
HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, corona virüse (COVID-

19) karşı aldıkları tedbirleri yurt içi
ve yurt dışındaki harekatları, hudut-
ların güvenliğini ve TSK'nın diğer
faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek

şekilde uygula-
yacaklarını söy-
ledi. Akar
"Yükümlü
erbaş ve erleri-
mizin celp iş-
lemlerine
mevcut planlar
çerçevesinde
devam edile-
cektir" dedi. 
I SAYFA 7
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TSK’da virüs
teyakkuzu!

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

TBB’den özür 
dilerim...

Fakir YILMAZ SAYFA 9

Corona 
kargaşası

Mustafa DOLU

AKIL, BİLİM VE DUA ÖNEMLİ

MHP lideri Bahçeli, corona
virüsü salgınıyla ilgili açıkla-

malarda bulundu. "Corona musibe-
tini aklın, bilimin ve duanın gücüyle
yeneceğimizden hiç kimsenin şüp-
hesi olmamalıdır" diyen Bahçeli,
"Geçmişte daha
müşkül anlarda
bile yeise ve yıl-
gınlığa kapılma-
yan Türk
milletinin bu
virüs kuşat
masını da 
yaracağına ina-
nıyorum" ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 7
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Yeise ve yılgınlığa
asla kapılmayın
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Esenyurt konut mağdurları
eylem yaptı. Innovia 4  pro-

jesi önünde toplanan mağdurlar,
"Evlerimiz çürüyor. Bunlar milli
servet, devletten yardım bekliyo-
ruz" pankartı açtı. Eyleme CHP
İstanbul Milletvekili M. Akif
Hamza Çebi ve Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da
destek verdi. "Konut Satış Vaadiyle
Dolandırılanlar" konulu komisyon

kurulması için kanun teklifi hazır-
ladığını söyleyen Hamzaçebi, "Bu-
rada bir dolandırıcılık var. Para
ödenmiş, ortada konut yok. Bu
yüzden konuyla ilgili yasal
müdahaleler gereklidir. 8 kat
imarı olan bir yere 12 kat in-
şaat yapıp 24 kat üzerinden
satış yapılmış. Dönemin yerel
yöneticileri buna göz yum-
muş" açıklamasını yaptı. 
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ÇOK AÇIK BİR DOLANDIRICILIK VAR

CHP Esenyurt İlçe Baş-
kanı olduğu dönemde de

konuyla ilgilendiğini ve telafisi zor
sorunlar yaratacağını defalarca

paylaştıklarını söyleyen Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, "Bir buçuk emsal
olan yerler, belediye eliyle iki
buçuk emsale çıkarılmış. Daha
sonra müteahhit, yine beledi-
yeden beş emsale kadar izin

almış. Müteahhit on emsal yap-
mış, on beş emsal satmış. Yani
buradaki sorun tek kademeli
değil, birkaç kademelidir. Dolayısı
ile belediye tarafından tek başına
çözümü imkansız hale gelmiştir.
Devletin tüm ilgili kurumları bu
soruna el atmak zorundadır. Ya-
saya göre, belediye ruhsatsız yer-
leri yıkmak zorundadır"
eleştirisinde bulundu. 
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10 EMSAL YAPMIŞ, 15 EMSAL SATMIŞ

Hulusi Akar

VAKA SAYISI ARTABİLİR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Ateş Kara, "Ülkemizde daha vaka
görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu
57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiği-

miz müddetçe
bizim eğrimiz
çok küçük kala-
cak. Kurallara
uymazsak vaka
sayımızdaki
artış çok yük-
sek olabilir,
buna lütfen
dikkat edelim”
açıklamasını
yaptı. 
I SAYFA 7
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Uymazsak çok 
yüksek olur!

Ateş Kara

OMUZ OMUZA VERECEĞİZ

Beylikdüzü Belediyesi’nin 
koronavirüse yönelik aldığı

önlemler hız kesmeden devam edi-
yor. İlçe genelinde risk oluşturabi-
lecek tüm ortak alanlar rutin
olarak dezenfekte edilirken Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Omuz omuza vere-
rek bu zorlukları da hep birlikte
aşacağız. Hiç kaygılanmayın; 

eczanelerimiz,
marketlerimiz
açık, halk ek-
meğimiz var,
stok yapma-
nıza gerek yok.
En büyük 
düşmanımız
panik. Hiç
merak etme-
yin, her şey
yoluna 
girecek” dedi. 
I SAYFA 4
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Her şeyimiz var
stok yapmayın!

Devlet Bahçeli

DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR

Türkiye'de koronavirüs vaka-
larının görülmesinin ardın-

dan, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin
valiliğine gönderilen ek genelgeyle
umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin faaliyetleri, önceki gece iti-
bariyle durduruldu. Avukat Murat
Sadak, Türk
Ceza Kanu-
nunda ya da
diğer kanun-
larda herhangi
bir yaptırım
veya düzenleme
öngörülmedi-
ğini ancak idari
para cezası 
verilebileceğini
belirtti. 
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Genelgeye uymayana
para cezası verilecek

Murat Sadak

KADINLARIN PAYI YÜKSELDİ

İstanbul’da, 2019 yılında bir
önceki yıla göre, konutta sa-

tışlar arttı, fiyatlar düştü. Konut alı-
mında kadınların payı yükseldi.
Türkiye’de yabancılara konut satışı
artarken, en fazla satış İstanbul’da
gerçekleşti. Satılan konutların yüzde
38,9’u sıfır konut satışı iken, yüzde
61,1’i ikinci el satış olarak yapıldı.
2020 Ocak ayında ise 2019 Ocak
ayına göre konut satışları artış gös-
tererek 21 bin 250 oldu. I SAYFA 5
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Fiyatlar düştü
satışlar arttı

Esenyurt konut 
mağdurlarının 

eylemine katılan
CHP Milletvekili M.

Akif Hamzaçebi,
“Burada bir dolan-

dırıcılık var. 8 kat
imarı olan bir yere
12 kat inşaat yapıp

24 kat üzerinden
satış yapılmış”
dedi. Belediye 
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt

ise “Yasaya göre,
belediye ruhsatsız
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8 KAT IMAR
12 KAT INSAAT
24 KAT SATIS!

BARIŞ KIŞ

HABER

Devletin bu duruma seyirci kalamayacağını dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Hukuka başvuran mağdurların hiçbiri
çözüm bulabilmiş değil. Vatandaş evini almak istiyor, devletin görevi de yasal düzenleme yapmaktır. Buraya TOKİ  gelebilir, devlet başka
kamu kurumlarını görevlendirebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üçüncü bir müteahhit bulabilir” önerisinde bulundu. 

DEVLET BURAYA SEYİRCİ KALAMAZ

Akif Hamzaçebi
(solda) ve 

Kemal Deniz 
Bozkurt (sağda) 

mağdurlarla 
birlikte 

açıklama 
yaptı. 

TUM INSANLIK BIR 
TESTTEN GECIYOR

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, bütün insanlığın 

küresel bir salgınla karşı karşıya
olduğunu vurgulayarak, "İnsan-
ları kaynaştırmak iddiasıyla be-
lediye başkanı oldum. Bugün ise
insanları buluşturmamak adına
çaba sarf ediyorum. İnsanlık bir
testten geçiyor. Tüm vicdanı-
mızla, bilinçli duruşumuzla
buna katkı sunmalıyız. Hep 
beraber bu süreci atlatacağız"
açıklamasını yaptı.  I SAYFA 5

çİBB Başkanı
İmamoğlu, 

sosyal medya
hesaplarından

canlı yayınlanan 
bir videoyla 

İstanbullulara
seslendi. 

FATURALARI
ERTELEYIN!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu, corona virüsü nedeniyle va-

tandaşların evlerine kapanması üzerine hükü-
mete doğalgaz ve elektrik faturalarını ertelemesi
önerisinde bulundu. Karantina sürecinde alına-
bilecek önlemler hakkındaki görüşlerini de dile
getiren Davutoğlu, hükümete "Doğalgaz, elek-
trik faturaları için 6 aylık erteleme ve taksitlen-
dirme imkanı getirilmelidir" önerisinde
bulundu. Davutoğlu, "Camilerde, stadyum-
larda ve okullardaki faaliyetlerin minimuma in-
dirilmesi son derece doğrudur” diye konuştu. 
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Koronavirüs salgınından ko-
runmak için nasıl beslenil-

mesi gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde
bulunan Beslenme ve Diyetetik Bö-
lümü’nden Dr. Öğr. Üy. Gizem
Köse, “Bu dönemde sabahları mut-
laka yumurta tüketilmeli, yumurta-
nın içerisindeki öğelerin vücutta
kullanılabilir hale gelmesi için ya-
nında taze sebze 
tüketimi arttırıl-
malıdır. Protein
içerikli yu-
murta, et,
tavuk ve özel-
likle de balık
tüketimini
arttırmamız
gerekir”
dedi. 
I SAYFA 2
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Mehmet Murat Çalık

AVRUPA’DAN
KARANTINAYA!
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KARANTINAYA!
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AVRUPA’DAN
KARANTINAYA!

Uçuşların durdu-
rulduğu 9 Avrupa

ülkesinde, iş ve
akraba ziyareti

ile öğrenci olarak
bulunan Türk va-
tandaşları, uçak-
larla Türkiye'ye

getirildi. Getirilen
yolcular yurtlara

yerleştirildi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı
karar doğrultusunda, koronavirüs nede-

niyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hol-
landa, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan
çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu. Bu ül-
kelerden 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye geti-

rildi. Havalimanında uçakların ineceği özel bir
bölge hazırlandı. Otobüslerle alınan yolcular, ka-
rantinaya alınmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de
belirlenen yurtlara götürüldü. Öte yandan THY
uçuş ekiplerinin kişisel koruyucu maske ve eldi-
venle yolculara hizmet verdiği öğrenildi.

ç
İSTANBUL VE KOCAELİ’NDEKİ YURTLARA GÖTÜRÜLDÜ

Dr. Gizem Köse

İsmailağacemaatinin önde gelen
isimlerinden Abdullah Ustaos-

manoğlu için Fatih Camii'nde kılınan

cenaze namazında izdiham yaşandı.
Corona virüsü salgınına rağmen törene
katılan binlerce kişi yan yana saf tutup
cenaze namazı kıldı. Cenazede az sa-
yıda vatandaşın maske taktığı görüldü. 

Cenazede izdiham

HERKES
GÖZ

YUMMUŞ!

Ahmet 
Davutoğlu

Ekrem 
İmamoğlu
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Koronavirüse karşı 
nasıl beslenmeliyiz?



İ stanbul Kent Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üy.
Gizem Köse, tüm dünyayı ve ülke-

mizi de tehdit eden koronavirüse karşı
beslenmenin önemini vurgulayarak nasıl
beslenilmesi gerektiğiyle ilgili açıklama-
larda bulundu. Özellikle son birkaç gün-
dür yayınlanan mucizevi besinlerle ilgili
bildirimlerin halkı yanıltıcı ve gerçek dışı
olduğuna dikkat çeken Köse, “Virüsler,
bakteriler gibi hareket etmediği için sihirli
bir besin takviyesi ya da akut tedaviyi sağ-
layacak bir besin bulunmamaktadır. Vi-
rüsten korunmamız ve yakalanma
durumunda sistemimizden atabilmemiz
için bağışıklık sistemimizi güçlendirme-
miz gerekir. Bağışıklık sistemini güçlen-
dirmenin en önemli yollarından biri
bağışıklık öğelerini ve güçlerini arttırmak-
tır” dedi.

Yumurta tüketilmeli

Özellikle bu dönemde sabahları yumurta
tüketmesi gerektiğine vurgu yapan Dr.
Öğr. Üy. Gizem Köse şunları söyledi: Ba-
ğışıklık öğelerimiz proteinlerden oluşur.
Bu proteinler, yoğunluklu olarak hayvan-
sal kaliteli proteinlerde bulunur. Bu yüz-
den protein içerikli yumurta, et, tavuk ve
özellikle de balık tüketimini arttırmamız
gerekir. Ancak etten üretilen ürünler
(salam, sosis vb) bağışıklık sisteminin gü-
cünü düşüreceğinden uzak durulmalıdır.
Bu dönemde sabahları mutlaka yumurta
tüketilmeli, yumurtanın içerisindeki öğele-
rin vücutta kullanılabilir hale gelmesi için
yanında taze sebze tüketimi arttırılmalıdır.
Ayrıca sağlıklı yağ asitlerini içeren ve
kolay sindirilen bir protein olan balık sık-
lığı arttırılmalıdır. Balığın içerisindeki mi-
neraller de bağışıklık öğelerinin
oluşumuna destek olur. Bağışıklık gücünü
arttırmak için antioksidan alımını arttır-
mamız gerekir”

Sebze ve meyve önemli

İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üy. Gizem
Köse, “Öğünlerde farklı renkte sebze ve
meyvelerin tüketimi ile renkleri onlara
sağlayan bitkisel öğelerin alımı arttırıla-
caktır. Bir sebze ya da meyve ne kadar
parlak ve renkli ise o kadar fazla öğe
içerir” dedi ve ekledi: “Aynı zamanda
her renk farklı bir öğeyi temsil etmekte-
dir. Örneğin; kırmızı renk likopen, tu-
runcu renk ise karoten içeriğini gösterir.
Mümkün oldukça her renk sebze bütün
ana öğünlerde, ara öğünlerde ise parlak
renkli (kivi, yeşil elma, portakal gibi)
meyveler tüketilmelidir. Yeterli tüketim
oranına bakarsak günde 2 porsiyon
sebze ve 3 orta boy taze meyve yeterli
olacaktır. Fazlasının bağışıklık sistemine
desteği olmayabilir hatta enerji alımını
arttırabilir. Bu yüzden faydalı olan şey-
leri de oranlarında kullanmalıyız”

Bal ve kuruyemiş tüketimi

Bal ve kuruyemiş tüketimine de değinen
Dr. Öğr. Üy. Gizem Köse, “Bağışıklığı-
mızı destekleyecek öğelerden biri de doğal
öğeleri içeren baldır. Özellikle üreticisine
güvendiğiniz bal, propolis gibi arı ürünle-
rini kullanmak bağışıklığı güçlendirir. Sa-
bahları tüketilecek 1 tatlı kaşığı bal
öksürüğü engellemeye de yardımcı olur.
Propolis ve arı sütü ise bağışıklık öğeleri-
nin gücünü arttırmada destekçidir. Ancak
üretimine güvenmediğiniz, glikoz şurubu
kullanılan bal ve arı ürünlerinde bu öğeler
bulunmamaktadır.  Bir diğer destek ise
kuruyemişlerdir. Kuruyemişlerin özelliği
içerdikleri vitaminden değil minerallerden
gelmektedir. Mineraller çoğunlukla meta-
bolizmanın işlemesinde ve proteinlerin
yapımında görev alırlar. Özellikle çinko ve
magnezyum gibi mineraller her ne kadar
boyutları küçük olsa da neredeyse bütün
enzim sistemlerinde görev alırlar. Bu yüz-
den günde 1 avuç kadar ceviz, fındık veya
badem tüketmek bu dönemde bağışıklığın
desteklenmesine yararlı olacaktır” şek-
linde konuştu. DHA
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10
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KORONAVıRuSE KARSı 
NASıL BESLENMELıYıZ?

BULAŞMA RİSKİNİ YÜZDE 100 ARTIYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya
çıkan ve dünyayı kasıp kavuran
koronavirüs hastalığının (Covid-

19) bulaşma yollarına yönelik uyarılar sü-
rüyor. Uzmanların sigara kullanan
vatandaşların yaşı ne olursa olsun risk al-
tında olduğuna dair açıklamasının ardın-
dan, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği
(TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Aydın da nargileyle ilgili değerlendirme-
lerde bulundu.

Tam bir mikrop yuvası

Nargilenin başta Covid-19 olmak üzere
birçok hastalığın bulaşmasını yüzde 100 ar-
tırdığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Covid-
19 tedbirleri kapsamında kapatılan nargile
kafeler, bizlere nargileden kurtulmak için bir
fırsat sunuyor. Her şeyden önce nargile du-
manı, tömbekide bulunan sıvıdan geçerek
kullanıcıya geliyor ve duman içindeki parti-
küller ıslanarak ağza ve boğaza yapışıyor.
Bu da başta gırtlak kanseri olmak üzere bir-
çok hastalığa davetiye çıkarıyor. En önem-
lisi de nargile, adına ‘Nargile Kafe’ denen
mekanlarda kullanılıyor ve her gün onlarca
insanın elinden geçiyor. Nargilenin marpuç
kısmı tam bir mikrop yuvası. Başta Covid-
19 olmak üzere her türlü bulaşıcı hastalık
için riski yüzde 100 artırıyor. Üstelik mar-
puca takılan ve adına sipsi denen ağızlık

aparat da bu bulaşma riskini önleyemiyor.
Hele birkaç kişinin aynı anda kullanabile-
ceği şekilde tasarlanmış olan tipleri çok
daha büyük risk taşıyor” diye konuştu.

