir toplantı düzenlendi. Adalet Ba-
kanı Abdulhamit Gül başkanlığında
yapılan toplantıya HSK Başkanve-
kili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci
Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Fey-
zioğlu ile Türkiye Noterler Birliği
Başkanı Dursun Cin katıldı.

Kapalı görüş yapılacak

Toplantı sonrası bir açıklama yapan
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Hakim ve Savcılar Kurulu’nun
almış olduğu yeni öneri çerçeve-

sinde bugün itibarıyla tüm adliye-
lerde acele işler hariç duruşmalar
ertelendi. Ertelen duruşma günleri
UYAP’tan duyurulacak. 60 yaş
üstü hakim ve savcılar idari izinli
sayılacak. Avukatlar acil durum-
larda cezaevlerinde kapalı görüş ya-
pacak. Cezaevlerinde şu ana kadar
corona virüs vakasına rastlanmadı.
Mahkumların telefonla görüşme
süreleri artırılacak. Cezaevlerine
gönderilen mektup ve kitaplar 24
saat bekletildikten sonra ilgililere
teslim edilecek. Hafta sonu nöbetçi
noterlik hizmetleri yeni bir duyu-
ruya kadar ertelendi" açıklamasını
yaptı. 

Abdulhamit
Gül

Adalet sarayında maskeli önlem
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bu-
lunan bazı mahkemeler, Hukuk Muhake-
meleri Kanunu 32. Maddesi

gereğince hakim ve savcı odalarına,
mahkeme kalemiyle, mahkeme arşivine
ve duruşma salonlarına mahkeme per-
soneli hariç giriş ve çıkışların tedbir
amaçlı durdurulduğunu duyurdu. Mah-
kum ziyaretleri kapsamında görüş izin-

lerine 2 hafta ara verildiğine dair adliye koridorlarında
yazılı olarak duyurular yapıldı. Adliye içerisinde bulu-

nan icra müdürlüklerine avukat ve va-
tandaşın içeriye girmesini engellemek
için kapıların önüne masa konulduğu
ve çalışan personelin maske takarak
önlem aldığı gözlemlendi. Ayrıca adliye
marketinde satılan kolonyaların tüken-
diği görüldü. DHA



S ultangazi Belediyesi ülkede koro-
navirüs vakalarının artmasıyla
birlikte yapılan denetimleri sıklaş-

tırdı. Özellikle vatandaşların önlem için
sıkça tükettiği ürünlerde fahiş fiyat de-
netlemesi yapıldı. Kolonya, sıvı sabun, el
dezenfektanları, temizlik malzemeleri ve
makarna gibi bakliyat ürünlerinde dene-
timlerini yoğunlaştıran ekipler, reyonlar-
daki fiyatlarla kasadaki fiyatları
karşılaştırdı. Gün içinde yapılan dene-
timlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını
belirten zabıta ekipleri, vatandaşların
huzuru, güvenliği ve sağlığı için dene-
timlere ara vermeden devam edecekle-
rini belirtti.

Sosyal hayat kısıtlanacak

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrah-
man Dursun, zabıta denetlemesinin ön-
cesinde bir açıklama yaptı.
Açıklamasında koronavirüse karşı aldık-
ları tedbirleri anlattı. Vatandaşların sos-
yal hayatlarını bugünlerde kısıtlaması
gerektiğini ve bunun topluma karşı bir

sorumluluk olduğunu ifade eden Baş-
kan Dursun, “Bugün burada zabıtamı-
zın denetimleriyle iliği bir açıklama
yapacağız. Ancak koronavirüsüyle karşı
karşıyayız. Bizler hem Sultangazi’de ya-
şayan komşularımızı hem de bütün
Türkiye’deki vatandaşlarımızı koronaya
karşı tedbirli olmaları konusunda uyara-
lım. Çünkü tedbir her şeyin başı. Eğer
tedbirli olmazsak bu sürecin yayılması
çok daha fazla olabilir. Mümkün olabil-
diğince sosyal hayatımızı kısıtlamak du-
rumundayız. Teması bir şekilde ortadan
kaldırmak durumundayız. Görüyoruz ki
sosyal hayatın çok aktif olduğu yerlerde
bu virüs çok daha fazla yayılma kabili-
yetine sahip. Bu çerçeve içerisinde ola-
bildiğince sosyal hayatımızı biraz daha
kısıtlayıp evlerimizde olabildiğince işleri-
mizi yürütmek ve hayatımızı bir süre
böyle idame ettirmek en büyük görevi-
miz olmalı. Bu sadece kendimize dair
değil, çevremizde bulunan insanlara,
bütün topluma dair sorumluluğumuz.
Bizde bu çerçeve içerisinde Sultanga-

zi’de tüm billboardlarımızda koronavi-
rüs ile ilgili bilgilendirme yaptık. Bütün
okullarımızda, kamu idarelerinde, aile
sağlık merkezlerinde, ibadethanelerde
ilaçlamalarımızı bitirdik. Çeşitli parkları-
mızda ilaçlamalarımızı bitirdik. Dezen-
fektanlarla bu süreci atlattık” dedi.

Fırsatçılık yapmamak lazım

Başkan Abdurrahman Dursun, açıkla-
masının devamında zabıta ekiplerinin
raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları
karşılaştıracaklarını söyledi. Fırsatçılığın
Türk milletinin özünde olmadığını belir-
ten Başkan Dursun, “Şimdi dediğiniz

gibi fiyatlarla alakalı komşularımızdan,
yaşayanlarımızdan oldukça şikayet var.
Bu şikayeti de izole etme adına geçen
hafta başlatmış olduğumuz çalışmaları-
mıza bugün yine devam ediyoruz. Raf-
lardaki fiyat farklılıklarına dikkat
ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa
çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü’ne
bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş
fiyatlar bunlarla ilgili denetimlerimizi ya-
pıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım. Fır-
satçılık yapmamak lazım. Esasında
bizim Türk milletinin özünde olan bir
şey değil. Buna kapı aralamamak lazım”
ifadelerini kullandı. DHA
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Sultangazi Belediyesi zabıta
ekipleri koronavirüs

(Kovid-19) vakalarının
artmasının ardından 

denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlere katılan 
Sultangazi Belediye 

Başkanı Abdurrahman 
Dursun, fırsatçılığın Türk

milletinin özünde
olmadığını belirterek,

"Fırsatçılık yapmamak
lazım. Bu içerisinde

bulunduğumuz durumu
fırsataçevirmemek lazım"

uyarısını yaptı

GÜRSEL İLGÜZ
MAYA MARİN

DURMUŞ ŞAHİN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

MUHAMMER ÖMEROĞLU
İSTANBUL SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI 

DERNEKLERİ FEDARASYON GENEL BAŞKANI 

CENGİZ ATASEVEN
BEYLİKDÜZÜ ESNAF VE SANATKARLAR DERNEĞİ BAŞKANI

SEDAT ÇOKYAŞA
ÇOKYAŞA ORMAN ÜRÜNLERİ

EYÜP GÜNAY
BEYLİKDÜZÜ SİVASLILAR 

DERNEK BAŞKANI

ALİ DALGINCEM AYDIN

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl
dönümünde canını vatanına
siper eden ecdadımızı saygı,
dua ve rahmetle anıyoruz...
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Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl
dönümünde canını vatanına
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dua ve rahmetle anıyoruz...

Çanakkale 
Zaferi'nin 105. yıl
dönümünde canını

vatanına siper
eden ecdadımızı

saygı, dua ve 
rahmetle

anıyoruz...

Çanakkale Zaferi'nin 105.
yıl dönümünde canını
vatanına siper eden
ecdadımızı saygı, dua ve
rahmetle anıyoruz...

Çanakkale 
Zaferi'nin 105. yıl dönümünde canını
vatanına siper eden ecdadımızı saygı,

dua ve rahmetle anıyoruz...

İçerİsİnde bulunulan durumun fır-
satçılığa çevrilmemesi gerektiğini vur-
gulayan Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun, fiyat değişikliği
yapmayan esnafa teşekkür etti. ‘Fırsat-
çılık’ yapan kişileri de daha duyarlı ol-
maları konusunda çağrıda bulunan
Başkan Dursun, “Çok ciddi bir sorunla
karşı karşıyayız. Ve bu sorunu bir şe-
kilde kendisine menfaate dönüştürmek
isteyen az da olsa kişilere karşı halkı-
mızı korumak zorundayız. Bu koruma
çerçevesi içerisinde de yaklaşık elli
ekiple birlikte tüm Sultangazi’de ta-
rama faaliyetini bugün de devam etti-
receğiz. Yapmış olduğumuz
çalışmalarda buna özenle davranan es-
nafımızı toptancılarımızı da gördük.
Onlara canı gönülden teşekkür ediyo-
rum. Tabi aksi davranan arkadaşları-
mız da var. Onları da daha duyarlı
olmalarına davet ediyorum. Bu içeri-
sinde bulunduğumuz durumu fırsata
çevirmemek lazım. Birbirimize sahip
olalım. Bir olalım. Bu süreci ancak bir
ve beraber olursak atlatabiliriz. Bunu
hayatın her alanında yapmamız gere-
kir. Birlikte hareket edebilir, sorumlulu-

ğumuzun
farkında olur-
sak hep bera-
ber bu virüsün
üstesinden de
geliriz. Bu zo-
ruluğun da üs-
tesinden
geleceğiz” 
diye konuştu.