Sigaradan daha tehlikeli

TSSD olarak nargile konusunda yıllardır
uyarı yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Aydın,
“Nargile her zaman için sigaradan daha
riskli bir alışkanlık. Zira tömbekisi, marpucu
ve hortumu, zararlı mikroorganizmaların

yetişmesi için çok uygun bir ortam. Üstelik
son zamanlarda nargile kullanımına, ‘nar-
gile sohbetleri’ gibi başlıklarla entelektüel bir
hava vermeye çalışıyorlar. İnsanlarımızın ve
gençlerimizin sağlığıyla ve geleceğiyle oy-
nanmasına izin verilmemeli. Nargile de, si-
gara da, elektronik sigara da akciğerlere
zarar veriyor. Covid-19’un da en çok etki et-
tiği organımız akciğerlerimiz. Tütün ürünle-
rinin bağışıklık sistemini baskılaması da
cabası” şeklinde konuştu. DHA

Koronavirüs salgınından korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunan Beslenme ve Diyetetik
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üy. Gizem Köse, “Bu dönemde sabahları mutlaka yumurta tüketilmeli, yumurtanın içerisindeki
öğelerin vücutta kullanılabilir hale gelmesi için yanında taze sebze tüketimi arttırılmalıdır. Bağışıklık öğelerimiz protein-
lerden oluşur. Bu yüzden protein içerikli yumurta, et, tavuk ve özellikle de balık tüketimini arttırmamız gerekir” dedi

SU TÜKETİMİNİ
İHMAL ETMEYİN
Yeterli su tüketimi bütün hastalıkların önlen-
mesine önem arz ettiğini de söyleyen Köse
şunları söyledi: “Çünkü vücuttan uzaklaştırma
yöntemlerimizden biri idrara çıkmaktır. Ayrıca
kan dolaşımının düzenli sağlanabilmesi için
günde en az 1.5 litre su tüketmemiz gerekir.
Şu an içinde bulunduğumuz durumu da düşü-
nürsek günde en az kg başına 30 ml su tüket-
memiz salgından korunmamıza yardımcı
olacaktır. Su yerine geçen bazı bitki çayları
(ıhlamur, adaçayı gibi) tüketilebilir. Ancak bu-
rada unutulmaması gereken bir şey var, o da
çay ve kahve su yerine geçmez. Sadece su
olarak en az 1.5 lt tüketmemiz, geriye kalan
suyu ise çorba, ıhlamur, adaçayı, bazı sebze-
lerden almamız gerekir. Su olmadan besin
öğeleri hücrelere taşınamaz. Bu yüzden fizyo-
lojik süreçlerimizin aksamaması için sadece
su olarak tüketmemiz gereken miktara dikkat
edelim. Dünyaca ve ülkece zorda olduğumu
bu salgında sağlık bakanlığının el yıkama ve
toplu alanlardan uzak durma uyarılarına dik-
kat ettiğimiz sürece mucizeye ihtiyacımız kal-
mayacaktır. Beslenme, su tüketimi ve düzenli
uyku açısından kendimizi desteklediğimizde
de korunmayı güçlendiririz”
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Koronavirüs nedeniyle oluşan panik haline karşı uyarılarda bulunan Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Taha Can Tuman, koronafobiye dikkat çekerek “Koron-
avirüsün önemli bir psikolojik etkisinin olduğu açıkça görülüyor. Yakın zamanda
yapılan bir çalışmada insanların üçte birinin virüs hakkında, yüzde 7’sinin ise
virüs ile enfekte olma konusunda çok endişeli olduğu bildirildi” dedi

EsEnlEr Medipol Üniversitesi Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Taha Can Tuman, koronavirüs (2019-
nCoV) nedeniyle oluşan panik haline karşı
önemli uyarılarda bulundu. Dr. Tuman,
özellikle basında çıkan koronavirüs haberle-
rine değinerek “Yeni tip koronavirüs hızlıca
yayıldığı için tüm dünyada haber başlıkla-
rında en önde yer tutuyor. Hastalığın kay-
nağı, doğası ve seyri ile ilgili halen birçok
belirsizlik mevcut. İnsanların karantina al-
tına alındığı, viral bulaşmaya engel olmak
için cerrahi maskeler ve eldivenlerin tüken-
diği, piyasada bulunmadığı sıkça haber bül-
tenlerinde yer alıyor. Koronavirüsün önemli
bir psikolojik etkisinin olduğu açıkça görü-
lüyor. Nasıl virüsten korunmak için hijyene
dikkat edip bağışıklık sistemimizi güçlü kıl-
mak için çabalıyorsak psikolojimizi de bu
süreçte yüksek tutmayı amaçlamalıyız”
dedi.

Daha çok korkutuyor

Koronavirüse yakalanma korkusunun birey-
sel hijyen sıklığını arttırdığına dikkati çeken
Dr. Tuman, şunları söyledi: “Yakın za-
manda yapılan bir çalışmada insanların
üçte birinin virüs hakkında, yüzde 7’sinin ise
virüs ile enfekte olma konusunda çok endi-
şeli olduğu bildirildi. Aynı zamanda insan-
larda hijyenik davranışlarda ve kaçınma
davranışlarında artış olduğu gözleniyor.
Salgını duyduğundan beri insanlar daha
fazla yüz maskesi satın alıyor, ellerini daha
fazla yıkıyor, toplu taşıma araçlarından ve
halka açık yerlerden uzak duruyor. Aynı za-
manda enfekte olmanın sonuçları hakkında
insanlar yoğun kaygı ve korku yaşıyor. Ko-
ronavirüse yakalanma korkusu mevsimsel
influenza gribinden daha fazla korku uyan-
dırıyor, halbuki mevsimsel influenza gribi-
nin daha fazla insanın ölümüne neden
olduğunu biliyoruz. Ayrıca dünyada koro-
navirüs nedeniyle ölenlerin büyük çoğun-
luğu risk grubu dediğimiz yani yaşlı ve

kronik kalp, akciğer ve böbrek hastalığı
olanlardan oluşmakta.”

Göz önünde bulundurun

Dr. Tuman, dünya genelinde koronavirüs ile
enfekte olan 100 kişiden 97’sinin hastalığı at-
lattığını ancak medyanın bunu göz ardı etti-
ğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Burada
aslında bilişsel çarpıtmaların devreye girdiğini
görüyoruz. Bunlar felaketleştirme ve olum-
suzu büyütme ve olumluyu küçültme. Hasta-
lığa yakalanma olasılığımızı ve hastalığın
mortalite oranını göz önünde bulundurduğu-
muzda hastalığa yakalanan kişinin iyileşme
olasılığı yüzde 98. Ayrıca koronavirüs enfeksi-
yonlarından korunma yöntemleri mevsimsel
influenza gribinden korunma yöntemlerinden
pek de farklı değil. Bunlar bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi, düzenli uyku, dengeli bes-
lenme ve diğer hijyen önlemleri gibidir. Bu-
rada bilişsel çarpıtmalarımızın farkına
varmamız koronavirüs enfeksiyonları nede-
niyle oluşan panik halini azaltmaya yardımcı
olacaktır.”

Dedikodudan kaçının

“Önceki salgınlara ve pandemilere bakıldı-
ğında çeşitli psikolojik yatkınlık faktörlerinin
koronafobide rol oynadığını görüyoruz” diyen
Dr. Tuman, şu değerlendirmede bulundu: Bu
yatkınlık faktörleri bireyden bireye değişkenlik
gösterebilen belirsizliğe tahammülsüzlük, has-
talığa karşı algılanan incinebilirlik düzeyinin
yüksek olması ve kaygılanmaya (endişe) yat-
kınlık eğilimi gibi faktörlerdir. Koronavirüs ile
enfekte olma korkusu ve kaygısı bu psikolojik
yatkınlık faktörlerine sahip kişilerde daha fazla
görülmektedir. Ayrıca bilgi eksikliği, yanlış bil-
gilendirme özellikle sansasyonel haber başlık-
larının sağlıkla ilgili kaygıları ve fobileri
körüklediği gösterilmiştir. Bu nedenle korona-
virüs ile ilgili sağlıklı bilgilendirme ve top-
lumda panik ve kaygıya neden olacak tarzda
haber vermekten kaçınma konusunda med-
yaya çok büyük görevler düşmektedir. DHA

Koronavirüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor. Türkiye Sigarayla Savaş
Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Nargile, Koronavirüsün bulaşma riskini yüzde 100 artırıyor. Bu
nedenle tedbirler kapsamında nargile kafelerin kapatılması, nargileden kurtulmak için bir fırsat olabilir” dedi
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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

İstanbul’daki kentsel 
dönüşüm bölgelerinde

inşaat işi yapan ve maddi
anlaşmazlık yaşayan kişiler

arasında mahkeme kurup
kusurlu buldukları kişilere

para cezası kesen ve kesilen
cezaya uymayanları da 

tehdit ettiği iddia edilen suç
çetesine operasyon 

düzenlendi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da,
kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi

yapan ve maddi iş anlaşmazlığına düşen ki-
şiler arasında bir mahkeme kurarak para ce-
zaları kesen ve tahsilatçılık yapan
şüphelilerin olduğunu belirlerdi. Şüphelilerin
kurulan mahkemede bazen tarafların birbiri-
lerine daire devretmelerine karar verilirken,
bazen de yüklü miktarda para cezaları ödet-
tikleri öğrenildi. Suç çetesi üyelerinin verdik-
leri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri
öğrenilirken, kararlarına uymayan üç kişiyi
de yaraladıkları belirlendi. Yaşanan olayların
ardından İstanbul Organize Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Liderliğini H.Ç.'nin yaptığı suç çetesinin

üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis,
kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama,
yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma, çek senet tahsilatı ve yasa dışı
kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış
olan suç çetesi üyelerine yönelik 12 Mart
günü İstanbul merkezli olarak Ankara, Adı-
yaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operas-
yon düzenledi.

Operasyon anı kamerada

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheli-
nin yakalanmasına yönelik yapılan operas-
yonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Suç
çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adres-
lerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çete
elebaşı H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu öğre-

nilen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı. Ope-
rasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapı-
lan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4
tüfek, 2 bin 200 mermi, pala, sinyal kesici ve
çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. 23 Şüp-
helinin yakalanmasına yönelik çalışmaların
ise devam ettiği bildirildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si Vatan
Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan serbest kalırken, 26 şüpheli adliyeye 
sevk edildi. 26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderi-
lirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüp-
heli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BEşiKTaş'Ta bir kişi kendisini
zabıta müdürü olarak tanıta-
rak çeşitli tarihlerde Esra A. ,

Celal D. ve Ahmet B. isimli esnaflardan
cenazesi olduğunu söyleyerek borç para
istedi. Zabıta müdürü olarak tanıdıkları
kişinin kendilerini dolandırdığını anlayan
esnaf polise ihbarda bulundu. Emniyet
ekipleri bin 340 lira dolandırıcılık yapan
şüphelinin güvenlik kameralarından eşka-
lini belirleyerek yakalanması için çalışma

başlattı. Güven Timleri, Sarıyer Büyük-
dere Mahallesinde şüphelendikleri bir ki-
şiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak
istedi. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli
Oğuz B.(53)'nin Beşiktaş'ta kendisini za-
bıta müdürü olarak tanıtarak dolandırıcı-
lık yapan kişi olduğu tespit edilirken,
şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Şüpheli Oğuz B.'nin benzer dolandırıcılık

suçlarını karışmış olabileceği değerlendi-
ren emniyet ekipleri soruşturmayı derin-
leştirdi. Yapılan çalışmada Oğuz B.'nin
İstanbul'da 4 dolandırıcılık ve güveni kö-
tüye kullanma suçlarının faili olduğu be-
lirlenirken, Kocaeli'de ise 2 dolandırıcılık
suçunun faili olduğu tespit edildi.  
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilirken, 
çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Ceteye opeRasyon

İstanbul'da kendisini zabıta
müdürü olarak tanıtıp 

esnaflardan borç para isteyen
dolandırıcı gözaltına alındı.
Şüphelinin esnafları zabıta

müdürü olduğuna inandırıp
para aldığı anlar ise güvenlik

kamerasına yansıdı
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Detaylı inceleme alındı
Öte yandan, ele geçirilen 18 ruhsatsız
silah daha önce kullandıkları olayların
tespit edilmesi için Polis Kriminal 
Laboratuvarı'na gönderilerek detaylı
incelemeye alındı.

SulTangazi'dE iki
grup arasında çıkan
kavgada 2 kişi silahla

yaralandı. 4 kişi gözaltına alı-
nırken, kavga anları güvenlik
kameralarına saniye saniye
yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cu-
martesi günü saat 20.30 sırala-
rında, 15 Temmuz Demokrasi
ve Şehitler Meydanı'nda mey-
dana geldi. Aralarında husu-
met olduğu öne sürülen iki

grup, meydanda karşılaşınca
aralarında tartışma çıktı. Tartış-
manın kavgaya dönüşmesiyle
belinden silahı çıkaran grupta-
kilerden biri, karşı gruba ateş
etti. Silahtan çıkan kurşunların
isabet etmesi sonucu 2 kişi ya-
ralandı. Silahlı saldırıyı gerçek-
leştiren şüpheli ve arkadaşları
olay yerinden koşarak uzak-
laştı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk

edildi. İlk müdahaleleri olay ye-
rinde yapılan yaralılar ambu-
lansla Sultangazi Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırıldı. Polis ekipleri,
kaçan kişileri yakalamak için
çalışma başlattı. Yapılan çalış-
malar sonucunda 4 kişi gözal-
tına alındı.

Yerde biri yatıyordu

Esnaf Hikmet Tekin, "Ben bu-

rada esnafım. Geçen akşam
sesler duydum. Dışarıya çıktık.
Baktım yerde birisi yatıyor. Her
halde daha önce tartışmışlar,
kavga olmuş. Yatan arkadaş
vurulmuş. Polisler geldi, ambu-
lans geldi" dedi. Polisin olayla
ilgili soruşturması devam edi-
yor. Hastaneye kaldırılan yara-
lıların ise tedavilerinin devam
ettiği, sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenildi.
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Kadıköy’de 
1 kişinin cesedi

bulundu

Kadıköy'de sokakta yaşadığı
öğrenilen kişinin yeşillik alanda
cesedi bulundu. Cesedin üzerinde
herhangi bir darp ya da yara izi
rastlanmazken, kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi için adli tıp 
kurumuna gönderildi

MOdA sahilinde sabah saatlerinde
spor yapanlar yeşillik alan içeri-
sinde hareketsiz yatan bir kişiyi gö-

rerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaptıkları incelemede isminin Ramiz olduğu
öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi
çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri in-
celeme ekipleri yaptıkları çalışmada ceset
üzerinde herhangi bir darp ya da yara izini
rastlamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından
cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 aydır burada yatıp kalkıyordu

Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını söyleyen
Volkan İren "Biz her zaman buradayız seyyar
açıyoruz. 3 aydır burada yatıp kalkıyor. Bir de
etil alkol içiyorlar. Sürekli ellerinde bu şişeler.
Yanında iki üç kişide oluyordu. Ne kadar uyar-
dıysak da bizi tersliyordu. Ancak ölümü kaldı-
rırsınız diyordu, nitekim de başına bu geldi"
dedi. Seyyar satıcılık yapan Mustafa Kalaycı
"Elimizden geldiği kadar eşya verip yardım
ediyorduk. Kabul etmiyordu" diye konuştu.

Refüje
çarpıp uçtu
Kağıthane'de refüje
çarparak havalanan cip
karşı şeritteki iki aracın
arasından geçti. Araçlara da
çarpan cip karşı kaldırımda
durabildi. O anlar güvenlik
kameralarına yansıdı

Kaza, Kağıthane Mer-
kez Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Ayazma

Caddesi'nde seyir halinde olan bir
cip, sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesiyle kontrolden
çıkarak orta refüje çarpıp hava-
landı. Karşı yönde bulunan iki
otomobilin üzerinden geçen cip,
kaldırımda durabildi. Kazada şans
eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay anı kamerada 

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen
cip sürücüsünün seyir halindeyken
bir anda direksiyon hakimiyetini
kaybettiği görülüyor. Önce orta re-
füje çarparak havalanan cipin
daha sonra karşı yöndeki iki araca
çarpıp üzerinden geçtiği kameraya
yansıyor. Karşı kaldırımda bulu-
nan bir başka cip sürücüsü, üze-
rine doğru gelen cipi fark ediyor ve
gaza basarak aracını hareket ettiri-
yor. İki araca çarparak üzerinden
geçen cip ise karşı kaldırımda du-
rabiliyor. Kazayı gören çevredeki
vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin
yardımına koşuyor.

Mübariz
Mansimov
tutuklandı 

FETÖ soruşturması kap-
masında gözaltına alı-
nan Azeri iş insanı

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu
tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suç-
lar Soruşturma Bürosunca, başla-
tılan soruşturma kapsamında
gözaltına alınan Mübariz Mansi-
mov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi
Nuray Nurcihan Perker dün
akşam saatlerinde Çağlayan'daki
İstanbul Adalet Sarayı'na sevke-
dildi.  Gurbanoğlu ve Perker,  sav-
cılık ifadelerinin ardından
tutuklama talebiyle mahkemeye
sevkedildiler.  Mübariz Mansimov
Gurbanoğlu tutuklanırken Perker
"adli kontrol" kararıyla serbest 
bırakıldı.

kömürlükte ölü bulunduGüngören'de 
4 katlı bir binanın

bodrumunda 
bulunan

kömürlükte 
30 -35 yaşlarında
1 kişi öldürülmüş
olarak bulundu

Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Cengaver
Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bod-
rum katındaki kömürlükte saat 15.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, kömürlükte 1 kişi-
nin yerde hareketsiz ve kanlar içinde yattığını
gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede
yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.Boğazında

kesikler bulunduPolis, binanın girişine güvenlik
şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri olay
yerinde cumhuriyet savcısının gözetiminde uzun
süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardın-
dan ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak
ve kimliği belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Ku-
rumu Morguna kaldırıldı. Boğazında kesik olduğu
belirlenen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken
30-35 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Sultangazi’de
silahlar
konuştu

Zabıta müdürüyüm deyip esnafı dolandırdı



T üm dünyayı etkisi altına alan
yeni koronavirüs salgınının ar-
dından bir dizi önlemler alan

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde
yürüttüğü çalışmaları artırarak sürdü-
rüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bir-
likte yürüttüğü ve rutin olarak devam
edecek işlemler kapsamında; tüm ka-
musal alanlar, park ve bahçeler, hizmet
binaları ve sosyal tesislere ilave olarak
48 ibadethane, 20 aile sağlık merkezi,
45 pazar servisi, 10 muhtarlık binası ve
45 resmi karakol aracı dezenfekte
edildi. Ayrıca tatil öncesi tüm okullar
dezenfekte edilirken aynı zamanda
halka hizmet veren tüm minibüs ve
taksilerde de dezenfekte işlemi uygu-
landı. Tüm önlemlere ilave olarak il-
çede yaşayan vatandaşların yeni
koronavirüs riskine karşı alacağı birey-
sel önlemler için 14 altın kuralı içeren
broşürler ilçede dağılmaya başladı. 

Zorlukları aşacağız

Beylikdüzü halkına seslenen Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ise, “Küresel bir salgın olan Ko-
rona’ya karşı Beylikdüzü Belediyesi
olarak ilk andan itibaren önlemlerimizi
aldık ve uygulamaya devam ediyoruz.
Günlerdir tüm ekiplerimizle canı gö-

nülden bir mücadele veriyoruz. Hizmet
binamızdan, sağlık ve kültür merkezle-
rimize, okullarımızdan camilerimize,
kütüphane ve kreşlerimize, dolayısıyla
risk oluşturabilecek tüm ortak alanları
dezenfekte ediyoruz. Bu salgınla mü-
cadelede hepimize görev düşüyor. Ted-
birli davranarak ve önlemlerimizi
alarak riski birlikte ortadan kaldırabili-
riz” ifadelerini kullandı. 

En büyük düşman panik

Bireysel önlemlerin de önemine deği-
nen Başkan Çalık, “Yayılmayı engelle-
mek için bazı alışkanlıklarımızı
değiştirmemiz şart. Zorunlu durumlar
dışında evden çıkmamak, zor da olsa
sevdiklerimizle, dostlarımızla aramıza
fiziksel mesafe koymak zorundayız.
Tokalaşmaktan, sarılmaktan, kucaklaş-
maktan kaçınmalıyız. Koronavirüs ris-
kine karşı harfiyen uymamız gereken
14 Kuralı içeren afişlerimizi ilçemizde
pek çok noktaya asıyoruz. Lütfen ama
lütfen bu afişleri dikkatle okuyun ve bu
kuralları hayatınızın bir parçası haline
getirin. Hiç kaygılanmayın; eczaneleri-
miz, marketlerimiz açık, halk ekmeği-
miz var, stok yapmanıza gerek yok. En
büyük düşmanımız panik. Hiç merak
etmeyin, her şey yoluna girecek. El bir-
liği ile gönülden destek ve bize yakışan
görev duygusuyla bu zorlu süreci bir-
likte aşacağız” dedi. 
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C oronavirüsü paniği için de gündemi
kaçırmamaya gayret edip, başta
zaten yaşaşan ekonomi daralma do-

laysıyla zorda olan cafe, restoran kısacası
halkın toplu girdiği alanları tazminat veya
destek vermemek için 'Olağanüstü Halsiz'
olarak yasaklatan Başkan Erdoğan'ın kan-
kası Trump gibi bir an önce ortaya çıkıp,
halkı sakinleştireceğine sanırım yaşının da
etkisiyle ortalarda olmadığı şu günlerde biz
gazeteciler de başta iktidar olmak üzere ya-
pılan baskılar dolaysıyla adeta karantina al-
tında zar/zor görevimizi yapma gayreti
içinde hatalar da yapmıyor değiliz.

Aslında gripal enfeksiyondan öte bir şey
olmayan ama hala anlayamadığımız büyük
bir kampanya ile adeta dünyayı ablukaya al-
dıran Çin virüsünün etkisiyle yaşananların
haberini en erkenden vermek ve ülkede ol-
duğu gibi dünyada yaşananları bir gazeteci
olarak yorumlama telaşı içinde yaptığımız,
yazdığımız hataların mutlu eden 
tarafları da yok değil.

Çünkü yaşananları öğrenmek için sabah
gidip, gazete bayisinden bir gazete almadığı
gibi internetteki başlıklara bakıp, yalandan
beğenip, linkleri tıklamadan geçen sözde
okur kitlesi olan bir ülkede haberlerinizin,
yorumlarınızın okunduğu ve bu okurların
başında gelenlerin ülkenin önemli isimleri
olması bu hataların telafisini ve özrünü de
kolaylaştırmakta.

Ki; başta iktidar olmak üzere büyüğün-
den en küçüğüne yönelik yaptığımız bir
haber ya da yorum ardından ya mahkemelik
ya da fırça yediğimiz bir ülkede dün, 'Virü-
sün engelleyemediği operasyonlar' başlıklı
yorumumun ardından bu yazımda eleştirdi-
ğim Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'ndan tatlı eleştiri-
sel direk bir açıklama alınca hem onu üzdü-
ğüm için üzüldüm, hem de kendime ve
Feyzioğlu'nun meslektaşı Ardahanlı Avukat
Yaşar Kaya'ya kızdım.

Çünkü dün ele aldığım ve dünyanın gün-
demi virüsken iktidarın gazetecileri, aydın-

ları, muhalifleri hatta masa başındaki dev-
rimci sanalcıların ardından avukatları da
gözaltına alan, içeri attıran anlayışı ve onca
sorun varken toplumu ayrıştıran davranış-
ları artık bırakması gerekliliğine dikkat çek-
tiğim yazımda bir kaç gün önce gözaltına
alınan ve sorguları için ek süre istenen avu-
katlara sahip çıkıp, bir açıklama da bile bu-
lunmadığını belirtip, tepki koyduğum
Türkiye Barolar Birliği Başkanından aldı-
ğım cevap benim kendise ve başında bulun-
duğu kurum olan TBB'ye özür borçlu
olduğumu ortaya koymaktaydı..

Ve TBB'nin dünkü yazımdaki gibi değil,
her zamanki ve her konudaki duyarlılığını
bir kez daha ortaya koyduğunu ve bu yön-
deki tepkisini yazımdan önce yani 12
Mart'ta başlatılan ve halen süren Avukat-
lara yönelik gözaltılar karşısında mücadele-

sini sürdürdüğü gibi basın açıklamasınıda
yaptığını Sayın Feyzioğlu'nun What-
sApp'dan sitem dolu gönderdiği açıklama
metni ve linkiyle öğreniyordum.

Evet dünkü yazımı yazarken geçirdiğim
tereddüt ve 'Bu yöndeki gelişmeler üzerine
TBB'den ve Feyzioğlu'nun kurulmasında
büyük emeği olan Ardahan Barosundan bir
açıklama oldu mu?' diye telefonla iki kez
arayıp, sorduğum aynı zamanda Ardahan
HDP İl Başkanı da olan Kaya'nın da mai-
lime de gelen açıklamayı benim gibi görme-
diği açıklamayı bir kez de köşemde
verirken, TBB'den açık özür dilediğimi de
belirtirim.

İşte benim atladığım, hatam dolayısıyla
özür dilediğim Sayın Feyzioğlu'nun başkan-
lığını yaptığı TBB'nin Avukatlara yönelik
yaptığı O basın açıklaması aynen şöyle;

Basına ve kamuoyuna

13 Avukat Meslektaşımızın gözaltında ol-
duğu Şanlıurfa merkezli operasyon hakkında
bilgilendirme.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından 12 Mart 2020 tarihinde Şanlıurfa

merkezli operasyon başlatıldığı ve bu ope-
rasyon kapsamında Şanlıurfa barosuna ka-
yıtlı 7 avukat, bir avukat eşi, ceza infaz
kurumu görevlileri ve çok sayıda vatandaşın
gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Aynı operas-
yon kapsamında Diyarbakır'da 5, Şırnak'ta
da 1 avukatın gözaltında olduğu bildirilmiş-
tir. Ayrıca gözaltına alınan avukatların ev ve
işyerlerinde arama yapıldığı da kaydedilmiş-
tir. Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın iç-
eriği hakkında belgeye dayanan bilgi sahibi
değiliz. Hiç kuşku yok ki avukatların kanuna
uygun bir şekilde yürüttükleri mesleki faali-
yetleri sebebiyle soruşturulmaları ve kovuş-
turulmaları hukuka aykırıdır. Vatandaşların
hukuki güvencesine de ağır şekilde zarar
verir. Bu sebeple içeriği hakkında bu aşa-
mada bilgi sahibi olmadığımız soruşturma
tarafımızdan yakın şekilde takip edilecektir.
Soruşturmayla ilgili ayrıntılı bilgi edinildi-
ğinde kamuoyu ve meslektaşlarımızla payla-
şılacaktır. Bir hukuka aykırılığa rastlanması
halinde Başkanlığımızca en etkili şekilde
tepkimiz ortaya konacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 

TBB'den özür dilerim...

MEHMET ALİ ÇATAL

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

HER SEYIMIZ VAR
STOK YAPMAYIN!
Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni koronavirüse yönelik aldığı önlemler hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde
risk oluşturabilecek tüm ortak alanlar rutin olarak dezenfekte edilirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Omuz omuza vererek bu zorlukları da hep birlikte aşacağız. Hiç kaygılanmayın; eczanelerimiz,
marketlerimiz açık, halk ekmeğimiz var, stok yapmanıza gerek yok. En büyük düşmanımız panik” dedi

Tedbir alın ama panik yapmayın
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz Sağlık Bakanlığımızın önerdiği kişisel tedbirleri
uygulamaları ve bu konuda yetkili ağızlardan yapılmayan ve paniğe neden olacak konulara itibar etmemeleridir" dedi

Çatalca Belediyesi'nin ko-
rona virüsüne karşı başlattığı
dezenfektasyon çalışmaları

devam ediyor.   Dezenfekte çalışmaları
kapsamında vatandaşların yoğun ola-
rak bulunduğu otobüs durakları, toplu
ulaşım araçları, konteynerlar, camiler,
kamu kurumları, okullar, çocuk oyun
alanları, park ve yeşil alanlar ilaçlanıyor. 

Kendi tedbirimizi alıyoruz

Yapılan çalışmaları değerlendiren ve va-
tandaşlara uyarılarda bulunan Belediye
Başkanı Mesut Üner, "Hükümetimiz vi-
rüsü ilk gündeme geldiği günden itiba-
ren yakından takip edip, bu konuda
tedbirler alıyor. Bizler de Çatalca Beledi-
yesi olarak Sağlık Bakanlığımızın uygu-
lamış olduğu tedbirler çerçevesinde
kendi tedbirlerimizi alıyoruz. İlçemizde
rutin olarak uyguladığımız temizlik ça-
lışmalarımızı artırarak devam ettiriyo-
ruz. Bunun yanı sıra kurduğumuz özel
ekiplerimiz gün içinde ve gece boyunca
vatandaşlarımızın toplu bulundukları,
camilerimiz, okullarımız, otobüs durak-

larımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız
ve parklarımızda dezenfeksiyon çalış-
maları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız-
dan beklentimiz Sağlık Bakanlığımızın
önerdiği kişisel tedbirleri uygulamaları
ve bu konuda yetkili ağızlardan yapıl-
mayan ve paniğe neden olacak konulara
itibar etmemeleridir" dedi.

Her yer dezenfekte edildi

Çatalca Belediyesi’ne bağlı ekipler son
olarak ilçede; İGDAŞ, Çatalca Ziya Al-
tınoğlu Stadyumu, Kaymakamlık, Sos-
yal Hizmetler, Nüfus Müdürlüğü,
Adliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kara-
kol, Müftülük, Mezarlıklar Müdürlüğü,
112 Komuta Merkezi, Jandarma, İSKİ,
otobüs durakları, Ziraat Odası Başkan-
lığı, Muhtarlar Derneği, Vergi Dairesi ve
Mal Müdürlüğü, Gençlik Merkezi,
Kayra Rehabilitasyon Merkezi, Çatalca
2. Noterliği, Esnaf ve Sanatllar Odası,
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi,
SGK, TCDD İstasyonu ve İlçe Başkan-
lıklarını dezenfekte etti. 
BAHADIR SÜGÜR

Hijyen timi
iş başında
Esenyurt’ta Korona virüsle 
mücadele kapsamında 500 taksi ve
minibüs, 74 ibadethane, 100 okul,
19 kültür merkezi dezenfekte 
edilerek mikroplardan arındırıldı

Çin’de başlayıp dünyanın dört bir
yanına yayılan Korona virüsle ilgili
çalışmalarına hız kesmeden devam

eden Esenyurt Belediyesi, oluşturduğu 50 ki-
şilik ekiple ilçe genelinde okul, hastane, sağlık
ocakları, kamu ve muhtarlık binaları, ibadet-
haneler, taksi ve toplu taşıma araçları gibi
halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda
ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. Halkın sağlığı için ilçe ge-
nelinde en işlek ve kullanımı yüksek
alanlarda çalışmalarını yürüten Veteriner İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 100 okul, 74
ibadethane, 500 taksi ve minibüs, 19 kültür
merkezini dezenfekte ederek mikroplardan
arındırdı. Çalışmalarına aralıksız devam
eden ekipler, ilçedeki hastane ve sağlık ocak-
ları, hasta nakil ambulansları, kamu binaları,
bankamatikler, İETT durakları, muhtarlık bi-
naları, meydanlar ve banklar, parklar, çocuk
oyun grupları, nikah sarayı, kültür merkez-
leri, kütüphaneler ve bilgi evleri, yaşlı ve en-
gelli bakım merkezleri, emniyet müdürlüğüne
bağlı binalar, pazar yerleri, spor salonlarını
da vatandaşların sağlıklı bir şekilde kullana-
bilmesi için dezenfekte etti. Ekipler, Esen-
yurtluların sağlıklı ve güvenli bir şekilde
sokağa çıkabilmesi için ortak kullanım alan-
larında yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmala-
rına devam edecek.

20 gün önce başladık

Türkiye’de koronavirüs vakalarının ortaya
çıktığı andan itibaren konuyu hassasiyetle
gündemine alarak, süreci en hassas şekilde
yöneten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, dezenfeksiyon çalışmalarına
ilk vaka ortaya çıkmadan 20 gün önce başla-
dıklarını belirtti. Oluşturulan ekiplerle her
türlü önlemin alındığını ve vatandaşın sağlığı
için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini be-
lirten Başkan Bozkurt, vatandaşları kalabalık
ve kapalı ortamlarda bulunmamaları yö-
nünde uyardı. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi
olan Esenyurt’ta belediye tarafından Koro-
navirüs’e karşı önleyici tedbirler kapsamında,
ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam
ederken, vatandaşlar virüsten nasıl korunma-
ları gerektiği konusunda ortak alanlara asılan
bilgilendirme afişleri ve sosyal medya üzerin-
den sık sık bilgilendiriliyor.
UFUK ÇOBAN

Çalık, vatandaşların
panik yapmaması
gerektiğini
belirterek, 
“Herkes
sağduyulu 
olmalıdır” 
diye konuştu.