FIRSATCILARA
ONEMLI CAGRI

50 KİŞİLİK EKİP 
DENETİM YAPIYOR



Ç in'in Vuhan kentinde başlayarak
tüm Dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tara-

fından pandemi olarak nitelendirilen 
Coronavirüs (Kovid-19) salgınından va-
tandaşları korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla önlemler alınmaya
devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakan-
lığı ile yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaş-
larımızın çok yakın bir mesafede bir arada
bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttı-
racağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri
merkezi, konser salonu, nişan/düğün sa-

lonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino,
birahane, taverna, kahvehane, kıraathane,
kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nar-
gile kafe, internet salonu, internet kafe, her
türlü oyun salonları (atari, playstation vb.),
her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM
ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi,
dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri ge-
çici bir süreliğine dün saat 24:00 itibariyle
durdurdu. 

Genel kurullar ertelendi

Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek,

vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu
olarak bir araya getiren her türlü toplantı
ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren
yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak er-
telendi. Toplu olarak vatandaşların bir
arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faali-
yetleri durduruldu. Bakanlık söz konusu bu
tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafın-
dan il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi
Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli ge-
rekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uy-
gulanması ve kolluk birimleri tarafından
konun takip edilerek uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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ZAYİ İLANLARI 
29.03.2018 tarihinde Avcılar Belediyesine yatırmış 

olduğum yapı denetimbedeli 7.729,00 TL tutarındaki
makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Adem Tuncer 

Gecici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Hasan ZATARIEH

Avcılar mal müdürlüğü 01.02.2020 tarihli  17362991 numaralı
Erkan Abdar adına 22,656,35 tutarındaki yapı denetim hizmet

bedeli makbuzu kaybolmuştur hükümdüzdür. 

Y ok kadar ucuz, basit, insan sınıfına 
koymayacakları kadar da güçsüz ve sahipsiz
görmüşlerdi.

Kimler yoktu ki karşımızda?..
Başta İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Anzaklar, 

Senegalli müslümanlar, Hintli Müslümanlar…
Açtık, açıktaydık savaşların yılgınlığı, yılların

yorgunluğu vardı üzerimizde…
Zor günlerdi…
Çakal sürüleri, var ile yok arasındaki cılız bedeni-

mize göz dikmişlerdi.
Elde bir vatan parçası kalmıştı, birde kanımızla

boyadığımız ay yıldızlı bayrak..
Medeni itler uşaklarıyla saldırıyorlardı bize,

uşakların çoğu da Müslüman…
Yalnızdık, hemde her zamankinden daha yalnız..
Ama inanmıştık. 
Kimsenin inanmadığına inanmıştık. 
Ölümle bir oyundu adeta “Zafer” 
Çok ölmüştük..
Zulme, İhanetlere, esarete yurtsuzluğa 

direnmiştik..
Dirilmenin, yaşamanın, namusun, vatanın, gele-

cekteki Türkiye’nin adıydı Çanakkale..
Peygamber ocağına gelmiş geçmiş bütün neferler

oradaydı.
Öldükçe çoğalmak buydu.
Ve bir millet çoluk çocuk kadın, erkek demeden

savaşıyordu medeni itler ve uşaklarıyla…
Okuma-yazma bilmeden destan yazmışlardı Tür-

kün tarihine..
Çanakkale bir kez yaşanabileceklerin ve vatan

uğruna yüzbinlerce ölenlerin  savaşıydı..
Gözü yolda, elleri sema’ya açık vatana kurban

olsun diye yavrusunun saçına kına yakan bir anne
anlayabilirdi vatan sevdası uğruna can’dan öteyi
feda etmeyi…

Fedakardık…
Koca bir imparatorluğun unutulmuş halkının di-

renişi, yok olmaya karşı isyanıydı Çanakkale’de ya-
şananlar.

Unutmadık.. Hiç kimse unutturamaz, unutmaya-
cağız da..

Vatanın geleceği için “Ölürsek cennet, yaşarsak
vatan bizim” anlayışı ile ölüme koşarak giderek şe-
hadet şerbetini içenler, kolunu bacağını, ömrünü
kaybedenler. Eşini, kardeşini, babasını, evladını kay-
bedenlerin, ay-yıldızlı bayrağın al’ına kanını damla-
tanları yurduydu Çanakkale…

Çanakkale Savaşı'nı kazandıran ruhun, manevi-
yatın, destanlaşan 57. Ve 27 alayların dünya tari-
hinde başka bir örneği yoktur olmayacakta..

Zor günlerdi…
Ve bu zor günlerden ancak her zerresiyle birleş-

miş Türk Milleti zaferle ayrılabilirdi. Öyle de oldu..
“size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyo-

rum” demişti Mustafa kemal paşa.
Vatan ve Ay-yıldızlı bayrak uğruna ölmek bir

duyguydu ki... Bedr’in aslanları gibi olabilmek kut-
sallığın ötesinde bir şey olmalıydı..

Akif’in dediği gibi.
“Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”
Vesselam

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile dün saat
24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino,
birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet
kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu

tuRKıYe’De
hAYAt DuRDu

Bizi yok saymışlardı

İzolatörlü ilk konut projesi
Başakşehir Belediyesi, “Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi” olduğunu belirttiği
Mavera Comfort projesini hayata geçiriyor. Başkan Yasin Kartoğlu, “Bundan sonraki süreçte
bugün uyguladığımız deprem izolatörlü binalarımızın ülkemizde yaygınlaşmasını ve bu
konfora ülkemizin her yerinde ulaşılmasını inşallah biz de isteriz” açıklamasını yaptı

Şehir hastaneleri, veri merkezleri,
köprüler gibi yüksek önem arz
eden yapılarda uygulanan, ‘Dep-

rem İzolatörleri’ bir konut projesinde ilk kez
Başakşehir’de uygulanacağı duyuruldu. Pro-
jenin bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapı-
lan tanıtım toplantısında Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, Akyapı İnşaat Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Makro
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan,
İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Fatih Sütçü, Tokyo Üniversitesi Emekli
Öğretim Görevlisi Akira Wada yer aldı.

Yaygınlaşmasını isteriz

Basın toplantısında proje ile alakalı bilgiler ve-
rilirken Başkan Yasin Kartoğlu yaptığı açıkla-
mada, ilk defa deprem izolatörlü konut
projesini sunduklarını ifade ederek, “Böyle bir
şeye öncülük etmekten dolayı çok mutlu ve
gururluyuz. Burada kaliteli ve konforlu bina-
larla ilgili bir gösterim yapmak istedik. 1999
depreminden sonra deprem yönetmeliğiyle
yapılan binalar zaten depreme dayanıklı bina-
lar. Biz de bu işi biraz daha konforlu hale ge-
tirmeye çalıştık. Bu fikri geliştiren ve bize
yardımcı olan öncelikle Akira Wada hocamız
aynı zamanda Japonya’da bu işin başında ve
ülkemizde ise İTÜ’den Fatih Sütçü bize her
türlü destekte bulundu. Bundan sonraki sü-
reçte bugün uyguladığımız deprem izolatörlü
binalarımızın ülkemizde yaygınlaşmasını ve

bu konfora ülkemizin her yerinde ulaşılmasını
inşallah biz de isteriz” diye konuştu.

Depreme karşı dayanıklı

Başakşehir’in depremle ilgili bir diğer avanta-
jının da mevcut jeolojik yapısı olduğunu vur-
gulayan Başkan Kartoğlu, “İstanbul’un tam
ortasındayız ve Başakşehir’in depreme daya-
nıklı bir yapısı var. Aynı zamanda modern
kentleşme ile de büyüyen bir şehir. Bu modern
kentleşme bizi son 3 yıl İstanbul’daki nüfusu
en çok artan ilçe haline getirdi. Bu artışla
mevcut emsal sistemimizi koruyarak, modern
binalarla aynı anda içerisindeki yaşam kalite-
sini de artırmayı da öngörerek sosyal ortamla-
rıyla her yaş grubuna hitap edecek şekilde bir
yaşam oluşturmak için çabalıyoruz” dedi.

Ayakta bile duramazsınız!