ZAYİ İLANI
29.03.2018 tarihinde Avcılar mal müdürlüğüne

yatırmış olduğum yapıdenetim bedeli olan 7.729.00
TL tutarındaki makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Taceddin Saçan 
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Her şey bir virüsle başladı...

K orona virüs doğal olarak hepimizi 
derinden etkiledi.
Alınan önlemler, uygulanan koruyucu politikalar,

tüm bunların halk üzerinde yarattığı etkiler öyle sanıyo-
rum uzun yıllar konuşulacaktır.

Bu tür kriz ortamlarında insanlar bir yanıyla 
endişe ve panik yaşarken diğer yanıyla da daha çok 

düşünür, daha çok sorgular ve daha çok hayal 
kurmaya başlar.

Şimdi ben de bu boşlukta hayal ediyorum.
Yukarıdaki başlık bir romanın adıymış.
Egemen güçlerin tüm dünyayı etkisine alan bu küresel

saldırısı karşısında kendilerini güçsüz, sahipsiz hisseden
insanlar, zaman içerisinde kendi öz savunma mekanizma-
larını geliştirmeye başlar.

Daha çok düşünmeye ve geçmişle hesaplaşmaya
zaman buldukları için sistemi sorgulamaya başlayan in-
sanlar, dayanışmanın farkına varırlar.

Bu dayanışma duygusu, yardım amaçlı 
örgütlenmelere yol açar.

Örneğin yaşlı ve sokağa çıkamayan kişilerin günlük
alışverişlerini yapmak, rutin sağlık kontrollerine yardımcı
olmak, çocukların bakım ve eğitimine katkı vermek gibi
basit, sıradan yardımlaşma örgütlenmeleri, özellikle
gençleri daha çok birbirlerine yaklaştıracaktır.

Bu tür kaos ortamlarının genel özelliği olan geleceğe
yönelik belirsizlik ve umutsuzluk halinin ortadan kalkma-
sına çok büyük katkısı olacak bu dayanışma organizas-
yonları, giderek önyargıları da yok 
edecektir.

Bütün dünyada, tüm doğal zenginlikleri ve değerleri
sömürmeye, yok etmeye yönelik her türlü yöntemi dene-
yen emperyal güçlerin de boş durmayacağı kesin.

Ancak yaşamın her alanında olduğu gibi kapitalist sis-
temin çelişkisi gereği, bilimsel, teknolojik gelişme bir ya-
nıyla daha çok sömürü, daha çok kar için uygun koşullar
yaratsa da diğer yanıyla çaresiz ve sahipsiz kalan kitleler,
her koşulda kendi öz savunmalarını geliştireceklerdir.

Bunu yapabilmenin yolunun kollektif davranmaktan
geçtiğini gören kitleler, zaman içerisinde diyalektik dü-
şünmenin, barış içinde bir arada yaşama fikrinin önemi
ve gerekliliğine inanmaya başlayacaklar.

Kapitalist sistemin insanlığın yararına olmadığını
gören geniş halk yığınları doğal olarak sosyalist
sistemi araştırmaya, yeni bir dünya düzeni üzerine kafa
yormaya başlayacaklardır.

En tehlikeli savaş biçimlerinden olan biyolojik ve kim-
yasal savaşın hala acılarını çeken dünya vatandaşları, en
büyük yıkımı o dönemlerde yaşasalar da, dünyanın dört
bir yanında toplumsal uyanış, devrimci atılımlar, sosya-
lizme yöneliş de hep bu tür olaylardan sonra gelişmiştir.

Tarihte birçok örneğini gördüğümüz bu toplumsal de-
ğişim ve dönüşümlerin arka planlarında her türden baskı,
zorbalık ve savaşların olduğunu biliyoruz.

Olağan dönemlerde yapılan muhalefet ve iktidar müca-
delelerinde siyasal düşünce ayrılıklarından kaynaklı ön-
yargılar etkili olsa da, bu tür durumlarda 
korunma içgüdüsü, geleceğe ilişkin endişe ve korkular

nedeniyle önemli ölçüde önyargılardan bağımsız 
dayanışma ve ortak yaşam bilinci öne çıkıyor.
Bu bilinç ve beklentilerle ortak davranma kültürü 
geliştiren toplumsal güçler; tüm kişisel, grupsal hırs ve

çıkar beklentilerinden bağımsız olarak yakın tehlikeye
odaklanabilir ve yeni bir yaşam biçimi için 
arayışlara girebilir.

En yalın deyişle “Her şerde bir hayır vardır”
Ülke ekonomisine de çok büyük darbe vuran bu virüs

belki de, daha yaşanabilir bir dünyanın habercisi de 
olabilir.
Çünkü biliyoruz ki bu tür ölümcül virüsler 

doğrudan beyne yönelmedikleri için insanların
düşüncelerini, ideolojilerini okuma imkanları yok!

Ciğerlerimizi hedef alan bu korkunç virüsler dil, din,
ırk, renk ayrımı yapmadan tüm insanlara ve insanlığa
saldırıyorlar.

Bizlere bu korkunç virüsleri salan, dünyayı kendi 
çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmek 

isteyen karanlık güçlere karşı insanoğlunun tek silahı 
örgütlenmek olmalı.

Bu küresel savaşta yerel iktidar mücadeleleri 
kimseye yarar sağlamaz.
Bu acımasız düzene, vahşi kapitalizme, silah tröstle-

rine, ilaç kartellerine yönelik sürdürmeliyiz kavgamızı.
Aksi halde yarın bu virüsün aşısına başka virüsler 
yükleyerek bizleri korkularımızla, salgınlarımızla 
baş başa bırakırlar.
Kime karşı mücadele etmemiz gerektiğini iyi 

görmek, hayatın her alanında örgütlülüğümüzü 
yükseltmek, dayanışma ve ortak yaşama kültürümüzü 

geliştirmek zorundayız.
Eğer bunları yapabilirsek bizim hayallerimizi, 
umutlarımızı hiçbir virüs yok edemez.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütün insanlığın küresel bir salgınla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "İnsanları kaynaştırmak
iddiasıyla belediye başkanı oldum. Bugün ise insanları buluşturmamak adına çaba sarf ediyorum. İnsanlık bir testten geçiyor. 
Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Hep beraber bu süreci atlatacağız" açıklamasını yaptı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal
medya hesaplarından canlı yayınla-

nan bir videoyla İstanbullulara seslendi.
Dünya ve insanlık tarihinin daha önce
hiç görmediği büyüklükte küresel bir sal-
gınla karşı karşıya olunduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “Tüm dünya risk altında.
Elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu
konuda hep birlikte hareket etmek zorun-
dayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay,
özellikle biz yöneticilere çok büyük so-
rumluluklar yüklüyor. Vatandaşlarımızla
eş güdümlü bu süreci yönetmek zorun-
dayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağ-
duyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve
mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum
olacağız; özellikle bu büyük kent İstan-
bul’da. Ama aynı zamanda bu zor dö-
nemi en az hasarla atlatmak için de
kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız”
dedi. 

Önlemleri açıkladı

“Koronavirüs salgınında, zamanında ra-
dikal kararları alamayan yöneticilerin, as-
lında pişmanlıklarını bütün dünyada bu
hafta çok dinledik. Biz, zamanında
adımlarla bu salgının etkisini ve yay-
gınlaşmasını en aza indirecek
adımları atmakla sorumlu
yöneticileriz” diyen İma-
moğlu, İBB olarak yap-
tıkları çalışmaları ve
aldıkları önlemleri
şöyle sıraladı: "Salgın
daha Uzak Do-
ğu’dan bizim coğ-
rafyamıza
gelmemişken,
İstanbul’da ilk
olarak vatan-
daşlarımızı
kişisel ve
toplum-
sal hij-
yen

konusunda, çok yoğun bir şekilde bilgi-
lendirdik. Şehirdeki ve toplu taşımadaki
tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler
yaptık. Bilgilendirmeye de devam ediyo-
ruz. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm
ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık.
Keza sosyal medyayı, bu anlamda en
yoğun etkileşim aracı olarak kullandık.
Ardından vatandaşlarımızın
yoğun olarak bir araya gel-
diği toplu taşıma ve bu-
luşma alanlarında hızlı
bir hijyen çalışmasına
başladık. Dezenfekte
işlemlerimizin çok
yoğun ve verimli ol-
duğunu düşünüyo-
ruz. Mobil hijyen
ekipleri kurduk, ki
sayısı 40’a çıkıyor
bu hafta. Hafta
başında ülke-
mizde ilk vakanın
ortaya çıkmasıyla
beraber de tedbir-
lerimizi yoğunlaş-

tırdık.
Başta,

kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bil-
gilerimizin olmadığı müzelerimizi,
İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi,
kültür merkezlerimizi kapattık. Tüm et-
kinlikleri, İstanbul çapında iptal etmek
zorundaydık. Gerçekten insanların bir
arada olması, ciddi anlamda sıkıntı.

Amacımız, insanların kalabalık
buluşmalarını önlemekti.

Çünkü ilk adım salgı-
nın yaygınlaşmasını

önlemek olma-
lıydı. Evet, bu
bir salgın ve bu
anlamda yay-
gınlaşmamalı,
yayılmamalı.
Bu anlamda
herkes önce
kendini koru-
malı, sonra
yakın çevre-
sinde ve

bütün insan-
lığa karşı so-

rumluluğunu
hissetmeli. Aynı

akşam devletimiz de
tüm okulları tatil etti,
spor müsabakalarını
seyircisiz

oy-

natma kararı aldı. Bunu ek önlemler de
izledik. Bu tedbirlerin de devam ettiğini
görüyoruz. Bu, çok değerli ve önemli.
Hızla yayılan bu salgına, bu fırsatı ver-
memek çok önemli. Bugünden itibaren
toplumun her kesiminden binlerce in-
sanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve
hatta hastanelerdekiler hariç tüm BEL-
TUR kafelerimizi geçici olarak kapatma
kararı aldık."

Örnek karar olabilir 

Vatandaşların; belediye, İSKİ ve İGDAŞ
gibi yoğun ilişkide olduğu kurumlarla
olan iletişimlerini, sokağa çıkmadan
elektronik ortamda halletmesi adına
önemli girişimler yaptıklarını ifade eden
İmamoğlu, bu çalışmaları en kısa sürede
İstanbullulara duyuracaklarını belirtti.
İstanbul’un hem dünya hem de Ana-
dolu ile iç içe bir kent olduğuna dikkat
çeken İmamoğlu, “İstanbul, bu anlamda
çok önemli. Aldığımız her karar, örnek
bir karara dönüşebilir. İstanbul’u ve İs-
tanbulluları ne kadar iyi korursak, as-
lında Türkiye’yi o kadar iyi korumuş
oluruz. Bunun bilincinde görevlerimiz
yapmaya ve kararlarımızı almaya çalışı-
yoruz” dedi. Bir belediye başkanı olarak
yıllarca insanları buluşturmak, kaynaş-

tırmak ve mutlu etmek için çabaladı-
ğına dikkat çeken İmamoğlu,

sözlerini, “Bugün ise insanları,
belki daha az buluşturmak,

hatta belki buluşturmamak
adına çaba sarf ediyorum.
Bu, benim gibi insanlar
adına gerçekten zor. 
Bu zorluğu bilerek de

olsa, benim bu çabayı 
göstermek zorunluluğum
var. Bu çabayı gösterdiği-
miz taktirde, salgının büyü-
mesini ve bütün Türkiye’ye
-Allah korusun- 
yayılmasını engellemiş
olacağız. Bu 
manada, buluşma 
anlarını en aza 
indiriyoruz” 

diye konuştu.

TUM INSANLIK BIR 
TESTTEN GECIYOR

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi İstanbul İstatistik
Ofisi, 2019 yılına ilişkin İs-

tanbul’daki konut piyasalarının de-
ğerlendirildiği Mart 2020 Konut
Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni
yayınladı. 2019 yılında bir önceki yıla
göre, Türkiye’de toplam konut satış-
ları yüzde 1,94 azalırken İstanbul’da
yüzde 1,55 arttı. İstanbul’da toplam
237 bin 675 konut satıldı.Satılan ko-
nutların yüzde 38,9’u sıfır konut sa-
tışı iken, yüzde 61,1’i ikinci el satış
olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ayında
ise 2019 Ocak ayına göre konut satış-
ları artış göstererek 21 bin 250 oldu.

Konut fiyatları yüzde 3,2 azaldı

İstanbul’da 2019 yılı ortalama konut
fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,2

oranında azaldı. 2019 yılı İstanbul
ortalama konut birim metrekare fi-
yatı bir önceki yıla göre azalarak 4
bin 745 TL oldu. Aynı dönemde
Türkiye ortalaması ise artarak 2 bin
783 TL olarak gerçekleşti. İstan-
bul’da konut kredisi kullanılarak alı-
nan konutların toplam konutlar
içindeki payı yüzde 23,5 oldu. Tür-
kiye’de ise bu oran yüzde 24,7 ola-
rak gerçekleşti. İstanbul’da 2019
yılında yapılan toplam konut alım-
ları içinde kadınların aldığı pay
yüzde 27,9 oldu. Toplam konut alım
işlemlerinin yüzde 53,1’i erkekler,
yüzde 27,9’u kadınlar tarafından
gerçekleştirildi. Konut alımlarında
2018 yılına göre kadınların payı
yüzde 1,9 oranında artarken erkekle-
rin payı yüzde 1,6 oranında azaldı.

2019 yılında İstanbul’da en fazla
konut satışının olduğu ilçeler Esen-
yurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Pendik
ve Kadıköy oldu. Bu beş ilçedeki sa-
tışlar İstanbul’daki toplam satışların
yüzde 34’ünü oluşturdu. 2019 yı-
lında gerçekleşen satışların yüzde
35,6’sı Anadolu yakasında, yüzde
64,4’ü ise Avrupa yakasında gerçek-
leşti. 2019 yılında 2018 yılına göre,
en çok Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer’de
konut satıldı; oranlar Şişli’de yüzde
24,7, Beyoğlu’nda yüzde 21,4 ve Sa-
rıyer’de yüzde 17,5 oldu. Arnavut-
köy, Esenyurt ve Sancaktepe, bir
önceki yıla göre en az satış yapılan
ilçelerin başında yer aldı. Ataşe-
hir’de ise 2018 yılında 6 bin 59
konut satılırken, 2019 yılında da
aynı sayıda konut satıldı.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

39 BELEDİYE BAŞKANIYLA 
TOPLANACAĞIZ
En kritik konulardan birinin
İstanbul’da pazar yerleri so-
runu olduğuna dikkat çeken
İmamoğlu, “Bu konuda Pa-
zarcılar Odası Başkanı’mızla
görüştük, konuştuk. Pazar-
larla ilgili alınacak tedbirleri
de bugün, 39 ilçe belediye
başkanıyla eşgüdümlü ola-
rak konuşacağız. ‘Neler yap-
malıyız, hangi kararları
almalıyız’ konusunda, ortak
akılla, ortak kanaatlerle bir
karar verme adına toplantı-
mızı yapacağız. İnşallah bu
manada toplumumuzu ko-
rumaya devam edeceğiz.