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Fatih Sütçü ise İstanbul’da beklenen 7
şiddetindeki depremin klasik yapı ve izolatörlü
yapı arasındaki deprem şiddetinin etkisiyle
alakalı gelen soru üzerine, “Deprem yalıtımlı
binalar depremin şiddetini yaklaşık dörtte bi-
rine düşürürler. 7 büyüklüğünü 4’e bölmeyin,
o başka bir şey. Normal yalıtımsız sabit bir bi-
nada deprem sırasında ayakta duramazsınız.
Koşamazsınız ve hareket etmenizde mümkün
değildir. Düşünce yeteneğinizi bile kaybedersi-
niz. ‘Deprem yalıtımlı’ binada ayağa kalkabi-
lirsiniz, yürüyebilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz.

Ancak masadaki bir bardak sadece küçük
çaplı bir yer değişimi yapar. Yani çok küçük
bir deprem gibi hissedersiniz. Hatta bazen sa-
dece sizi uykunuzdan uyandırabilir” açıkla-
malarında bulundu.

Sarsıntıyı en aza indirdi

Konuşmaların ardından daha önce kurulan
deprem simülasyon merkezinden anlık dep-
rem izolatörlü bir binada ve klasik yapılaşmış
bir binada yaşanan bir depremin provası ger-
çekleştirildi. İki bina aynı sarsıntıyı hisseder-
ken, klasik yapılı depreme dayanıklı binada
bulunan eşyalar ve objelerin oldukları yerden
düşerek veya yıkılarak tahrip olduğu ve depre-
min şiddetinin fazlasıyla hissedildiği gözlendi.
Deprem izolatörlü binada ise depremin şid-
deti yarı yarıya düşerek hissedildiği görüldü.
Deprem izolatörlü binada eşyaların ve objele-
rinde deprem sırasında hiçbir zarar görme-
mesi ve yer değiştirmemesi ise izolatörün
önemini ortaya çıkardı. Başakşehir Belediyesi,
Makro İnşaat ve Akyapı işbirliğiyle yapılacak
olan Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut
projesinde de bu sistemin uygulanacağı bilgisi
verildi. Öte yandan deprem izolatörlü konut
projesinin tanıtım toplantısı öncesinde koro-
navirüs sebebiyle konuklara ve basın mensup-
larına hijyen kuralları çerçevesinde
dezenfektasyon işlemleri yapıldı. Toplantı
sonrası ise dezenfektasyon kitleri ve maske 
hediye edildi. DHA

KadıKöy Belediyesi
yeni tip coronavirü-
sün yayılımını önle-

mek amacıyla yurttaşların
kalabalığa girmemesi, toplu ta-
şıma araç kullanımını azaltmak
için mobil araçlarla belediyeci-
lik hizmeti başlattı. Öte yandan
yurttaşların yoğun olarak işlem
yaptıkları müdürlüklerin ça-
lışma saatlerinde değişiklik ya-
pılırken, 12 yaşından küçük
çocuğu olan kadın personel ile
kronik hastalıkları olan perso-
nele 12 gün idari izin verildi.

4 mobil araç ile sahada

Dünyayı etkileyen pandemik bir
enfeksiyon olan yeni tip Coro-
navirüs salgınının yayılmasını
önlemek amacıyla Kadıköy Be-
lediyesi hizmet noktalarını art-
tırma kararı aldı. Hasanpaşa’da
bulunan belediye hizmet bina-
sında verilen belediyecilik hiz-
metleri, yurttaşların daha az
kalabalık ortamlarda bulunma-
ları, toplu taşıma araçlarını kul-
lanmamaları, özellikle yaşlıların
kalabalık ortamlara girmeme-
leri için mobil hale getirildi. Her
gün 4 mobil araç ile öğleden
önce ve sonra olmak üzere 8
ayrı noktada hizmet verecek
mobil araçlardan işlem yapıla-
bilecek. Hizmet noktaları Kadı-
köy Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından takip 
edilebilir.

Gişe hizmeti verilecek

Öte yandan Caddebostan Kül-
tür Merkezi, Kozyatağı Kültür
Merkezi, Halis Kurtça Çocuk
Kültür Merkezi, Süreyya Ope-
rası birimleri de belediye hiz-
metleri verecek. Ayrıca Kadıköy
Belediyesi Evlendirme Dairesi
ve Ataşehir’de bulunan Tapu
Müdürlüğünden de işlem yapı-
lacak. Kadıköy Belediye hiz-
metlerindeki yoğunluğu
azaltmak ve kalabalığı en aza
indirmek için müdürlük çalışma
saatlerine de kısıtlama getirdi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şer-
dil Dara Odabaşı imzası ile ya-
yınlanan genelgeye göre, İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü 08:10-
10:00; Yapı Kontrol Müdür-
lüğü 10:00-12:00; Plan ve Proje
Müdürlüğü 14:00-16:00; Ruh-
sat Denetim Müdürlüğü 13:00-
15:00 arasında hizmet verecek.

12 gün idari izin

Kadıköy Belediyesi yeni coro-
novirüs salgınına ilişkin perso-
neline yönelik de çeşitli kararlar
aldı. Müdürlüklerde çalışan ve
12 yaşın altında çocuğu olan
kadın personel 12 gün idari
izinli sayılacak. Öte yandan
kronik hastalıklarını sağlık ra-
poru ile belgeleyen personel
idari izinli olacak. Belediyede
bulunan çay ocaklarının geçici
süreliğine kapatılmasına, ye-
mekhane çalışma saatlerinin ise
yoğunluğu azaltmak için uzatıl-
masına karar verildi. Belediyede
Mart ayı sonuna kadar toplan-
tılar ertelenirken acil durumda
yapılması gereken toplantılar
online ortamda düzenlenecek.
Mart ayı başından itibaren, yıl-
lık iznini yurt dışında geçiren ya
da aile bireylerinden biri yurt
dışında bulunan personele ise
karantina prosedürünün uygu-
lanmasına karar verildi.

Coronaya
karşı mobil
hİzmet

Şaban Elönü
uğurlandı

Umre dönüşü Gaziosmanpaşa'daki
evinde hayatını kaybeden gazeteci Esra
Elönü'nün babası 63 yaşındaki emekli

imam Şaban Elönü, son yolculuğuna uğurlandı. Üs-
küdar Çengelköy'deki Birlik Camisi'nde düzenlenen
cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Danışmanı
Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Ka-
vakçı Kan, Elönü ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze
töreninde basın mensuplarına açıklama yapan gaze-
teci Esra Elönü, "Umreden geldiği için herkes gibi
temkin amaçlı denetim oldu. Daha sonrasında adli
tıptan rapor bekledik. Adli tıptan gelen raporda da
doğal ölüm yani kalp krizi olduğunu, negatif oldu-
ğunu, koronavirüs şüphesinin olmadığını öğrendik.
Bu anlamda o sırada babamın yanında bulunan kar-
deşlerime de test yapıldı. O da negatif çıktı" şeklinde
konuştu. DHA

Yasin 
Kartoğlu

İstanbul’da sokaklar sakin 
kalırken, dışarıya çıkanların da
maske ile dolaştığı görüldü. 
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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
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Ç in’de başlayarak kısa bir süre içerisinde
tüm dünyada birçok insanı etkileyen co-
rona virüsü, Türkiye’de ilk vakanın görül-

mesiyle birlikte korkuya sebep oldu. Aniden
gündeme oturan bu konu, kimini eve kapatıp
ekran başında virus haberlerini izlemeye kitlerken
kimini çok da fazla etkilemedi, hatta bazıları ko-
nunun abartıldığını düşündü. Korona virüsü sal-
gınıyla ilgili BAREM tarafından gerçekleştirilen
araştırma, Türk halkının neler hissettiğini ilk kez
somut olarak ortaya koyuyor.

Üç kişiden ikisi korkuyor

Araştırmada görüşülen kişilere yöneltilen ilk
soru, kendilerinin veya ailelerinden birinin bu vi-
rüse yakalanmaktan korkup korkmadıkları oldu.
İnsanların yüzde 67'sinde bu korku var. Korona
virüsünden korkmadıklarını dile getiren kişilerin
oranı ise yüzde 31. Yani, araştırmaya katılan her
3 kişiden 2'si korku içinde. Yapılan araştırma ve-
rileri gösteriyor ki, yaş arttıkça corona virüsü ko-
nusunda duyulan endişe azalıyor. 24 yaş ve altı
kişilerde yüzde 72 olan korku, 65 yaş ve üzeri ki-
şilerde yüzde 57'ye düşüyor. Oysa uzmanlar, en
riskli gruplardan biri olarak 60 yaş üstünü işaret
ediyorlar. Cinsiyete göre ayrıştırıldığında ise
korku ve endişe durumu yüzde 71 oranla kadın-
larda daha çok görülüyor. Kendisinin veya ailesi-
nin virüs kapmasından ‘kesinlikle’ korkanların
oranı, lise ve altı eğitimli kişilerde yüzde 13 iken,
üniversite ve üzeri eğitimlilerde bu oran yüzde
23'e çıkıyor.

Bakanlığa güven tam

Araştırma verilerine göre, Sağlık Bakanlığı'nın
virus salgınını iyi yönettiği düşünülüyor. Görüşü-
len kişilerin yüzde 69'u bu fikri savunuyor. Erkek-
ler (yüzde 74) ve 55 yaş üzeri kişilerde (yüzde 75)
bu oran daha da yüksek. Görüşülen kişilerin
yüzde 52'si salgın tehdidin abartıldığını düşünür-
ken, yüzde 43'lük bir kesim abartılmadığını ve ris-
kin oldukça yüksek olduğu görüşünde. Bu
nedenle görüşülen 4 kişiden 3'ü, virüsün yayılma-
sını önleyecekse, seyahat ve benzeri bazı hakla-
rından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor.
Lise ve üzeri eğitimli kişilerde bunu dile getirenle-
rin oranı yüzde 80'in üzerinde çıkıyor.

Ne zaman biter?

Önümüzdeki ay salgın konusunda daha iyi bir
durumda olacağımızı düşünenlerin oranı ol-
dukça yüksek (yüzde 64). Yaş arttıkça umut da

artıyor. 24 yaş altı gençlerin yalnızca yarısı bu dü-
şünceye katılırken, 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde
78'i önümüzdeki ay corona virüsü salgında daha
iyi bir noktada olacağımız kanısında.

Sorumlu iki ülke

Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin yüzde
38'i, virüsün doğal bir oluşum olduğunu düşü-
nürken; daha büyük bir kitle (yüzde 43) virüsün
bu kadar hızla yayılmasının arkasında bilinme-
yen bir güç olduğundan şüpheleniyor. Türk hal-
kının aklına gelen zanlıların başında yüzde 24
oranla ABD bulunuyor. Virüsü yaydığından
şüphe duyulan ikinci ülke ise yüzde 10 ile Çin.
Onu yüzde 5 ile İsrail takip ediyor. Daha az sa-
yıda bahsedilen ülkeler arasında Rusya, Al-
manya, İngiltere, Japonya, İran, Güney Kore ve
Suriye var. “Emperyalistler”, “büyük güçler”, ilaç
sektörünün güçlü olduğu ülkeler, anti virusü ve
aşıyı bulacak olan ülkeler de şüpheliler arasında. 

Araştırma şirketi Barem, corona virüsü salgınına mercek tuttu. Corona virüsü toplumsal algı araştırmasına göre; virüsten
gençler, eğitimliler ve kadınlar daha çok korkuyor. Halkın yarısından fazlası salgının abartıldığını düşünürken, her şeye
rağmen önlem almayı da ihmal etmiyor. Öte yandan vatandaş virüsün sorumlusu olarak sırasıyla ABD, Çin ve İsrail'i görüyor

VIRUSUN NEDENI
ABD, CIN VE ISRAIL!

Virüs testi pozitif çıktı
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını
açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti

Dünyaca ünlü film yıldızı
Olga Kurylenko, sosyal
medya hesabından yaptığı

açıklamada, Koronavirüs testinin pozi-
tif çıkmasından sonra kendimi eve ka-

pattım. Aslında 1 haftadır hastaydım.
Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Ken-
dinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın
dedi. Olga Kurylenko, James Bond film
serisinden Quantum Solace’de rol al-

mıştı ve Russell Crowe’un Çanakka-
le’de çektiği Son Umut (Water Diviner)
filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yıl-
maz’la birlikte aynı filmde rol almış ve
'Ayşe' rolünü oynamıştı.

ÜÇ ÖNLEM 
ÖN PLANDA
Araştırma kapsamında görüşülen kişilere,
corona virüsü tehdidine karşı önlem alıp
almadıkları sorulduğunda, görüşülen kişi-
lerin yüzde 31'i herhangi bir önlem almadı-
ğını söylüyor. Önlem aldığını belirten kişiler
(yüzde 69), yaklaşık 3 çeşit önlem aldıkla-
rından bahsediyor. Alınan önlemlerde ilk
sırayı elleri daha sık yıkamak alıyor. Evden
daha az çıkmak ikinci, el dezenfektanı kul-
lanmak üçüncü, kişisel teması kesmek dör-
düncü, maske takmak beşinci, kolonya
kullanmak ise altıncı sırada bulunuyor. Gö-

rüşülen kişilerin yüzde 43'ü salgın riskin-
den dolayı elini daha sık yıkadığını belirti-
yor. Onu yüzde 15 ile evden daha az
çıkmak ve sosyal etkileşimi azaltmak takip
ediyor. El dezantektanı kullanmak yüzde
15, kişisel teması kesmek (tokalaşmamak,
öpüşmemek, sarılmamak) yüzde 12, maske
takmak yüzde 10, kolonya ve sirke kullan-
mak yüzde 8 ile virüs salgınına karşı alınan
en popüler önlemler arasında.

ABD'nin önde
gelen haber

ajanslarından 
Associated Press,

corona virüsü
aşısı için hastalar
üzerinde çalışma-

ların başlayaca-
ğını duyurdu.

Seattle'daki Kaiser
Permanente 

Washington Sağlık
Araştırma Enstitü-
sü'nde başlayacak
çalışmalara Ulusal

Sağlık Enstitüsü
fon veriyor

Çin’in Wuhan kentinde
başladıktan haftalar
sonra küresel bir salgın

halini alan ve binlerce insanın ölü-
müne sebep olan corona virüsü ile
ilgili sıcak bir gelişme yaşandı…
Önceki günlerde Kanada ve
Çin’den gelen aşı açıklamalarının
ardından ABD’li yetkililer bugün
corona virüsünü engellemeye yö-
nelik geliştirilen aşıların klinik de-
neme sürecinin bugün
başlayacağını açıkladı. Associated
Press’in hükümetten kaynaklara
dayandırdığı gelişmede çalışmala-
rın bugün başlayacağı açıklandı.
Kaiser Permanente Washington
Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde
gerçekleşecek çalışmalara Ulusal
SağlıK Enstitüsü’nün fon verdiği
belirtildi. Klinik testlerin ardından
potansiyel bir aşı için 1 yıl ile 18
aylık bir süreye ihtiyaçları oldu-
ğunu belirten yetkililer, 45 genç ve
sağlıklı gönüllü üzerinde deneyle-
rin başlayacağını duyurdu.

Uzmanlar, aşının herhangi bir yan
etkisi olup olmadığını görmek için
bu çalışmayı yaptıklarını açıklar-
ken, “Gönüllülerin hasta olması-
nın ihtimali yok çünkü bu aşılarda
virüs yok. Amaç sadece aşıların
korkutucu yan etkisi olmadığını
göstermek, daha büyük kapsamlı
testler yapılmasının önünü aç-
maktır” ifadesini kullandı. ABD
Başkanı Donald Trump’ın corona
virüsü ile ilgili mücadelede doğru-
dan görevlendirdiği ve sık sık bası-
nın karşısına çıkıp açıklama yapan
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık-
lar Enstitüsü’nün direktörü Dr.
Anthony Fauci, “Eğer ilk güvenlik
testleri işe yararsa, aşının yaygın
olarak kullanımı için 1 yıldan 1.5
yıla kadar bir süre geçmesi gereki-
yor” dedi. ABD Başkanı Donald
Trump da geçen hafta içerisinde
aşı ile ilgili çalışmaların büyük bir
hızla devam ettiğini açıklarken,
aşının “görece yakın bir zamanda”
geleceğini umut ettiğini söyledi.

İlk asının testi yapıldı

Maalesef
korkulan oldu!
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da
patlak veren ve kısa süre içinde
150'den fazla ülkeye yayılan corona
virüsünde tarihi bir gün yaşandı. John
Hopkins Üniversitesi'nin corona izleme
haritasına göre; küresel ölçekteki vaka
ve ölüm sayısı ilk kez Çin'deki vaka ve
ölüm sayısını geride bıraktı

John Hopkins Üniversitesi’nin
istatistiklerine göre; dünya ça-
pındaki enfeksiyon sayısı 86 bini

aşmış durumda. Bu rakam Çin’de bu
sabah itibarıyla 81 bin civarında görülü-
yor. Çin dışındaki ölümler 3 bin 241,
Çin’deki ölümlü vakalar ise 3 bin 208 ola-
rak kayıtlara geçti. Virüsün merkez üssü
olan Çin dışında coronadan en çok etkile-
nen ülkeler sırasıyla İtalya, İran, İspanya,
Fransa ve Güney Kore oldu. İtalya’da ölü
sayısı dün 368 artarak 1807’e yükseldi.
İran’da corona virüsünden öldüğü tespit
edilen 724 kişi bulunuyor. Bu rakam İs-
panya’da 292, Fransa’da 127, Güney Ko-
re’de ise 75.