Zarar gören sektörlerle bu-
luşmaya çalışıyoruz. Başta
turizm olmak üzere birçok
alanda bir araya geliyoruz,
alınacak tedbirler konusunda
konuşuyoruz. Elbette ki dev-
letimizin de açıklamalarını
an be an takip ediyoruz. ‘Eş-
güdümlü olarak İstanbul’da
hangi kararları almalıyız’ ko-
nusunda mutlak eksik kal-
mamayı önemsiyoruz.
İnşallah sizlerin de deste-
ğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla
ve kararlılığıyla eksiğimiz ol-
mayacak diye umut ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜNLERİ BERABER 
ATLATACAĞIZ
"Bugünleri hep beraber atlataca-
ğız" diyen İmamoğlu, sözlerini,
“Bu hastalığın yayılmaması, bu
hastalıktan zarar görmeyen bir
şehir ve bir ülke olma çabasını,
bu mücadeleyi, bu seferberliği
hep birlikte yapacağız. Biliniz ki,
burada 24 saat tetikte olan bir
belediyeniz, kriz masanız var.
Her an süreci takip eden, yo-
rumlayan, kararlar alan, bizimle
irtibat kuran, gerektiğinde va-
tandaşına soran, gerektiğinde de
anında vatandaşına bilgi veren
bir heyetiniz var. 85 bin çalışanı-
mızla, bütün ekibimizle sürece
konsantreyiz. Kendi insan kay-

nağımızın çalışma saatleri ve
modellemeleri, ihtiyacı ve bu an-
lamda sıkıntısı olan, sağlık so-
runu olan bütün çalışanlarımıza
da çok hassas davrandığımızı
vatandaşlarımızın vicdanına du-
yurmak istiyorum. İnsanlık bir
testten geçiyor. Dünyada sınır-
ları örmek yetmez. Güncel ko-
nularda, kriz anlarında ve afet
anlarında, bütün insanlığın bir
bütün olabilmesi hususunda da
önemli bir sınav veriyoruz. Tüm
vicdanımızla, bilinçli duruşu-
muzla buna katkı sunmalıyız.
Halkımıza da bu yakışır”
şeklinde konuştu.

İstanbul’da, 2019 yılında bir önceki yıla göre, konutta satışlar arttı, fiyatlar düştü. Konut alımında kadınların
payı yükseldi. Türkiye’de yabancılara konut satışı artarken, en fazla satış İstanbul’da gerçekleşti

FIYATLAR DUSTU SATISLAR ARTTI
Yabancılara 
konut satışı 

yüzde 46,2 arttı
Türkiye’de 2019 yılında
yabancılara yapılan konut
satışının yüzde 45,9’u İstan-
bul’da gerçekleşti. İstanbul’da
2019 yılında bir önceki yıla
göre yabancılara yapılan konut
satışlarında yüzde 46,2
oranında bir artış gerçekleşti.
2018 yılında yabancılar İstan-
bul’dan 14 bin 270 konut satın
alırken, 2019 sonu itibariyle
yabancılara satılan konut sayısı
20 bin 587’ye yükseldi. 2020
Ocak ayında da İstanbul’da
yabancılara yapılan konut
satışları bir önceki yılın ocak
ayına göre artarak 1.875 oldu.
Mart 2020 Konut Piyasası İs-
tanbul Ekonomi Bülteni,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın resmi verilerine
dayanılarak hazırlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
koronavirüse karşı

alınan önlemlere dair önemli
bilgilendirmeler yaptı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüse (COVID-19) karşı aldıkları tedbirleri yurt içi
ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz
etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını söyledi. Akar "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp
işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir" ifadelerini kullandı

TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU!
TSK’DA VIRUS
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M illi Savunma Bakanı Akar,

beraberinde Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar

Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak-
yüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-
amiral Adnan Özbal’ın da katılımıyla
dün akşam Bakanlık’ta gerçekleştirdiği
toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde
korona virüs kapsamında alınacak ön-
lemleri ele aldı.

İlave tedbirler alındı

Korona virüse karşı alınan birçok tedbiri
geçen hafta hayata geçirdiklerini anlatan
Bakan Akar, “Genelkurmay Başkanı-
mız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili
personelimizin katılımıyla yaptığımız
toplantıda ilave birtakım önlemlerin de
bugünden itibaren uygulamaya konul-
ması kararı alınmıştır. Günlük hayatı-
mızı biraz zorlaştırmakla birlikte
aldığımız kararlarla personelimizin ve
tabii ki halkımızın virüsten korunmasını
hedefliyoruz” dedi.

Ziyaretçi alınmayacak

“Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı hare-
katlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faali-
yetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde
uygulanacaktır” değerlendirmesini
yapan Akar, "Milli Savunma Üniversite-
sine bağlı Harp Okulları ve Astsubay
Meslek Yüksek Okulları ile Harp Ensti-
tüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil
edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli

toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyet-
ler de iptal edilmiştir. Bu dönemde bir-
lik, karargah ve kurumlara ziyaretçi
alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirha-
nelere; görevli personel ile mücbir se-
bepler için konaklayanlar haricinde
kimse kabul edilmeyecek, günü birlik gi-
rişlere izin verilmeyecektir. Milli ve ulus-
lararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı
geçici görevler de ikinci bir emre kadar
durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında
olan personel yurda dönüşlerinde sağlık
kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir
süre diğer personel ile temasları önlene-
cektir" değerlendirmesini yaptı. 

Ek önlemler de alınacak

Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren
Akar, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin
celp işlemlerine mevcut planlar çerçeve-
sinde devam edilecektir. Gençlerimizin
eğitim merkezlerine katılışları sırasında
Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek
önlemler de alınacaktır.  Aileleri tarafın-
dan bizlere emanet edilen
Mehmetçiklerimizin hafta
sonu izinlerini bir süreliğine
durdurmuştuk. Askerlerimizin sağ-
lığını ön planda tutarak hayata ge-
çirdiğimiz bu uygulamanın yanı
sıra ilave tedbirler de aldık, al-
maya devam ediyoruz" açıkla-
masında bulundu. 

Maske takviyesi
yapıldı

"Hudut birlikle-
rinde de çeşitli

önlemler aldık" diyen Akar, "Yasa dışı
geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi
personelimizi virüse karşı koruyacak şe-
kilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi
dahil yeniden düzenledik. Aldığımız ted-
birler bunlarla sınırlı olmayıp günlük
hayatın akışı içinde gerekli tedbirler tek-
nolojik imkanlar da kullanılarak alın-
maktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm
teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyak-
kuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı
olmak üzere ilgili bakanlık ve kurum-
larla koordineli şekilde gerekli ted-
birler alınmaktadır. Gelişmeler
dikkat ve hassasiyetle
takip edilmekte-
dir" ifadelerini
kullandı. 

PROF. Dr. Ateş Kara,
corona virüsü tedbir-
lerine ilişkin açıkla-

mada bulundu. Prof. Dr. Kara,
virüsün yayılımını durdurmak için
planlanan önlemlerin basamak
basamak hayata geçirildiğini 
aktardı.
Şu andaki vakalara bakıldığında
ya yurt dışından direkt ya da yurt
dışından gelenlerle ilişkili oldu-
ğunu kaydeden Prof. Dr. Kara,
“Hala ülke içerisinde dolaşımın
olmadığını bildiğimiz için ekstra
bir önlem almaya bugün gerek
yok. Ama yarın baktık ki farklı bir
vakamız var, farklı bir şekilde sey-
rediyor, o zaman bu önlemler di-
rekt olarak lokantaların
kapatılması, alışveriş merkezleri-
nin tamamen kapatılması, mar-
ketlerin belirli saatlerde çok az
sayıda veya belirli sayıda kişinin
içeride bulunmasını sağlayacak
şekilde açık kalmasının organize
edilmesini sağlayacak şekilde ola-
bilir” diye konuştu. 

Tatil süresi uzayabilir

Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımı-
nın hava sıcaklığı, nem oranı, in-
sanların iç içe kalmaları gibi pek
çok faktöre bağlı olduğunu bil-
dirdi. Kara, okulların kapalı kal-
masının yayılmanın önlenmesinde
büyük etken olduğunu ifade ede-
rek, “Enfeksiyon görülmeye başla-
dıktan sonra okulları kapatırsanız
enfeksiyondaki azalma en iyi ihti-
malle yüzde 15’te kalıyor. Yani
100 vaka görecekseniz 85 görü-
yorsunuz. Ama enfeksiyon daha
görülmeden okulları kapatabilir-
seniz, bu etki minimum yüzde 45
oluyor. Yani 100 vaka yerine en
fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40’a
kadar düşüyor. Bu nedenle Tür-

kiye, önlemleri diğer ülkelere göre
çok erken, çok radikal şekilde alı-
yor. Bunun temel amacı, ülkemiz-
deki vaka görülmesini mümkün
olduğunca ötelemek” dedi. Prof.
Dr. Kara, okulların kapalı kalma
süresinin, durumun seyrine göre
değişebileceğini ifade etti. Kara,
“Bugün için net bir şey söylemek
mümkün değil. Önümüzdeki gün-
lerde ülkemizdeki durumun nasıl
seyredeceğine, ülkemizde görebi-
leceğimiz vakaların, içeriden yayı-
lan vakalar mı, yoksa dışarıdan

gelen vakalar mı olacağına bağlı
olarak bu süre uzayabilir; ama kı-
salmasını beklemiyorum ben” ifa-
delerini kullandı. 

Herkes dikkatli olmalı

Vaka sayısında ani artış olmaması
için devletin üzerine düşeni yaptı-
ğını vurgulayan Kara, bundan
sonraki süreçte halkın da çok dik-
kat etmesi gerektiğine dikkat çeke-
rek, “Kendi aramızdaki sosyal
mesafeyi, her anlamda koruma-
mız gerekiyor” dedi.

Akıl, bilim dua lazım
MHP lideri Bahçeli, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Corona musibetini aklın, bilimin ve duanın
gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" diyen Bahçeli, "Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve
yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı

MHP lideri Bahçeli, ‘Çanakkale Deniz Zafe-
ri’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle yazılı
açıklamada bulundu. Çanakkale Deniz Za-

feri’nin üzerinden 105 yıl geçtiğini, ancak milli hafıza-
larda ilk günkü gibi canlı, güncel ve gündemde
olduğunu kaydeden Bahçeli, bu zaferin Türk tarihinin
dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Can ve cesaret divanıdır

Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel
gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya
siyasetinin hem serencamını hem de akış sürecini
temelden etkilemiştir. Çanakkale kınalı kuzuların
destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin

can ve cesaret divanıdır. Çanakkale henüz bıyığı
yeni terleyen 15’indeki kahramanların diyarı,

sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istiklali kaldıran
Seyit Ali Onbaşıların didarıdır" ifadelerini kullandı.

Azami derecede dikkat

"Corona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle
yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır"
diyen Bahçeli, "Geçmişte daha müşkül anlarda bile
yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs
kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte ka-
ramsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provo-
kasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve
karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uya-
nıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması
için Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen
riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburi-
yettir" diye konuştu. 

Uymazsak çok 
yüksek olUr!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 
57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok
küçük kalacak. Kurallara uymazsak vaka sayımızdaki artış çok 
yüksek olabilir, buna lütfen dikkat edelim” dedi

Devlet 
Bahçeli

TSK’DA VIRUS
TEYAKKUZU! Hulusi

Akar

Prof. Dr.
Ateş 
Kara

CHP tatil önergesi verdi
CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Spor
Kurulu Başkanı

CHP Ankara Milletvekili Yıldı-
rım Kaya, maçların ertelen-
mesi için TBMM'ye soru
önergesi verdi. Yıldırım Kaya,
"Futbolcuların Canı yok mu?
Onlara Koronavirüs Bulaşmaz
mı? Onlar Koronavirüs Bulaş-
tırmaz mı? Dünyayı tehdit
eden koronavirüs salgınına
karşı tüm alanlarda önlem alır-
ken; Cumhurbaşkanlığı, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı ve
Türkiye Futbol Fede-
rasyonu profesyonel
lig maçlarının/spor
müsabakalarının se-
yircisiz oynanmasına
karar verdi. Hiç
kimse, kurum, kuru-
luş ve organizasyo-
nun; İnsan sağlığını
hiçe sayan, telafisi
imkansız sonuçlar
doğuracak kararlar

alma ve uygulatma hakkı yok-
tur. İnsan sağlığını tehdit eden
karara teknik adamlar ve fut-
bolcular da isyan etmiştir. Lig
maçlarının oynatılması akıl tu-
tulmasından başka bir şey de-
ğildir. Futbolcuların canı yok
mu? Onlara koronavirüs bu-
laşmaz mı? Futbol maçlarının
oynatılması için alınan kararla-
rın hiçbir haklı gerekçesi ola-
maz. İvedilikle iptal edilerek,
tüm toplumu tehdit eden uy-
gulamaya son verilmelidir. Ka-
rarın toplumu koronavirüs

tehdidine karşı açık
hale getireceği gerçe-
ğinden hareket ede-
rek, Anayasa’nın
ilgili maddelerine
uygun olarak, Spor
Bakanı Kasapoğlu
tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması
için bir soru 
önergesi verdim"
dedi.



G elecek Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı
Resul Törer, partisinin ilçe yönetim kurulu
üyeleri arasındaki görev dağılımını açık-

ladı. Herkesin büyük bir sorumluluk ve fedakarlık
içerisinde vatandaşlara hizmet edeceklerini anla-
tan Törer, “Bütün arkadaşlarımız zamanında fe-
ragat ederek, şahsi önceliklerini erteleyerek
partimiz için vatandaşlarımız için görev almışlar-
dır. Önce Büyükçekmece'den başlayarak, ardın-
dan İstanbul ve Türkiye'de partimizin iktidarı için
canla başla çalışacağımızı herkesin bilmesi gerekir.
Liderimiz Ahmet Davutoğlu öncülüğünde yoğun
bir çalışma gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 

Var gücümüzle mücadele edeceğiz

En iyi şekilde mücadele edeceklerini de kaydeden
İlçe Başkanı Törer, “Parti çalışmalarında verimlili-
ğin artırılmasını planladık. İlçemize hayırlı olsun.
Bu görevi kutsal bilerek her türlü şartta ve ze-
minde ilçemiz için var gücümüzle, birlik, beraber-
lik içinde çalışacağız ve ilçemizi şu an olduğu
konumdan daha üst seviyelere çıkarmak ve çok
önemsediğimiz geleceğimiz için yoğun bir
mücadele vereceğiz” diye konuştu.

BARIŞ KIŞ
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Gelecek Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatı'nda, görev dağılımı
yapıldı. Görev dağılımına ilişkin bilgi veren İlçe Başkanı Resul Törer,
ekip olarak büyük bir sorumlulukla hareket edeceklerini açıkladı 

ERDOĞAN BEYHAN
GELECEK PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKAN YARDıMCıSı

ERKAN OKÇU
GELECEK PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE GENÇLİK KOLLARı BAŞKANı

AYŞE KARAYEL
GELECEK PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE KADıN KOLLARı BAŞKANı

OSMAN TEZEMİR
BEYLİKDÜZÜ KOMŞULARı PLATfORM BAŞKANı

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

Çanakkale 
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dua ve rahmetle
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RECEP EROL

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

BAHATTİN DEMİR
SAMYELİ EğİTİM KURUMLARı 

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

ENVER DEMİR
İYİ PARTİ ESENYURT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
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dua ve rahmetle anıyoruz...
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GELECEK ICIN 
GOREV DAGILIMI

Kim hangi görevi üstlendi?
lResul Törer- İlçe Başkanı
lMehmet Onay- Siyasi İşler Başkanı
lErdoğan Beyhan- Teşkilat Başkanı
lRamazan Halitoğulları- Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı
lŞentürk Utar- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
lSebahattin Bozkurt – Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı
lErcan Baş- İletişim Başkanı
lEmrah Temizel – Dış İlişkiler Başkanı
lNeslihan Sekban – Sosyal Politikalar Başkanı 
lTaha Alperen Dede – ArGe ve Bilişim Başkanı 
lNihat Çılgın – İnsan Hakları Başkanı 
lKudrettin Bülent Bayraktar – Parti İçi Eğitim Başkanı 
lZafer Terlik – Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı 
lİlker Akduman – İdari ve Mali İşler Başkanı 
lGülay Koç – İlçe Sekreteri
lAyşe Karayel – Kadın Kolları Başkanı 
lErhan Okçu – Gençlik Kolları Başkanı 
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Ayşe 
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Resul
Törer

Erdoğan
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LİSTE
BELLİ
OLDU



İ çişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine
'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir
genelge göndermesinin ardından si-

nema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar
koronavirüs önlemleri kapsamında ka-
patıldı.2 mekana da prosedürlere uyma-
dıkları gerekçesiyla tebliğat
yazıldı.Ümraniye’de mekanlarda yapılan
denetimde işletme sahiplerinin bazıları
genelgeden habersiz olduğunu söyler-
ken, büyük bir çoğunluğunun ise ke-
penkleri kapattığı gözlendi. Genelgeye
uymayanlara ise tutanak tutuldu.

Mekan sahipleri uyarıldı

Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri dün
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genel-
geye uymayan işletmeler olup
olmadığını denetledi. Bir-
çok kafe, kahvehaneye
anlık denetleme
yapan ekipler, ge-
nelgenin ikinci bir
karara kadar uy-
gulanması ge-
rektiğini mekan
sahiplerine
iletti. Halka da
uyarılarda bulu-
nan ekipler, bu
genelgeye uyma-
yan işletmeler
olursa belediyeyi ara-
yarak şikayet etmeleri
gerektiğini ifade etti.