6 bin kritik hasta

İstatistik sitesi Worldometers’in verilerine
göre; virüsün ortaya çıktığı günden bu
yana toplam 169 bin 719 vaka tespiti ya-
pıldı. 6 bin 518 enfekte hasta hayatını kay-
betti. İyileşenlerin sayısı ise 77 bin 776
olarak belirlendi. Aktif vaka sayısı bu
sabah itibarıyla 85 bin 425. Bunların 5 bin
921’inin durumu “ciddi” ya da “kritik”
olarak sınıflandırılıyor.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal
Aydın, Koronavirüs önlemleri
kapsamında uçuş yasağı getiri-

len Almanya'dan, bugün, birkaç bin
Türk'ün Türkiye'ye gönderileceğini söy-
ledi. NTV'de konuşan Berlin Büyükelçisi
Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türklerin
duruma ilişkin olarak, “Birkaç bin Türk
yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek”
dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit
Turhan Almanya, Fransa, İspanya, Nor-
veç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç
ve Hollanda'dan 14 Mart saat 8 itibariyle
seyahatlerin durdurulduğunu açıklamıştı.
Daha sonra uçuş kısıtlaması getirilen ül-
kelerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye dö-
nüşü için 17 Mart'a kadar süre verilmişti.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise öğ-
renci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadele-
rini 15 Mart'a çekmişti.

Bugün geliyorlar

Olga
Kurylenko

Ali Kemal
Aydın
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birimi A L Kenar K Y Yaprak
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GSM
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SPOT ÇİT GÜVENLİ

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup

ST  P CiT

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

SON ALBUMU 
19T’YI ANLATTI

Türkçe rap müziğin en üretken isimlerinden Kamufle, yeni albümü ‘19T’ için
RedBull.com'a verdiği röportajda “19T ile eski albümümün üzerine çıktım” dedi

A lternatif sahneden genç
müzisyenlere destek
olan Red Bull Warm

Up’ın ilk katılımcılarından Ka-
mufle, yeni albümü 19T ile kısa
süren sessizliğine ara verdi. Çe-
şitli sanatçılarla yaptığı iş birlik-
leriyle devamlı adından söz
ettiren sanatçı, en son 2015 yı-
lında yayınladığı ‘Hayale Dal-
dım’ isimli albümünü çıkarmıştı.
Yeni şarkıları ile birçok sevenin-
den tam not alan sanatçı, kariye-
rindeki son gelişmeleri de
RedBull.com’a anlattı.

4 ayda yayınlanacak

Albümün adını hayatı boyunca
kullandığı, İstanbul faaliyet gös-
teren 19T isimli otobüsten aldı-

ğını belirten Kamufle, bu
albümü 3’er şarkılık kısım-

larla peyder pey yayınlayacağını
ifade etti. Kamufle, “Albümü di-
jital platformlarda her ay üç
şarkı olacak şekilde servis edece-
ğiz. Müzik çabuk tüketiliyor. Bu
yüzden sindire sindire servis ede-
ceğiz, her üç şarkıda bir video
klip çekmeyi planlıyoruz. Diğer
şarkıları da görsel olarak süsle-
meye çalışacağız tabii ki” diye
konuştu. Albümü hazırlarken et-
kinlendiği seslerin soulfunk ol-
duğunu RedBull.com'a anlatan
Kamufle, “Tribe Called Quest,
De La Soul, Rapmam, eskiden
beri bu tarza meraklıydım.
Funky hip-hop karışımı. Önce-
likle buralardan esinleniyorum
tabii. Kendi müziğimiz, İç Ana-
dolu-Doğu sentezleri, hem vokal
hem enstrüman olarak. Notaları,
arpejleri hem doğuya hem batıya

sektirmeyi seviyorum” ifadelerini
kullandı.

Üzerine çıkalım istedik

Son albümünün kariyerindeki
önemini de ifade eden müzisyen,
“Bilinenin aksine esas ilk albü-
müm 2004’te çıktı. Ona da çok
albüm denemez, o yaşlarda yap-
tık bir şeyler. Eğer ‘Hayale Dal-
dım’ı baz alırsak, Da Poet’le
yapmıştık albümü. 19T’ye baş-
larken de oturup birkaç yıl ara-
dan sonra ‘Hayale Daldım’ı
dinledik önce. Bunun üzerine çı-
kalım istedik. Da Poet tüm altya-
pıları ve aranjeleri yaptı, ben de
aranjelere ufak dokunuşlarda
bulundum. Çok değerli arkadaş-
larımla düet yaptım. ‘Hayale
Daldım’ın üzerine çıktım’ 
diyebilirim” dedi.

HEPSİNE SONSUZ
TEŞEKKÜR EDERİM
Albümde Deniz Tekin,
Ezhel, Anıl Piyancı, Can
Kazaz, Ahiyan, Barış De-
mirel gibi isimlerle çalışan
sanatçı, Yüzyüzeyken Ko-
nuşuruz’un üyeleri Kaan
Boşnak ile Can Tunaboy-
lu’nun da son albümünde
kendisine destek verdiğini
belirtti. Kamufle arkadaş-
larının desteği için, “Hepsi
güzel müzik yapmayı
seven insanlar. Ezhel, Anıl
Piyancı Rap’e beraber
başladığım insanlar.
Hepsi müzik yaptığım,

muhabbet ettiğim, sosyal-
leştiğim insanlar” diye
konuştu. Kamufle, “5-6 yıl
geriye gittiğimizde Red
Bull’un çok büyük katkısı
oldu, hala da yanımdalar.
Hepsine sonsuz teşekkür
ederim. Hem Red Bull
Warm Up’ta hem de Red
Bull BC One’da sunucuy-
ken beraberdim. Bugün
de yeni albümle birlikte
buradayım. Değişen şey
müzik, ama bizim Red
Bull’la olan ilişkimiz aynı”
diye konuştu.

Sosyal medyada canlı konser!
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve şarkıcı Haluk Levent, tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs nedeniyle 
konserlerin iptal edilmesine tepki olarak, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak konser vereceklerini duyurdu

TÜM dünyada etki-
sini gösteren Corona
virüs (COVİD-19)

sebebiyle toplu etkinlikler ve
konserler iptal ediliyor. Sosyal
medya hesaplarından açıklama
yapan piyanist Gülsin Onay ve
şarkıcı Haluk Levent, iptal edi-
len konserlerini sosyal medya
hesaplarından canlı yayın yapa-
rak verdi.

Evimde ağırlıyorum sizleri

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin
Onay, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada ilk defa
Twitter üzerinden canlı yayın
konseri verdiğini ifade ederek,
“İlk Twitter canlı yayın konse-
rime hoş geldiniz. Bu kez konser
salonunda değil evimde ağırlı-

yorum sizleri. Yarın iptal edilmiş
olan Polonya’da vermem plan-
lanan konserde programda yer
alan Chopin Andante Sipanato
et Grande Polonaise ile başlıyo-
rum konsere” dedi.

Belki şu günlerde 
moral olur

Sosyal medya üzerinden yaptığı
açıklamada İptal olan konserle-
rine üzülen dinleyicileri için
canlı yayında şarkılar söyleyece-
ğini ifade eden Haluk Levent,
“Bugünlerde konserlerimi bekle-
yip sonra iptal edilince üzülen
dinleyicilerim için yarın akşam
bu sayfadan canlı şarkılar söyle-
yeceğim. Belki şu günlerde
moral olur yani umarım olur.”
açıklamasında bulundu.

ESKİ ALBÜM
GERİDE
KALDI

Alternatif sahneden
genç müzisyenlere
destek olan Red Bull
Warm Up’ın ilk 
katılımcılarından
Kamufle, yeni 
albümü 19T ile kısa
süren sessizliğine
ara verdi.

Gülsin
Onay
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B asın toplantısında ilk olarak söz alan
Sergen Yalçın, "Hiçkimsenin memnun
olmadığı bir akşam oldu. Hem skor,

hem oyunsal anlamda çok iyi şeyler yaptığı-
mızı söyleyemeyiz. Bir puandan memnun
değiliz ama kaybedebilirdik de, kazanabilir-
dik de. Seyir zevki yoktu. İki taraf da taktiksel
olarak birbirini kontrol etti. Taktiksel bir
oyundu. Ama böyle bir ortamda, seyircisiz
ve sessiz bir derbi, ciddi bir salgın var, oyun-
cuların üzerinde baskı yarattı. İki taraf da bir
puanla ayrıldı, iki taraf da bundan mutlu
değil" diye konuştu.