Tutanak tutuldu

Bazı kafe sahipleri mekanlarının kapalı
olup olmaması gerektiği hakkında bilgi
sahibi olmadıklarını söylemesi üzerine
Zabıta ekipleri, ruhsatta kafe diye geçi-
yorsa işyerlerini kapatmaları gerektiğini,
aksi takdirde tebligat yazılacağını söy-
ledi. İşyerinin kapalı ama önünde otur-
duklarını söyleyen kafe sahiplerine de
Zabıta ekipleri tamamen kapatmaları

konusunda
uyarılarda
bulundu.
Bir kafenin

açık olduğu
ancak insan-

ların alınma-
dığı gözlenirken,

ekipler yine de ka-
feye girerek incelemede

bulundu. İşletme sahibi te-
mizlik yaptığını söyledi ancak kafenin
açık olması sebebiyle tutanak tutularak
tebligat verildi.

İçerisi pastane dışarısı kafe 

Pastane ruhsatlı ancak dışarısı kafe şek-
linde kullanılan bir işletmeye de tebligat
yazan zabıta ekiplerinin bu denetiminde
işletme sahibi İçişleri Bakanlığı’nın ya-
yınladığı genelgeden haberi olmadığını

dile getirdi. Ekipler hızlı bir şekilde kafe
bölümünün hemen boşaltılması talima-
tını verdi, müşterilere de genelgeye uyul-
ması konusunda anlayış gösterilmesi
istendi. Buna bağlı olarak Zabıta ekipleri
buraya da uyarı tebligatı yazarak, tekrar
denetime geleceklerini bildirdi.

Ekiplerimiz sahada 

Ümraniye Belediyesi Zabıta Amiri Meh-
met Çoban, “İçişleri Bakanlığımızın ya-
yınlamış olduğu bir genelge var. Bu
genelge ile ilgili zabıta ekipleri olarak be-
lirlenmiş işyerleri ile alakalı toplumda ka-
labalık oluşturabilecek tüm işyerlerinin
kapanmasını sağlıyoruz. Açık olan yer-
lerle alakalı da tutanak tutuyoruz ve ka-
patma işlemleri yapıyoruz. Koronavirüs
önlemleri ile alakalı bütün zabıta ekiple-
rimiz sahada görevlerini yerine getiriyor”
dedi.
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GÜNDEM

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

G eçtiğimiz günlerde katıldığım bir Tv. proğra-
mında, dünyada biyolajik savaşın var olduğu bi-
linen bir gerçek olduğuna göre, “Dünyayı sarsan

bu virüs’ün altından biyolojik savaş çıkar mı?” diye bir
komplo teorisi aklıma geldi.

Bu virüs Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan’da Ara-
lık ayında ortaya çıkmış kısa sürede  ülkeye ve yurt dı-
şına yayılmıştı.

Bunun üzerine Çin’in ekonomik ve diğer bazı husus-
larda ilerlemesi ABD’yi rahatsız ettiği de bir gerçek ol-
duğuna göre,

Bu teknolojide çok iyi olan ABD böyle bir virüsü dün-
yaya yayılmasını ve kendilerine dönemsinin hesabını yap-
madan Çin’e bulaştırmış olabilirler mi diye
düşünmüştüm.

Kısa bir süre sonra, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Cao Licien, salgının patlak verdiği Vuhan kentine virü-
sün ABD ordusu tarafından getirildiğini ileri sürüp,
“Şeffaf olun, verilerinizi açıklayın bu bakımdan ABD
bize bir açıklama borçlu”dedi.

Çin’in önde gelen Epidemiyologlarından Cong Nanşan
ise virüsün Çin’de ortaya çıkmasının, kaynağının Çin’de
olduğu anlamına gelmediğini savunmuş ve bu konuda so-
ruşturma yapılması gerektiğini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Çin’in Was-
hington Büyükelçisi Cui Tiyankai’yi bakanlığa çağırmış
ancak daha sonra harhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Her dönem ayrı bir virüs

Yeryüzünde değişik yıl ve zamanlarda çeşitli virüslerin
yayıldığı ve hemen hepsinin de öldürücü olduğu geçmişte
açıklandı. Tedbirler alındı ve tehlikeler savuşturuldu.

Daha önce hatırlayın Deli Dana. Kuş gribi, Domuz
Gribi, kene vakaları ile toplum infiale getirildi. Ama tü-
münün de üstesinden gelindi. Şimdi tam olarak yayılma
nedeni, üreme şekli, ne zaman duracağı ya da biteceği
konusunda çeşitli şeyler söylenip duruyor.

Hele hele televizyonlara çıkan her konuda kendini
uzman sanan bazı gazeteci, akademisyen ve araştırmacı
sayanlar bilgi sahibi olmadıkları halde ipe sapa gelmez
lafları ile halkı panikletmeyi sürdürüyorlar.

Buna tepki gösteren Sevilay Yılman attığı bir tivit’te,
“ Özlem Gürses, corana virüs konusunda bir otorite
falan da haberimiz mi yok. Farkında mısınız bilmiyorum
ama, bu işi iyice zıvanadan çıktı” diyerek tepkisini dile
getirdi.

Şimdi tüm dünya da panik devam ediyor. İnsanların
bir araya gelmesi engellendi. Öğrenciler evinde derslerini
televizyonlardan ya da internetten izleyecekler. İnsanlar
alış verişlerini internet üzerinden yapacak, kredi kartları
ile borçlanacaklar ve internet üzerinden ihtiyaçlar gide-
rilecek. Böylece kağıt para yerine Bitcoin denilen dijital
para ya geçmeye alıştırmak mıdır?

Ülkemizde ki tedbirler

Virüsün dünya üzerindeki yayılmasına bakıldığında
olayı hafife alan ve yeterli tedbirleri zamanında alma-
yan, ülkelerin başında gelen İtalya olmak üzere zayiatlar
verilmiş ve devam etmektedir.

Ülkemizde İran’da görüldükten sonra seri olarak ted-
birler alınmış olup, yurt dışı çıkış ve girişler kontrole
alınmış, önlemler çoğaltılarak virüsün diğer ülkelere
göre yavaş seyretmesi sağlanmıştır.

Hükümetin sigara yasağından sonra aldığı önemli ka-
rarların yanına bu virüs tedbirleri eklenebilir.

Bilim Kurulu bu konuda çok önemli kararlar almak-
tadır. Bu durum da takdir edilecek bir durum olup, hele
hele Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın halka bilgi ver-
mesi önemli bir gelişmedir.

Bu konudaki önerim ise;
Virüs ile ilgili gelişmelere baktığımızda, Sağlık Ba-

kanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cum-
hurbaşkanlığı iletişim sözcüsü, Adalet Bakanı ve
diğerleri yani önüne gelen açıklama yapmaktadır. Bu
açıklamalarla halkın dikkatinin dağılması önlenmeli.

Bunun için Bilim Kurulu bir sözcü belirlemeli ve virüs
ile ilgili tüm açıklamalar bu kanalla yapılmalıdır.

Önlemler ve mağdurlar

Halkın toplu olarak bulunduğu ve bulunacağı mekan-
ların dezenfekte edilmesi, okulların tatil edilmesi, yurtla-
rın boşaltılıp olası bir tehlikeye karşı karantina yeri
olarak belirlenmesi, kışlalarda alınan önlemler, yurt dışı
çıkış ve girişlerin kapatılması, gelenlerin karantinaya
alınması, toplu olarak bulunulacak. Dernek lokal, kahve-
hane ve benzeri yerlerin kapatılması, belirli bir yaş üze-
rindeki görevlilere ve riskli olabilecek kişilere izin
verilmesi gibi önlemler çok iyi.

Ancak kapatılan yada belirli bir süre, yani Bilim Ku-
rulu’nun vereceği karara göre kapalı kalacak mekanları
işleten kira ve diğer masraflarının ödenmesi sırasında es-
nafın duru mu  ne olacak?

Mülk sahibi, Elektrik idaresi, su ve diğer giderleri
esnaf nasıl karşılayacak. Bu bir seferberlik olduğuna
göre, bu konuda alınacak bir tedbir olacak mı?

İbadet yerleri

Dünyayı sarsan bu virüs’ün yayılma olasılığının ol-
duğu yerlerden birisi de elbette ibadet yerleri. Bunlar
Camii, Cem Evleri, Kiliseler ve diğer ibadet mekanları.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu konuda gerekli açık-
lamayı yaptı.

Camilerimiz ağırlıklı olarak Cuma günlere çok yoğun
oluyor. Camii cemaati ağırlıklı olarak 60 yaş üzerindeki
insanlardan oluştuğunu ve Cuma namazına gelenlerin
durumuna bakıldığında ve bu virüsün nefes le ve el
ayakla yayıldığı düşünüldüğünde cami ve cem evleri ce-
maatinin birbirlerine çok yakın olduğu göz önüne alındı-
ğında alınan toplu ibadet yapılmamasının önemli bir
tedbir olduğu açık.

Ancak cemaatin, “Allah’ın evinde ba9na bir şey
olmaz. Camiye ne diye gitmeyim” dememeleri ve ibadet-
lerini karar verilinceye kadar evinde yapmaları gerekti-
ğine inanıp uymalıdırlar.

Ülkemizin ve dünyanın bu virüs için seferberlik ha-
linde olduğuna göre, ulusça ve dünyaca bunu başaraca-
ğımıza olan inancımla, bu konuda emek verenlere kolay
gelsin.

Selam olsun.
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Ümraniye Belediyesi, kafeler, kıraathaneler ve buna benzer
işletmelere sıkı bir denetim yaptı. Zabıta Amiri Mehmet
Çoban, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge ile 
koronavirüs (COVID-19) önlemleri ile alakalı bütün zabıta
ekiplerimiz sahada görevlerini yerine getiriyor” dedi

Kafeler sıKı 
DenetimDen
geCti

Korona kargaşası
tedbirler ve mağdurlar

İSTANBUL İLİ DAMIZLIK MANDA
YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan
Genel Kurul toplantısı; 20.04.2020 tarihinde Çatalca Kültür
ve Konferans Salonu’nda saat 12:00‘da aşağıdaki gündem
maddeleriyle yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
2. toplantı 28.04.2020 tarihinde çoğunluk aranmaksızın İs-
tanbul İli Çatalca Kültür ve Konferans Salonu’nda ve saat
12:00’da aynı gündemle yapılacaktır.Aşağıdaki gündem
maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3-Divan Başkanlığı’nın oluşturulması
4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
5-2018-2019 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun
okunması ve görüşülmesi
6-2018-2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvellerinin görüşül-
mesi, kabulü ve ibrası
7-2018 ve 2019 yılları için Yönetim ve Denetim Kurulu’nun
ayrı ayrı ibrası
8-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik 
Temsilcilerinin seçimi
9-2020-2021 yılına ait tahmini Bütçenin görüşülmesi ve
kabulü
10-Birliğe gelir getirmesi amacıyla; üye giriş aidatının, üye
yıllık aidatının belirlenmesi
11-Yıllık ıslah bedelinin (Soy Kütüğü Hizmet Bedelinin) tes-
pit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yö-
netim Kurulu’na yetki verilmesi
12-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belir-
lenmesi
13-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının  günün şartlarına
göre tespiti, işe alım, işten çıkarma ve ücretlerinin belirlen-
mesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
14-Birlik üyelerine yapılan doğrudan destekleme kapsa-
mında ödenen stopaj vergileri hakkında birlik ve üyelerinin
yasal haklarının takibi için Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi
15-Dilek ve temenniler
16-Kapanış

Tedbirlerin insan sağlığı açısından çok iyi bul-
duğunu dile getiren Ümraniye ilçesi esnafları “Ka-
felerden, toplu alanlardan, kahvelerden insanların
yani toplu alanlardan uzak tutulması çok doğru bir
şey. Bu önlem hastalığın yayılmasına da engel ola-

caktır. Toplu alanlarda ne kadar az insan olursa
hastalık o kadar az yayılır. Devletimizin al-

dığı bu önlemler gayet iyi ve gayet ye-
rinde bence” açıklamasını

yaptı.

Devletin önlemleri 

gayet yerinDe
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Sancaktepe

viruSe
savaş açtı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(COVID - 19) ile mücadele için Sancaktepe
Belediyesi de yaklaşık 30 gündür
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor

sanCaktePe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğü-
cü’nün talimatıyla koronvirüsünün ilçede yayılma-
sını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini

en aza indirgemek amacıyla Sancaktepe Belediyesi ekipleri
bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, si-
yasi parti merkezleri, meydanlar, cadde ve sokaklar, 78
okul,73 camii ve 5 cemevi dezenfekte edilmiş olup 1.200.000
m2 alanın daha dezenfekte ediyor.

Fahiş fiyatlara denetim

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan başta temizlik ürünü
satan firmalar olmak üzere market, eczane, halk pazarı gibi
satış noktalarında fahiş fiyat artışlarının denetlenmesini ger-
çekleştiren Sancaktepe Belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Sancaktepe Belediyesi olarak Nano teknolojisi ile başta
okulların dezenfektesi olmak üzere bir aydır koronavirüs teh-
likesine karşı çalışmalarını sürdürdüklerini, son bir hafta
içinde ise tedbirlerin arttırıldığını belirten Başkan Av.Şeyma
Döğücü, "Devletimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlem-
leri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışma-
ları yürütüyoruz. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın
yanında yer almaya devam edeceğiz. Önlemlerimizi almaya
devam edeceğiz ama bir yandan da  aldığımız tedbirler çer-
çevesinde hayat devam ettiği için normal yaşantımızı sürdü-
rerek belediye hizmetlerini aksattırmadan devam ettirerek
her koşulda Sancaktepeli komşularmızın yanında ve hizme-
tinde olacağız" şeklinde konuştu.

El ilanları dağıtıldı

Sancaktepe Belediyesi ayrıca çalışanlarını ve ilçe halkını bil-
gilendirmek için bilgilendirici Afiş, Kitapçık, Broşür ve el
ilanlarının dağıtımı yaptı.

Kaymakamlık 
binası yıkılacak
Test sonuçları deprem riskli çıkan Bayrampaşa
Kaymakamlık binası yıkılacak, yerine daha
büyük Hükümet Konağı yapılacak. İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yeni hükümet
konağının yapılmasını sağlayacak olan imar
planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti

İbb Meclisi, Bayrampaşa Kayma-
kamlık binası ile ilgili olarak, İstan-
bul Valiliği’nin talep ettiği ve

Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırla-
nan imar planı değişikliği teklifini görüştü.
İBB Meclisi’ne sunulan İmar ve Bayındırlık
Komisyonu’nun rapo-
runda teklifle ilgili ola-
rak şöyle denildi.
“İstanbul Valiliği Yatı-
rım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığı
Rehberlik Denetim
Müdürlüğünün, Bay-
rampaşa İlçesi, Topçu-
lar Mahallesi, 72 pafta,
248 ada 122 parselde
yer alan Özel İdare İş Merkezi ve Kayma-
kamlık Binası için İstanbul Valiliği Proje Ko-
ordinasyon Birimi tarafından hazırlanmış
olan, 01.07.2019 tarihli Bayrampaşa Kayma-
kamlık Binası Depremsellik Analizi raporuna
göre ‘…Yapılan test, inceleme ve tamamla-
nan analizlerden elde edilen bulgulara göre
yapıların yıkılıp yeniden yapılması öneril-
diği…’ ifade edildi. 

Gece gündüz 
devam edilecek

avCılar Belediyesi korona virüs
ve salgın hastalıklara karşı top-
lum sağlığını korumak için bir

süredir almakta olduğu önlemleri arttıra-
rak, bu doğrultuda sürdürülen halkı bilin-
çlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı.
Kentteki ortak kullanım alanları, Avcılar
Belediyesi ekipleri
tarafından dezen-
fekte edilirken, sos-
yal medya ve
tanıtım mecraların-
dan da salgın has-
talıktan korunmak
için ne yapılması
gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Bu kapsamda; kültür merkezindeki tiyatro
ve sinema salonları, kütüphane ile birlikte,
nikah salonu, parklar, parkların açık alan-
ları, banklar, otobüs durakları, konteynerlar,
ibadethaneler ve  okullar başta olmak üzere
kamu kurumlarının tamamına yönelik de-
zenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Avcılar Belediyesi yetkililerince halkın sağlık
güvenliğinin en önde tutulduğuna dikkat
çekildi. YAKUP TEZCAN

CHP Büyükçekmece Belediye
Meclis üyesi Murat Erçağ'ın ba-
bası Erdinç Erçağ (73) hayatını

kaybetti. Erçağ’ın cenazesi Kumburgaz
Merkez Camii’nde ikindi namazına mütea-
kip kalınan cenaze namazı sonrasında
Kumburgaz eski mezarlığındaki aile kabris-
tanlığında toprağa verildi.Cenaze törenine
Siyasi partilerin temsilcileri, Belediye meclis
üyeleri, mahalle muhtarları, Sivil Toplum
Kuruluşu temsilcileri ile Erçağ ailesinin
dostları katıldı.