Kimse zevk almadı

Ertelemeyle ilgili herhangi bir yaptırımda
bulunamayacaklarını dile getiren Yalçın, "Er-
telemeyle ilgili bizim herhangi bir yaptırımda
bulunmamız anlamsız. Devletimizin verdiği
bir karar. Seyircisiz derlerse böyle, seyircili
derlerse seyircili. Atmosferin çok düşük ol-
duğu net. Sessiz bir derbi. Konsantre olma-
ları çok zor. Bağrışmalar her yerden
duyuluyor. Atmosfer beklediğimiz gibi de-
ğildi. Elimizden geldiğince konsantre etmek
istedik. 3 puanla ayrılsaydık başka şeyler dü-
şünebilirdik. Kazanamıyorsan kaybetmeye-
ceksin gibi bakarsak güzel ama kazanmak
zorunda olduğumuz için bizi mutlu etmedi.
Onları da mutlu etmedi. İzlerken çok zevk
aldığınızı düşünmüyorum. Çok önlem aldık
birbirimize karşı. Atanın kazanacağı bir
maçtı, kim atsa kazanacaktı bence. Olmadı.
Her iki takımın da pozisyonu vardı, berabere
bitti" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar etkiledi

İkinci yarıda geri çekilmeleriyle ilgili gelen bir
soruya Yalçın, "Bazen oyunun gidişatı, sizi
böyle oynamaya teşvik edebiliyor. Oyun pla-
nımız tabii ki böyle değil ama gidişat bekle-
menize sebebiyet verebiliyor. Mecburi
hamleler yapmak zorunda kaldık. Gökhan'ın
sakatlanması, Boateng'in sakatlanması bizi
etkiledi. Daha ofansif bir kadroyla ikinci yarı
oynamayı düşünüyorduk ama sakatlıklar et-
kiledi. Hamleleri yapamayınca, takım geride
kaldı. Mecburi hamleler yapında, oyun pla-
nımızı etkiledi" yanıtını verdi.

Devletimiz iyi çalışıyor

Ne denirse onu yapmak zorunda olduklarını
kaydeden Sergen Yalçın, "Hafta içi oyuncu
grubumuz bir toplantı yaptı. Yabancı oyun-
cularımız gerçekten tedirgin, biz daha sağ-
duyuluyuz. Bizim herhangi bir yaptırımda
bulunmamız mümkün değil. Ne denirse onu
yapmak zorundayız. Biz de oyuncularımıza
'şu an dünyanın en güvenlik ülkesindesiniz'
dedik. Türkiye'de biraz abartıyoruz gibi geli-
yor bana. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor,
devletimiz çalışıyor. Tek sıkıntı seyirci olma-
ması. Oyuncuların konsantre olması çok zor
seyirci olmayınca. İki taraf da iyi mücadele
etti, koştu. Seyir zevki olmadı. Bir gol atan
maçı kazanacaktı, bir puanla ayrıldık. İki
taraf da mutlu değildir ama böyle bir or-
tamda oynanabilecek oyun bence bu 
kadar" dedi.

Umutlarımız zaten azdı

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Yal-
çın, şu ifadeleri kullandı: "Bizim şampiyon-
luk umutlarımız bu maçla azalmadı, zaten
azdı. Çok bir ümidimiz yok. 9 puan geride-
yiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor. Bir takım
olsa belki yakalayabilirsin ama 2-3 takım var.
Kalan 8 haftada hedefimiz 8 maçı da kazan-
mak. Rakiplerimizin maçlarıyla bizim fikstü-
rümüze baktığımızda biraz daha yukarıda
bitireceğiz gibi gözüküyor. Seyircisiz or-
tamda oynanmadan kazanılan bir maç yok.
Hedefimiz önümüzdeki maçları kazanıp,
ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek."

Risk altında oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

ise can sağlıklarının tehlikede olduğunu dile
getirdi ve maçların ertelenmemesine tepki
gösterdi. Koronavirüs salgını ile ilgili
gelen soruya yanıt veren deneyimli tek-
nik adam, "İşin tekniğine de girelim
de, konu oynadığımız oyunun
önüne geçmesin. Onu da bir ara
konuşuruz herhalde. Global bir
sorunla karşı karşıyayız. Ülkeler
olağanüstü hal ilan ediyor. Sı-
nırlarını kapatanlar var. İtirazı-
mız yok. Okullar tatil edildi,
uçuşlar durduruldu. Risk gru-
bundakiler evinde. Meclis ve
parti grup toplantıları iptal
edildi, ülkedeki tüm etkinlikler
iptal, gelişim ligleri iptal. Alt
takımlarımızın hepsini yolla-
dık. Kamu ve özel kuruluşlarda
kritere göre evden çalışma esa-
sına geçildi. Yanlış bir şey var
mı? Tüm büyük ligler ertelendi,
dünyadaki ve Avrupa'daki. Hiç ak-
lınıza gelir miydi, NBA'in ertelene-
ceği. NBA ertelendi. Tenis maçları
iptal edildi, ayrı sahalarda oynuyorlardı.
Uluslararası Futbol Komitesi'ndeki tüm
ligler iptal kararı aldı. Milyarlar, futbol insan
hayatından önemli değil cümlesini, ana ha-
berlerde, spor haberlerinde sürekli konuşu-
yorlar. Koronavirüs böyle bir şey. Bizi
toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oyna-
nan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında
oynatıyorsunuz" eleştirisini yaptı. 

Sağlığımız söz konusu

"Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşu-
yorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi
verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi
kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim"
diyen Terim, "Ama doğruları da söyleyece-
ğim tabii ki. Demin de söyledim, bazıları
söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız söz
konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir
illet var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı
olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç
bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta
basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer
eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı
mesafemiz olmayacaktı hani? Oyuncuların
öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı
yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç ol-
masa evde değil misiniz? Ertelense, tüm fut-
bolcuları evlerine yollasak, ekibi evlerine
yollasak kimsenin bir günahı olmayacak.
Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa, hepimiz
karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuk-
lar bile. Florya'nın her tarafını dezenfekte
ettik. Antrenman sonrası cuma günü herkes
evine gittikten sonra. Oyuncular idmanda
soyunmak istemediler, tekrar dezenfekte
ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz
ama söylenen ile eylem çok örtüşmüyor"
dedi. 

Herkes dikkat etsin

Muhataplarının TFF olduğunu söyleyen
Terim, "Çarşamba diyorlar ki seyircili oyna-
yacağız, akşam seyircisiz deniyor. Per-
şembe, bir takımımız seyircili oynuyor,
cuma günü seyircisiz oynanıyor, hafta sonu
da aynı. Çeşitli beyanlar var. Söz konusu
olamaz diyor bir başkan yardımcısı. Söz
konusu olamazsa sen niye UEFA toplantı-
sına gitmiyorsun? Telekonferansla katılıyor-
sun. 4 tane unsur var arkadaşlar. Ben
olmazsam, oyun olmaz. Futbolcu olmazsa
oyun yine olmaz. Hakem olmazsa, maç
idare edilemez. Seyircili olmazsa ne para
kazanabilirsin, ne oyunun tadı kalır, ne tuzu
kalır. Kimse de takip etmez. Dünyanın tüm
ileri ülkeleri, futbol ve diğer sporlarda iptal.
Biz değiliz. Peki değiliz, ama açıklama yok.
Neden böyle yapıldı, yok. Beşiktaş bizim
çok önemli rakibimiz. Buna rağmen ben ta-
kımımdan çok memnunum. Bir dakika ko-
ronavirüsün konuşulmadığı olmadı.

Ya-
bancı
oyuncuları-
mız var, konsantre
olmak mümkün değil.
Yapay olur. Bu arada tüm futbolseverlere,
tüm ülkeme söylüyorum, herkes dikkat
etsin. Tüm bilim adamlarımızı dinliyoruz,
yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde
fazlası görülmez. Sağlık Bakanı'mızın da
sürekli bilgilendirmesine teşekkür ederiz.
İnşallah ülkemiz de bunu en iyi şekilde atla-
tacak" diye konuştu. 