Erdinç Erçağ
uğurlandı

İstanbul'da banka şubelerine
giden vatandaşlar, koronavirüs
tedbirleri nedeniyle tek tek içeri

alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk
oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içe-
ride beklemektense
dışarıda durmanın
sağlık açısından
daha iyi olduğunu
söyleyerek uygula-
mayı destekledi.
Ataşehir’de banka-
lar, koronavirüs ted-
birleri kapsamında müşterilerini şubeye
teker teker almaya başladı. Yapılan uygu-
lama banka önlerinde kuyruklar oluşma-
sına neden oldu. Sırası gelen güvenlik
personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik
personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven 
takarak görev yaptı. 

Bankalar
teyakkuza geçti
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SÜLEYMAN KURUOĞLU 
AVCILAR KAHVE SARAYI VE KURUOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BÜLENT
ZEREN

AVCILAR BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN YALIM
İYİ PARTİ AVCILAR İLÇE BAŞKANI

YAVUZ DEMİRCİ 
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

İSMAİL HAKKI AKTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR DERNEK BAŞKANI

MAHMUT KAHRAMAN
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

HASAN UZUN
ChP AVCILAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

BEŞİR ZENGİN
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SADIK PEHLİVAN 
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

BAYRAM DELEN 
İŞ İNSANI

ALİ GÜLA
AVCILAR YAYLA KASABI

EVREN PEHLİVAN
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU
GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

Çanakkale Zaferi'nin
105. yıl dönümünde
canını vatanına siper
eden ecdadımızı
saygı, dua ve 
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K ovid-19 görülen ülkelerdeki yeni va-
kalara ilişkin güncel verilerin derlen-
diği "Worldometer" internet sitesi,

dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka
sayısını 182 bin 742 olarak bildirdi.
Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 7
bin 174 kişi öldü, 79 bin 883 kişi de iyileşti.
Çin'de 3 bin 226, Hong Kong'da 4, İtal-
ya'da 2 bin 158, İran'da 853, İspanya'da
342, Fransa'da 148, ABD'de 93, Güney Ko-
re'de 81, İngiltere'de 55, Japonya'da 35,
Hollanda'da 24, İsviçre'de 19, Almanya'da
17, Filipinler'de 12, Belçika'da 10, Irak'ta 10,
İsveç'de 7, San Marino'da 7, Avustralya'da
5, Endonezya'da 5, Cezayir'de 4, Danimar-
ka'da 4, Kanada'da 4, Yunanistan'da 4, Po-
lonya'da 4, Mısır'da 4, Hindistan'da 3,
Lübnan'da 3, Norveç'de 3, Avusturya'da 3,
İrlanda'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da
2, Ekvador'da 2, Portekiz, Slovenya, Bah-
reyn, Pakistan, Tayland, Lüksemburg, Pa-
nama, Tayvan, Arnavutluk, Macaristan,
Fas, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti,
Martinik, Guatemala, Guyana, Ukrayna,
Cayman Adaları, Sudan'da birer kişi Kovid-
19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana ka-
rasında 80 bin 881, Hong Kong Özel İdari
Bölgesi'nde 157 ve Makau Özel İdari Böl-
gesi'nde 12 vakaya rastlandı. Tayvan'da da
67 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülke ülke rakamlar

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve böl-
gelerdeki vaka sayıları şöyle: "İtalya 27 bin
980, İran 14 bin 991, İspanya 9 bin 942,
Güney Kore 8 bin 320, Almanya 7 bin 272,
Fransa 6 bin 633, ABD 4 bin 727, İsviçre 2
bin 353, İngiltere 1543, Japonya 1530, Hol-
landa 1413, Norveç 1348, İsveç 1121, Bel-
çika 1058, Avusturya 1018, Danimarka 914,
Malezya 566, Kanada 441, Avustralya 440,
Katar 439, Yunanistan 352, Çekya 344,
Portekiz 331, İsrail 298, Finlandiya 278,
Slovenya 253, Singapur 243, Brezilya 234,
Bahreyn 228, İrlanda 223, Estonya 205, İz-
landa 199, Pakistan 184, Polonya 177, Ro-
manya 168, Mısır 166, Şili 156, Tayland
147, Filipinler 142, Endonezya 134, Irak

133, Suudi Arabistan 133, Hindistan 129,
Kuveyt 123, San Marino 109, Lübnan 109,
Birleşik Arap Emirlikleri 98, Rusya 93, Peru
86, Meksika 82, Lüksemburg 81, Slovakya
72, Panama 69, Arjantin 65, Güney Afrika
64, Bulgaristan 62, Vietnam 61, Cezayir 60,
Ekvador 58, Hırvatistan 57, Sırbistan 57,
Brunei 54, Kolombiya 54, Ermenistan 52,
Arnavutluk 51, Macaristan 50, Türkiye 47,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 46, Kosta
Rika 41, Filistin 39, Fas 37, Belarus 36, Le-
tonya 34, Gürcistan 33, Ürdün 33, Vene-
zuela 33, Malta 30, Sri Lanka 29, Moldova
29, Uruguay 29, Senegal 27, Azerbaycan

25, Bosna Hersek 25, Kamboçya 24, Kuzey
Makedonya 24, Umman 24, Tunus 24, Do-
minik Cumhuriyeti 21, Afganistan 21, Lit-
vanya 18, Faroe Adaları 18, Martinik 15,
Burkina Faso 15, Andorra 14, Kazakistan
13, Maldivler 13, Jamaika 12, Yeni Zelanda
11, Bolivya 11, Fransız Guyanası 11, Mo-
nako 9, Reunion Adası 9, Guatemala 8,
Bangladeş 8, Paraguay 8, Özbekistan 8,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 7, Guyana
7, Ukrayna 7, Lihtenştayn 7, Ruanda 7,
Manş Adaları 6, Gana 6, Guadelup 6,
Honduras 6, Kamerun 5, Etiyopya 5, 
Porto Riko 5."

ABD’de ölenlerin sayısı 85’e çıktı
ABD genelinde koronavirüs
(Covid-19) nedeniyle ülke
genelinde 85 kişi hayatını

kaybederken, virüsten etkilenenlerin
sayısı 4 bin 661 kişiye ulaştıABD’de son
24 saatte salgına bağlı olarak 16 kişi
daha hayatını kaybederken, enfekte
olanların sayısı 887 kişi artarak
4,661’e ulaştı. Ülke genelinde ise Was-
hington’da 48, New York’ta 10, Califor-
nia’da 7, Florida’da 5, Louisiana’da 3,
New Jersey’de 2, Colorado’da 1, Geor-
gia’da 1, Kansas’da 1, Oregon’da 1,
South Dakota’da 1, Virginia’da 1 kişi
hayatını kaybetti.

Önlemler giderek artıyor

ABD’nin Hastalık Kontrol ve Önleme

Merkezi (CDC), koronavirüs salgınına
karşı 8 hafta içerisinde gerçekleştiril-
mesi planlanan 50 kişi ve daha fazla ki-
şinin bir araya geldiği organizasyonların
ertelenmesini ya da iptal edilmesini
önerdi. New York Belediye Başkanı Bill
de Blasio, restoran, bar ve kafelerin yal-
nızca sipariş ve paket servis ile hizmet
vereceğini belirten kararnameyi imzala-
yacağını duyurdu ve okulların en erken
20 Nisan tarihinde açılacağını ifade etti.
Washington Belediye Başkanı Muriel
Bowser da eyaletteki tüm restoran, bar
ve kulüplerin kapatılması kararını verdi.
Eyalette bulunan tiyatrolar,spa,  spor ve
masaj salonlarının da Çarşamba günün-
den itibaren 1 Nisan’a kadar kapalı ka-
lacağı duyuruldu. 

İranlı 
gazeteci ve

sosyolog
Kedhuda-

zade, İran'da
halkın diğer

büyük sorun-
lar nedeniyle
koronovirüsü

dikkate al-
mayan bir
ataraksiya

halinde oldu-
ğunu söyledi

İranlı gazeteci ve sos-
yolog Ali Kedhuda-
zade, yaptığı

açıklamada, "İran'ın yapısal sis-
temi hiçbir krizi yönetmeye ha-
zırlıklı değil. Bunu iyi veya kötü
anlamında demiyorum. Yeterli
uzmanlık ve tecrübeye sahip
olunmaması nedeniyle söylüyo-
rum." dedi. Bir yönetim sistemi-
nin ne kadar güçlü olduğunun
normal zamanlardan ziyade kriz
anında anlaşıldığını dile getiren
Kedhudazade, sosyolojik davra-
nışlar ve tepkilerin toplum-devlet
ilişkisine dayalı bir öğreti oldu-
ğunu vurguladı.

Halk vurdum 
duymazlık içinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-
19)salgınının İran halkında diğer
ülke toplumlarına kıyasla "ger-
çeğe karşı vurdumduymazlık"
şeklinde bir reaksiyon oluşturdu-
ğunu ifade eden Kedhudazade,

şunları kaydetti: "Bir ülkede sağ-
lık açısından durumun olağan-
üstü olduğu açıklaması
yapıldığında, o ülkenin halkı
marketlerden ihtiyaçlarını alıp
evlerinde oturur ve kendilerini
karantinaya alırlar. İran'da ise
durum böyle değil. Bir çeşit ger-
çeğe karşı vurdumduymazlık du-
rumu söz konusu."
Koronavirüs salgınının tehlikeli
bir durum olduğuna yönelik de-
faatle uyarıların yapılmasına
rağmen İran'da insanların bir şey
yokmuş gibi cadde ve sokaklarda
gezmesini psikolojik açıdan ki-
şide tepki yokluğu ve bu nedenle
oluşan durgunluk hali anlamına
gelen "ataraksiya" şeklinde de-
ğerlendiren Kedhudazade,
"İran'da halk diğer büyük sorun-
ların nedeniyle koronavirüs sal-
gınını dikkate almayan bir
ataraksiya hali yaşıyor." diye ko-
nuştu. Kedhudazade şöyle
devam etti: "İran'da koronavi-

rüsle ilgili uyarıları dikkate alma-
yan bazı insanlar, 'rahat ol, boş
ver' havasındalar. Bu durum ce-
saretten veya irfani bir haslete
sahip olmaktan kaynaklanmıyor.
Aksine hissizlik ve ataraksiya ha-
linde olmaktan kaynaklanıyor."
Kedhudazade, "Virüsün İran'da
ilk görüldüğü geçen aya nazaran
halk, Nevruz tatili rehavetiyle
daha da umursamaz davrana-
caktır." dedi. Bazı ülkelerin bu
konuda disiplinli davranarak ka-
rantina gibi tedbirler aldığına
işaret eden Kedhudazade, söz
konusu uygulamanın İran'da uy-
gulanacağını düşünmediğini
söyledi. Çin'de ortaya çıkan yeni
tip koronavirüs, İran'da ilk ola-
rak 19 Şubat'ta Kum kentinde
görülmüş, ardından ülkenin ta-
mamına yayılmıştı. İran Sağlık
Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede
can kaybının 853'e yükseldiğini,
vaka sayısının ise 15 bine yaklaş-
tığını açıklamıştı.

Iran halkı kendi derdinde!

KKTC'nin
yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Türkiye Cumhuriyeti
olarak koronavirüs (Covid-19) ile
mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ne (KKTC) her türlü
desteğin verildiğini söyledi

DemirörenHaber Ajansı'na
açıklamalarda bulunan Oktay,
"Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mart tari-
hinde KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar
ile gerçekleştirdiği görüşmede de önemle
vurguladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti
koronavirüs ile mücadelesinde KKTC’ye
gereken her türlü desteği vermektedir. Bu
çerçevede, koronavirüs vakalarının
KKTC’de de görülmesinin ardından 11
Mart tarihinde hükümetlerimiz arasında
sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin bir
anlaşma imzalanmıştır" dedi.

Soydaşların sağlığı önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle
devam etti: "Anlaşma çerçevesinde hibe
edilmesi öngörülen aşı, ilaç, tıbbi mal-
zeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti ve
koronavirüs ile mücadele ekipmanlarının
ilk bölümü 13 Mart tarihi itibarıyla KKTC
temsilcilerine teslim edilmiştir. İhracat ya-
sağına karşın, koronavirüs ile mücadele
bağlamında Sağlık Bakanlığımızca
KKTC’deki özel ecza depoları ve medikal
depoların gerekli malzemeleri alabilmele-
rine imkan sağlanmaktadır. Koronavirüs
Bilim Kurulu KKTC’den gelebilecek talep-
lere yönelik olarak her türlü desteği vere-
cek şekilde görevlendirilmiştir. Öte
yandan, Lefkoşa Büyükelçimiz ile Sağlık
Bakan Yardımcımız da KKTC makamla-
rıyla yakın işbirliği içerisindir. KKTC’de
yaşayan soydaşlarımızın sağlığı öncelikle-
rimizdendir. Gelişmeler tarafımızdan yaki-
nen takip edilmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da KKTC’nin yanında ol-
maya devam edecektir."

Ukrayna’da
olağanüstü hal!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volo-
dimir Zelenski, ihtiyaç olması
halinde, ülke genelinde olağan-

üstü hal ilan edilebileceğini söyledi. Ze-
lenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna’da
durumun henüz olağanüstü hal ilan ede-
cek düzeyde kritik olmadığını, ancak, şart-
ların gerektirmesi halinde, olağanüstü
halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Vo-
lodimir Zelenski, herkesi karantina önlem-
lerine uymaya çağırarak, buna
uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.
Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ge-
nelinde koronavirüs (Covid-19) tespit
edilen kişi sayısının 7’ye yükseldiği bildi-
rildi. Virüs tespit edilen 2 kişinin başkent
Kiev’de olduğu kaydedildi. Ukrayna gene-
lindeki 7 kişiden 4’ünün, Ukrayna’dan
yurtdışına hiç çıkmadan koronavirüse ya-
kalandığı dile getirildi.Ukrayna’da hükü-
metin kabul ettiği sıkılaştırılmış karantina
önlemleri çerçevesinde, yabancı ülkelerle
uçuşlar durdurulurken, şehirlerarası yolcu
taşımacılığına da ikinci bir bildirime kadar
son verildi. 
HABER MERKEZİ

KORONAVIRUS 182
BIN KISIYE BULASTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 182 bini aştı

5'in altında vakalar
Vaka sayısı 5'in altında kalan ülke ve bölge-
ler de şöyle sıralandı: "Fildişi Sahili, Küba,
Moğolistan, Trinidad ve Tobago, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Fransız Polinezyası, Gib-
raltar, Guam, Kenya, St. Barth, Seyşeller, Ni-
jerya, Aruba, Çuraçao, Namibya, Saint Lucia,
Saint Martin, Cayman Adaları, Sudan, Nepal,
Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Benin,
Butan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ek-
vator Ginesi, Gabon, Grönland, Gine, Vati-
kan, Liberya, Moritanya, Mayotte, St Vincent
ve Grenadinler, Somali, Surinam, Esvatini,
Tanzanya, Togo ve ABD Virjin Adaları."

Fuat
Oktay

Volodimir
Zelenski
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l aodikya Antik Kenti'nde, milattan
sonra 494 yılında yaşanan depremde
yıkıldıktan sonra toprak altında kalan

ve 7 metre derinlikten çıkarılan 1750 yıllık
freskli traverten bloklar ayağa kaldırıldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste-
sinde yer alan ve içinde İncil'de adı geçen
7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya
Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon ça-
lışmaları, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlı-
ğındaki ekip tarafından 2003 yılından beri
sürdürülüyor. Milattan önce 5 bin 500'e
tarihlenen buluntuların ortaya çıktığı Lao-
dikya, antik çağda Anadolu'nun en önemli
ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri ol-
masıyla her zaman turistlerin gezi rotaları
arasında yerini alıyor. İki yıl önceki kazı-

larda, milattan sonra 494 yılında meydana
gelen depremde yıkılan freskli (yaş duvar
sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş ma-
deni boyalarla resim yapma yöntemi)
1750 yıllık traverten bloklar, özel yöntemle
toprak altından çıkarıldı ve itinayla sürdü-
rülen çalışmalar sonucunda ayağa kaldı-
rıldı. Boyayla yapılan resimlerde zenginliği
simgeleyen korint başlıklı sütunların ol-
duğu panolar, figüratif çizimler ve farklı
betimlemelerin bulunduğu kompozisyon-
ların yer aldığı duvar ziyarete açılmak için
hazırlanıyor.