Kimseden tek ses çıkmadı

Deneyimli isimlere kulak verilmesi gerekti-
ğini kaydeden Terim, "Bana federasyon so-
racak. Problem burada. Ben değil, birkaç
tecrübeli arkadaşıma da soracak. Kulüpler
Birliği toplantısında bu gündeme gelecek.
Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı?
Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamı-
yoruz demeliydi. Antrenörler birliği hiçbir
şey diyemez, dememiştir. İki satır kınama,
hakemler birliği çıkıp da bir şey diyemez,
diyemezler. Sendika olmadıkları sürece bu
durumda kalacaklar. Futbolun ana unsur-
larını devreye almazsanız, alacağınız karar-
larda net olamazsınız. Hiçbir para,
tecrübeyi satın almaz, yerine geçmez. İki
hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli
takım arasına kadar erteleseydiniz, milli
takım arasında baktınız vakalar bitti, bu
arada oynardık. Benim çocuklarımın canı,
neden önemli değil ya. Böyle bir şey yok.
Ben bunu kendi adıma konuşmadım. Ben
bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Biz
ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz,
burada niye olmayalım ya? Böyle bir şey
yok. Biz Süper Lig'de oynuyoruz, imkanla-
rımız çok iyi. Bende hem kaseti, hem ra-
poru var. 2'nci Lig, 3'üncü Lig, BAL, Allah
onlara yardım etsin. BAL'ı düşünemiyo-
rum. İstediğinizi şampiyon ilan edelim, oy-
namayalım kardeşim birilerine zor 
gelecekse. Nedir bu, ben bunu anlamadım
ki? Paranoya yapan bir adam da değilim,
komplo teorileri de üretmem. Ama hepimiz
paranoyak olduk. Zaten biz alışkınız, her
sene bir zorluğa. Zorlaştırmaya alışkınız,
seviyeler yükseliyor ya. Ama mantık olarak,
bana göre şu ana kadar olmalıydı. Hiç bu
kadar kısır bir hafta geçirdi mi Türkiye Ligi.
Seyirci olsa böyle olmaz. Maalesef, üzüle-
rek söylüyorum, şu ana kadar da tek kimse-
den ses çıkmadı. Bundan sonra da pek
çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Galata-
saray maçının ardından açıklamalarda
bulundu. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs
sebebiyle çok panik olduğunu ifade ede-
rek, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an.

Tedbirler alınmış durumda, haddimi
aşmak istemiyorum ama yabancı arka-
daşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı
var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın iz-
niyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çe-

kiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp
işimizi yapmak zorundayız. Nasıl etkiler
hep beraber çıkıp göreceğiz. Biri şampiyon
olacak biri galip gelecek, biri mağlup ola-
cak. Her şey insan sağlığı için" dedi. 

İşİmİzİ YAPmAK zORUNDAYız

SP  R

OLDUK!
PARANOYAK PARANOYAK PARANOYAK PARANOYAK PARANOYAK PARANOYAK 

Gelecek se-
zonun plan-

lamasıyla ilgili
bilgi veren Sergen

Yalçın, "Başkan ve
yönetimle de görüştük.

Milli maç arasında önü-
müzdeki sezonla ilgili geniş kap-

samlı bir toplantı yapacağız. Seneye

federasyonun verdiği maliyetler çok
düşük. Bu rakamı bulmamız gerekiyor.
Şu anda takımın rakamı yüksek, indir-
memiz gerekiyor. Henüz bir karar ver-
medik ama bu konuyla ilgili bir toplantı
yapacağız. Maliyetin altına düşmek zo-
rundayız. Önümüzdeki sezon 17-18 mil-
yon Euro aşağı düşmesi gerekiyor”
diyerek sözlerini noktaladı.
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YAPACAĞIZ
Maçla ilgili

düşüncelerini de dile ge-
tiren Terim, "İşin teknik bö-

lümüne gelince, Beşiktaş'ı
kutluyorum. Onlar da gerçi
taraftar önünde oynamak is-
terdi. Sergen hocanın elinin
değdiği belli olmuş. Çok iyi

hocalık yapıyor, daha da iyi ola-
cak. Oyunun hakimiz, her an-

lamda. Bir iki pozisyon verdik ama
biz 18 içerisinde bulunduk ama

gole ulaşamadık. Son pasların ter-
cihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özel-

likle 18 içerisinde daha düşüktü. 16
tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza

sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gere-
kirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yü-

rüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden
oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen

iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik
ediyorum" diyerek basın toplantısını

noktaladı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren
Galatasaray - Beşiktaş müsabakasının ardından Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
düzenlenen basın toplantısına katıldı. Maçın ertelenmemesine tepki
gösteren Fatih Terim, “Paranoya yapan bir adam da değilim, komplo
teorileri de üretmem. Ama hepimiz paranoyak olduk” dedi.
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TRABZON’DA 
GUNDEM MHK
Trabzon’da yerel gazeteler, özellikle son dönemde Gaziantep FK ve Medipol
Başakşehir karşılaşmalarında hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar
yaptığı gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) güvenirliğini tartışıyor
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi
veren Trabzonspor, 26’ncı hafta mücadele-
sinde sahasında oynadığı maçta, yarıştaki en
ciddi rakiplerinden Medipol Başakşehir ile 1-
1 berabere kalarak önemli bir fırsat kaçırır-
ken, yerel gazeteler bu karşılaşmada
hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar
yaptıklarını öne sürerek, MHK’nın güvenirli-
ğini sorgulamaya başladı.

Bu MHK tam karantinalık

Dün oynanan Medipol Başakşehir maçının
ardından MHK ve hakemlere sert tepki gös-
teren yerel gazeteler, “Türk futbolunun içeri-
sine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart
oldu” yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi,
“Bu MHK tam karantinalık”, “Türk futbolu-
nun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizle-
mek şart oldu”; Günebakış gazetesi,
“Gümüşdağ’ın hakemleri!”, “Trabzonspor’a
Halis Özkahya’nın ardından bir darbe de
Fırat Aydınus’tan geldi”; Taka gazetesi, “Adı-
nız da VAR’ınız da batsın!”, “Trabzons-
por’un geçen hafta nizami golü verilmedi.
Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Fırat Ay-
dınus ile Mete Kalkavan aldıkları talimatları
yerine getirdi”; Karadeniz gazetesi, “Ne Fırat
ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüre-
meyecek”, “Şampiyonluk yolunda önemli 2
puan bıraktık ancak avantaj yine bizde”;
Kuzey Ekspres gazetesi, “Trabzonspor fırsat
tepti”, “Sessiz tribünler önünde 1 puana razı
olduk” başlıklarını kullandı.

MHK’yı istifaya çağırmıştı

Bu arada, Gaziantep FK maçının ardından
da Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali
Sürmen yönetiminde toplanan Trabzonspor
kurulları; MHK Başkanı Zekeriya Alp’i, Trab-
zonspor’u mahkemeye vermekle tehdit ettiği,
bu hamle ile husumet doğduğunu ve bundan
sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunu
gösterdiğini öne sürerek istifaya davet etmişti.
Trabzonspor Kulübü ise karşılaşmada kural
hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol
Federasyonu’na müsabakanın tekrarlanması
için başvuruda bulunmuştu.



SPOR

Ç
atalcaspor kendi sahasında Koro-
navirüse tedbirleri kapsamında se-
yircisiz oynanan karşılaşmaya iyi

ve hızlı başladı. Rakibi karşısında orta
sahada kurduğu üstünlüğü, forvet hat-
tına taşıyan Çatalcaspor ileri uçta etkili
oldu. İlerleyen dakikalarda baskısını
arttıran Çatalcaspor 30. dakikada geliş-
tirdiği atakta İsmail Bulut’un attığı
golle öne geçmeyi başardı. Bu gol aynı
zamanda ilk yarının skoru oldu.

İkinci yarıda Erzincan üstündü

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün-
lükle kapatan Çatalcaspor, karşılaşma-

nın ikinci yarısında kendisinden bekle-
nilen oyunu sergileyemedi. Konuk ekip
Erzincanspor, ilk yarıdaki tutuk oyu-
nundan sonra ikinci yarıda Çatalcas-
por karşısında üstünlüğünü
hissettirmeye başladı. Üst üste geli-
şen ataklarla beraberlik golü çin
ataklarını sıklaştıran konuk ekip
Erzincanspor 90. dakikada ge-
liştirdiği atakta Yusuf Orhan’ın
attığı golle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol ol-
mayınca iki takımda sahadan
birer puanla ayrılmak zorunda
kaldı.
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta kendi sahasında oynadığı karşılaşma-
larda son dakika ve uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü
gollerle ya berabere bitiren ya da mağlup olan Çatalcaspor, 

erzincanspor karşısında da son dakika golü ile üç puan almaya
çok yakınken, sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Gru-
bunda oynadığı karşılaşmalarda aladığı sonuçlarla bir türlü is-
tikrarı yakalayamayan Çatalcaspor şimdi de play-off şansını
zora soktu. Geçtiğimiz hafta Şile beraberliği ve pazar günü
oynanan erzincanspor beraberliği hesapta olmayan puan

kayıpları yaşattı. Grupta 1. takım şampiyonluk olacak,
2,3,4 ve 5. takımlar play-off mücadelesi 
verecek. Çatalcaspor, grupta 41 puanla 

8. sırada bulunuyor. 

ÇATALCASPOR’UN 
SON DAKiKA FOBiSi

TFF 3.lig 1. Grup'ta üst sıraları ilgilendiren 
karşılaşmada Çatalcaspor kendi sahasında 
konuk ettiği Erzincanspor karşısında 30. dakikada 
İsmail Bulut’un attığı golle öne geçtiği maçın 
90. dakikasında Yusuf Orhan’ın attığı golle 
sahadan 3 puan yerine bir puanla ayrılmak 
zorunda kaldı. Son dakikada attığı golle bir 
puana alan Erzincanspor zirve yarışında yara aldı

SON DAKIKADA
2 PUAN 
GİTTİ!
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GİTTİ!
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GİTTİ!
2 PUAN 
GİTTİ!

BİRBİRLERİNİ 
ÜZMEDİLER!
İstanbul Süper Amatör Lig Klasman A Grup’ta mücadele eden Bakırköyspor ile İstanbul
Sinopspor Avcılar Atatürk Stadı'nda Klasman ikinci haftasında 1-1 berabere kaldı. 
Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta iki takım birer puana razı oldu
Soğu ve yağmurlu havada oynan Bakırköyspor, İstan-
bul Sinopspor arasındaki maçta Yalçın Taşkınfurat,
Önder Çalış, Mustafa Poyraz ve dördüncü hakem ola-
rak Berkay Urlu görev yaptı. Karşılaşmanın 11. dakika-
sında İstanbul Sinopspor takımında topu ceza sahası
içinde topla buluşan Ümit Murat kaleci Mehmet ile
karşı karşıya kaldı. Mehmet'in solundan topu ağlara
yollayan tecrübeli golcü Sarı-lacivertli takımı 1-0 öne
geçiren gollü attı. 20. dakikada İstanbul Sinopsporlu
Sercan'ın sağdan ortalanan topu ceza sahası içinde çok
iyi takip eden Ümit Murat'ın kafa vuruşu aynı güzellikte
kaleci Mehmet'in güzel refleksi son anda kornere
topu çeldi.

Goller ilk yarıda geldi

Müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla bit-
mesi beklenirken Bakırköyspor 45+2 'de
Sercan'ın serbest vuruş gollü ile skora
dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
53. dakika da İstanbul Sinopspor takım
kaptanı Oğuzhan'ın sert şutu kaleci
Mehmet’ten döndü dönen topu çok iyi
takip eden takım arkadaşı Sercan top
çok kötü vurunca top az farkla auta
çıktı. 80. dakikada Ümit Murat

ceza sahası içinde topla kaleci Mehmet ile karşı karşıya
kaldı kaleci Mehmet'in yerinde müdahalesi golle izin
vermedi. 84. dakikada Bakırköysporlu Yiğit kaleyi karşı-
dan gördü sert şutu kaleci Sezai zorda olsa topu son
anda kornere çıkardı. 90+2. dakikada İstanbul Sinops-
por'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Fatih'in şutu kaleci
Mehmet'ten döndü dönen topu takip eden Ümit Mu-
rat'ın sert şutu top yan direğe çarparak auta çıktı. Baş-
tan sona çekişme ve mücadele içinde, seyir zevki üst
düzey bir müsabaka olarak geçen karşılama karşılıklı
atılan gollerle 1-1 sona erdi. Her iki takımda Klas-
manda ikinci maçlarında beraber kalarak puanlar 
kaybetmeyi sürdürdü. 

Küçükçekmece’de gol yağmuru 9-0
İstanbul 2. Amatör Lig 11.Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Küçükçekmece Tokat Bereketlispor
8. haftada Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda karşılaştığı Günyamaçspor'u 9-0 yendi

2 PUAN 
GİTTİ!

Süper Lig'de 26'ncı hafta
karşılaşmaları seyircisiz bir
şekilde oynanırken, 27'nci
haftadan itibaren ligin akı-
beti bugün ve yarın yapıla-
cak Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) yönetim
kurulu toplantısıyla belli ola-
cak. Yöneticiler, yuvarlak
masa oluşturup telekonfe-
rans sistemiyle tüm unsur-
ları görüşüp, ligin seyri
açısından kararlarını vere-
cek. TFF yönetimi kendi
aralarında gerçekleştirdik-

leri toplantı sonrasında
UeFA ile de telekonferans
yoluyla görüşecek. UeFA'nın
Şampiyonlar Ligi ve UeFA
Avrupa Ligi'nin yanı sıra
eUrO 2020 hakkında vere-
ceği karar yön belirleyici
olacak.

EURO 2020 2021
yılında

Dünyada yayılan 'Koronavi-
rüs' sebebiyle spor faaliyet-
leri bir bir durdurulurken, en
önemli tartışma konuların-

dan birisi de bu yaz düzen-
lenecek olan 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası oldu.
UeFA'nın yarın gerçekleşti-
receği toplantıda bu konu-
nun masaya yatırılacağı,
UeFA'ya üye olan 55 fede-
rasyonun arasında turnuva-
nın Aralık ayında
oynanması tartışılacak. Lig-
lerin devre arasına denk
gelen Aralık ayı, kabul gör-
mezse eUrO 2020'nin 2021
yılının Haziran ayında oyna-
tılması da gündemde. DHA

GÖZLER TFF VE UEFA’DA

Erdal, Mevlut, Halil, Alpaslan, Erkan, Sefa, Fuat,
Çağlar, Abdurrahman, Yusuf ve Emre on biri ile sa-
haya çıkan Küçükçekmece Tokat Bereketli spor Maça
iyi başlayarak maçın henüz 4.Dakikasında Yusuf ile
1-0 öne geçti. Maçın 10. Dakikasında Çağlar'ın attığı
golle farkı ikiye skoru 2-0 yapan gol geldi. 24.Daki-
kada Tokat Bereketli spor Abdurrahman ile üçüncü
gollü buldu. 28.Dakika Mevlut Tokat Bereketli spor
'un dördüncü gollünü atarak skoru 4-0 yaptı.

İlk yarı 6-0 bitti

Tokat Bereketlispor arka arkaya bulduğu gollerle farkı
artırmak için tamamen Günyamaçspor kalesine yük-
lenmeye devam etti. Tokat Bereketli spor ilk gollün
sahibi Çağlar 32 ve 38. dakikalarda iki gol daha ata-
rak het-rik yaparak ilk yarının skorunu belirlemiş

olurken Tokat Bereketli spor Küçükçekmece temsil-
cisi ilk yarıyı 6-0'lık üstünlükle kapatarak soyunma
odasına gitti.

Lidere yakın takip

İkinci yarıya da hızlı başlayan Küçükçekmece Tokat
Bereketli spor 46. dakikada Sefa takımın 7'inci gol-
lünü attı. 48 ve 49. dakikalarda Emre Demir iki gol
daha atarak skoru 9-0 yaparak aynı zamanda maçın
skoru olurken Küçükçekmece Tokat Bereketlispor
maçı 9-0 kazandı. Bu galibiyet ile puanını 21 yapan
Tokat Bereketlispor 24 puanlı lider Filizsporu üç
puan geride takip etmeyi sürdürdü. Haftaya Ligin 9.
haftası deplasmanda Küçükçekmece Tokat Bereket-
lispor grubun güçlü takımlarından Şişli Gençlikspor
ile karşı karşıya gelecek.
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VEySEL KARATAy
GELECEK PARTİSİ 
ESENYURT İLÇE BAşKANI

HASAN ÇERMAN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE

MECLİS ÜYESİ

RESUL TÖRER
GELECEK PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAşKANI

FİKRET ŞAHİN
İSTANBUL KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ YARDIMLAşMA VE 
DAYANIşMA DERNEĞİ (İSTKAYDER) BAşKANI 

MUSTAFA ERDOğDU
AK PARTİ İBB VE BEYLİKDÜZÜ

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ALİ KAyA
İş İNSANI 

İLyAS yILMAz
CHP BEYLİKDÜZÜ 

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

NEVzAT ALTITOK
GELECEK PARTİSİ 
BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAşKANI

KEMAL SIR
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE 
BAşKAN YARDIMCISI BEYLİKDÜZÜ 
TÜRK KIZILAYI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUAMMER CEyLAN 
CEYLAN İNşAAT YÖNETİM 

KURULU BAşKANI

ÖzDEMİR POLAT
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

FUAT bAyAzIT
TÜZE SİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERDAL NAS
CHP AVCILAR İLÇE BAşKANI

DİLAVER 
SARGIN

AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAşKANI

SERDAL MUMCU  
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ
BAşKANVEKİLİ

FATMA DUMAN 
KADGÜÇDER 

(KADIN VE GÜÇ 
DERNEĞİ) BAşKANI

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl
dönümünde canını vatanına
siper eden ecdadımızı saygı, 
dua ve rahmetle anıyoruz...
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