Nisan ayında ziyaretçilerle
buluşacak

Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal
Şimşek, yaptığı açıklamada, yıl boyunca
kazı ve restorasyon çalışmalarının sür-

düğü Laodikya Antik Kenti'nin dünyadaki
önemli kazılar arasında yer aldığını anlattı.
Bugüne kadar önemli tarihi yapıları gün
ışığıyla buluşturduklarını belirten Şimşek,
her bir bloku düştüğü yerden belgeledikten
sonra sırasıyla sistemli bir şekilde ayağa
kaldırdıklarını dile getirdi. Şimşek, dep-
remde yıkılan 9 sıra halindeki duvarı titiz-
likle ayağa kaldırdıklarını ifade ederek "Bu
efsane freskli travertenler üzerine yığılan
molozlar sayesinde olduğu gibi korunmuş.
Bu duvarın genişliği ve bu kadar büyük bir
alanın boyalı olması bakımından dünyada
başka bir örneğinin bulunmadığını düşü-
nüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda
52 metre uzunluğunda 9 metre yüksekli-
ğinde resimli duvarı ayağa kaldırdık.Nisan
ayında ziyarete açmayı planlıyoruz." dedi.
HABER MERKEZİ
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Sevcan Orhan kamera karşısında
Autoplato'da yaklaşık yirmi
beş kişilik bir ekip eşli-
ğinde gerçekleştirilen çe-

kimlerde kendisine eşlik eden
dansçılarla birlikte ayna karşısında hü-
nerlerini sergileyen başarılı sanatçı,
kariyerinin en hızlı çekimine imza attı.
Bir saatten kısa bir sürede tamamla-
nan klip çekimininin ardından seti ziya-
ret eden basın mensuplarıyla kısa
birde röportaj yapan Sevcan Orhan;

''Set biz gelmeden önce platoda görevli
arkadaşlar tarafından iki gün boyunca
uzmanların öngördüğü şekilde deze-
fekte edildi. Bizde elimizden geldiğince
hızlı olmaya çalıştık. Aslında çekimleri
ertelemek dahil bir çok seçenek üze-
rinde uzun uzun düşündük ancak evine
ekmek götürmek zorunda olan arka-
daşlarımızıda düşünmek zorundaydık.
Bu yüzden yönetmenimiz ve ben başta
olmak üzere hepimiz elimizi çabuk tut-

maya çalıştık. Umarım kısa zamanda
bu süreçleride atlatırız.'' ifadelerini kul-
landı.

Güzel ve mutlu günler diledi

Röportajın ardından tüm sete özverile-
rinden ötürü teşekür eden başarılı sa-
natçı bugün tüm dijital platformlarda
yayınlanacak yeni klibini hep birlikte
yaşayacağımız güzel ve mutlu günlere
adadığını dile getirdi.

Beş yıllık albüm 
orucunu geçtiğimiz yıl

çıkardığı ''İçimden Geldi
Söyledim'' ile bozan

başarılı sanatçı Sevcan
Orhan, albümde yer
alan ''Evlerinin Önü
Yonca''yı Erkan Nas

yönetmenliğinde
kliplendirdi

AyAGA kAlktı

Laodikya Antik Kenti'nde, 
milattan sonra 494 yılında meydana

gelen depremde yıkılan freskli 
1750 yıllık traverten blokların 52

metrelik bölümü gün yüzüne
çıkarılarak yeniden yerine konulduAntik kentAntik kentAntik kentAntik kentAntik kentAntik kentAntik kentAntik kent

Koçum Mustafa!
Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek olan “Vodafone
FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition”da ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapacak

Vodafone’un gençlik
markası Vodafone Free-
Zone, hayalinde müzik

olan ve sesini geniş kitlelere duyurmak
isteyen genç yeteneklere destek olmaya
devam ediyor. Bu yıl farklı bir kon-
septle üçüncüsü gerçekleştirilecek olan
Vodafone FreeZone Online Müzik Ya-
rışması: Ünkapanı Edition ile bir kez
daha Türkiye’nin yeni genç sesi seçile-
cek. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın
koçluk yapacağı yarışmaya katılmak
isteyen gençler, 25 Mart’a kadar per-
formans videolarını #BeniSeçFree-
Zone hashtag’i ile Instagram,
YouTube, Tiktok ve Twitter’a yükleye-
rek yarışmaya başvurabilecek. Voda-
fone FreeZone, performans videolarını
profesyonel ortamda kaydetmek iste-
yenler için Vodafone Park’ta bulunan
Vodafone FreeZone Stüdyo’yu “Beleşe
Stüdyo” adı altında ücretsiz kullanıma
da sunacak.

Tüm gençler yarışmaya davetli

Vodafone FreeZone olarak gençlerin
ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini

belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,
“Gençler için bir kez daha sadece on-
line ortamdan başvuru yaparak yete-
neklerini sergileyebilecekleri ve seslerini
YouTube aracılığıyla milyonlara duyu-
rabilecekleri bir dijital müzik yarışması
düzenliyoruz. Bu yıl konsept değişikli-
ğine gittik ve yarışmamızı ‘Vodafone
FreeZone Online Müzik Yarışması:
Ünkapanı Edition’ olarak isimlendir-
dik. Müziğe gönül vermiş, sesine güve-
nen tüm gençleri yarışmamıza
katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Gençlere yol gösterecek

Mustafa Sandal ise “Vodafone Free-
Zone ile ilk çalışmam. Genç seslerin
desteklenmesini çok önemli buluyo-
rum. Vodafone FreeZone Online
Müzik Yarışması, sesini kitlelere du-
yurmak isteyen gençler için büyük bir
fırsat. Ben de kendi deneyimlerimle
gençlerimize yol göstermeye çalışaca-
ğım. Heyecan ve keyif dolu bir süreç
olacağına inanıyorum. Tüm katılımcı-
lara bol şans diliyorum” diye konuştu.

Büyük final Haziran’da

“Vodafone FreeZone Online Müzik
Yarışması: Ünkapanı Edition” için
gönderilen performans videoları,
müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık
Sezer ve ekibi tarafından ön elemeye
tabi tutulacak. Yarı finale katılmaya
hak kazanan 10 genç ses, Vodafone
FreeZone Stüdyo’da Mustafa San-
dal’dan koçluk alacak ve performans-
larını sergileyecek. Vodafone FreeZone
YouTube kanalında yayınlanacak per-
formanslar halk oylaması ve Mustafa
Sandal puanı ile değerlendirildikten
sonra 3 finalist belirlenecek. 10 Hazi-
ran’da Mustafa Sandal’ın da katılı-
mıyla yapılacak büyük final, Vodafone
FreeZone YouTube kanalından canlı
yayınlanacak ve halk oylaması ile Tür-
kiye’nin yeni genç sesi seçilecek. Yarış-
manın birincisi, Vodafone FreeZone
desteğiyle, single ve klip çıkarma, ay-
rıca kendi YouTube kanalını açmak
için gerekli danışmanlığı alma şansına
sahip olacak. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Çakırkaya Manastırı

turizMe
kazandırılacak
Gümüşhane'de, 13'üncü yüzyılda, 65 metre
yüksekliğindeki bir kaya kütlesinin
oyulmasıyla yapılan ve büyük bölümü 
definecilerce tahrip edilen Çakırkaya Manastırı,
yaklaşık 1 milyon liralık restorasyon projesiyle
turizme kazandırılacak

KentinŞiran ilçesinin Çakırkaya
köyü Kozağaç mevkisinde, 1295 ra-
kımdaki tarihi manastırın kilisesinin

oyma yöntemiyle yapılmış 8 sütunu zarar gö-
rürken şapel ve birkaç küçük mekanı halen
ayakta duruyor. Tahrip edilen sütunlar ve ma-
nastır, Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle "Çakır-
kaya Manastırı Turizme Kazandırılıyor Projesi"
kapsamında restore edilecek. Çakırkaya Manas-
tırı, kaya kütlesi oyularak yapılması dolayısıyla
Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü
Sümela Manastırı'yla benzerlik gösteriyor.

Aslına uygun restore edilecek

Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi,  Gümüş-
hane ve Şiran'ın eski dönemlerden bu yana
farklı inançlara ev sahipliği yaptığını anlattı. Ça-
kırkaya Manastırı'nın 65 metre yüksekliğindeki
bir kayanın oyulmasıyla 13'üncü yüzyılda yapıl-
dığını belirten Ekşi, bu yönüyle manastırın bölge
turizmi açısından önemine işaret etti.

Sütunlar tamamlanacak

Ekşi, manastırı bir miras olarak gördüklerini ve
koruyup restore ederek turizme kazandırmak is-
tediklerini vurgulayarak, "İl Özel İdaresi ve DO-
KA'nın katkılarıyla, yaklaşık 1 milyon liralık
'Çakırkaya Manastırı Turizme Kazandırılıyor
Projesi' ile manastırı aslına uygun restore edece-
ğiz. İçindeki kesik haldeki sütunlar da aslına
uygun tamamlanacak. Bunun yanında manastı-
rın hizmet odalarının da gün yüzüne çıkarılabil-
mesi için alanda kazı çalışması yapılacak." diye
konuştu. Tomara Şelalesi ile yerli ve yabancı tu-
ristlerden rağbet gören ilçedeki Çakırkaya Ma-
nastırı'nın, inanç turizmi açısından bölgeye ciddi
katkı sağlamasını beklediklerine işaret eden Ekşi,
nihai amaçlarının, kültürel varlık olan manastı-
rın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, tah-
rip edilmesinin önüne geçmek ve turistler için
Gümüşhane'de yeni bir uğrak noktası oluştur-
mak olduğunu aktardı.

Antik kent

Sinema için
plato kurdular

Çankırı Karatekin Üni-
versitesi (ÇAKÜ) Güzel
Sanatlar Fakültesi Si-

nema-Televizyon Bölümü öğrenci-
leri, çektikleri filmlerde tuz mağarası
ile öne çıkan Çankırı'yı plato olarak
kullanıyor. Uygulamalı eğitim ilkesi
çerçevesinde Sinema-Televizyon Bö-
lümünde eğitim alan öğrenciler,
ikinci sınıftan itibaren senaryosunu
yazdıkları filmi çekmeye başlıyor.
Kısa film, televizyon programı, bel-
gesel, klip tarzında çekimler yapan
öğrenciler, Çankırı sokaklarının yanı
sıra Çivitcioğlu Medresesi, Cam
Seyir Terası, Tuz Mağarası gibi ta-
rihi ve turistik mekanlarda çekim ya-
parak hem vatandaşların ilgisini
çekiyor hem de Çankırı'nın tanıtı-
mına katkı sağlıyor. Sinema-Televiz-
yon Bölüm Başkanı Doktor
Öğretim Üyesi Tunç Boran, yaptığı
açıklamada, öğrencilerin çektikleri
filmlerden not aldıklarını belirtti.
Boran, "Toplamda 180 öğrencimiz
var. Birinci sınıflar hariç, diğer öğ-
rencilerimiz kendi aralarında 16
farklı ekip oluşturuyor. Bu ekipler
toplamda 20 tane film üretiyor. Bu
sayı her dönem artabiliyor ancak en
az 20 film üretmiş oluyorlar." dedi.

Korunmuş bir yapısı var

Öğrencilerin çekimleri sırasında
Çankırı'nın mekanlarını kullandıkla-
rını vurgulayan Boran, şunları söy-
ledi: "Çankırı'nın özgün bir dekoru,
korunmuş bir yapısı var. Bu korun-
muş yapı içinde kenti bir dekor ola-
rak kullanıyor öğrencilerimiz.
Çankırı'yı bir film platosu haline
dönüştürmüş oluyorlar. Küçük bir
il, film ekipleri şehre  hareketlilik 
kazandırıyor." 
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m illi Eğitim Bakanlığı ile Genç-
lik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen 2019-2020

Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol
Turnuvası’na Bağcılar Şükrü Savaşeri
Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı da
katıldı. Beden öğretmeni Zübeyr Kı-
zıldil tarafından 6 yıl önce kurulan
takım, şampiyona boyunca büyük ba-

şarıya imza attı. Gruplarda ve eleme-
lerde çıktığı tüm maçları kazanan
Bağcılarlı kızlar, 4 Mart 2020 günü
final maçında ise Küçükçekmece
Mimar Sinan Ortaokulu’yla karşılaştı.

Başkan hepsini tebrik etti

Namık Şevik Stadyumu’nda oynanan
final maçında Şükrü Savaşeri Orta-

okulu Kız Yıldız Futbol takımı raki-
bini 3-1 yenerek İstanbul şampiyonu
oldu. Namağlup il birincisi olan şam-
piyon kızlar, mutluluklarını paylaş-
mak için altın madalyalarıyla Bağcılar
Belediyesi’ni ziyaret etti. Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı ma-
kamında ağırladığı kızları tebrik etti. 
CENGİZ ALÇAYIR

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Go-
bert'in test sonucunun pozitif çıkmasının
ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen
Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA)
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sa-

yısı 3'e yükseldi. Detroit Pistons'ın 8
Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika
sahada kalan Christian Wood'un test so-
nucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons
Kulübü de isim vermeden, bir oyuncuları-

nın Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık eki-
binin kontrolünde, toplumdan izole bi-
çimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.
Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitc-
hell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

nBa’deki koronavirüS SayiSi artiyor

SP  R
BaGcilarli kizlar 
Sampiyon oldu
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Başkanı Lokman Çağırıcı da madalyalarıyla kendisini ziyarete gelen şampiyon kızları tebrik etti
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Ne kadar istekli
olduklarını kanıtladılar
Şampiyon kızların Bağcılar’ı
en iyi şekilde temsil ettiğini
belirten Çağırıcı, “Başarıla-
rıyla bizleri sevindiren öğ-
rencilerimizi ve onların bu
aşamaya gelmesinde en
büyük katkıyı sağlayan öğ-
retmenlerini tebrik ediyo-
rum. Şampiyon olarak

bizlere azim ile çıktıkları
yolda ne kadar istekli ol-
duklarını kanıtladılar. Ken-
dilerini kutluyor bundan
sonraki etaplarda başarılar
diliyorum” dedi. Kızlar fut-
bol takımı, salon futbo-
lunda da geçen yıl Türkiye
5.’si olmuşlardı.

Trabzon’un bileği bükülmüyor
Süper Lig’in ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı
oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzonspor, ayrıca
ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi; toplamda ise 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı
Süper Lig’in ikinci yarısında
çıktığı 9 maçta mağlubiyet
yüzü görmeyen Trabzonspor,
ligin ilk 9 haftasında sergilediği
performansı geride bıraktı. İlk
yarının 9 haftalık bölümünde 4
galibiyet, 4 beraberlik ve 1
mağlubiyet alarak hanesine 16
puan yazdıran bordo-mavili-
ler, ikinci yarının geride kalan 9
haftalık bölümünde ise 6 gali-
biyet, 3 beraberlik alarak 21
puan topladı ve ligin ilk 9 haf-
tasında aynı rakiplerine karşı
oynadığı müsabakalara göre
daha iyi performans sergiledi.

Ligde 11 maçtır 
kaybetmiyor

Özellikle ikinci devre yakala-
dığı çıkış ile zirve koltuğuna da
yerleşip, son yılların en iyi per-

formanslarından birine imza
atan Trabzonspor, ligin ikinci
yarısında da yenilgi yüzü gör-
medi. Geride kalan 9 haftalık
bölümünde sadece berabere
kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK
ve Medipol Başakşehir karşı-
laşmalarında puan kaybı yaşa-
yan bordo-mavililer, toplamda
ise ligde 11 maçlık yenilmezlik
serisi yakaladı. Trabzonspor,
yakaladığı bu çıkış ile ayrıca
ligde devam eden en uzun
puan serisinin de sahibi konu-
munda yer alıyor.

Golcüsü bu aralar
suskun

Bu arada, 19 golle Süper
Lig’de gol krallığı yarışında
zirvede yer alan, Trabzonspor
forması ile bu sezon toplamda

forma giydiği 39 maçta 25 gol
ve 8 asistlik performans sergi-
leyerek takımına önemli bir
katkı sağlayan forvet oyuncusu
Alexander Sörloth, ligde çıktığı
son 4 maçta ise gol kaydede-
medi. Son olarak ligin 23’üncü
haftasında deplasmanda oy-
nanan Beşiktaş karşılaşma-
sında attığı 2 golle takımının
bu maçtan puanla ayrılma-
sında önemli katkısı bulunan
Norveçli golcü, sonraki peri-
yotta 5-2 kazanılan Çaykur Ri-
zespor, 1-1 biten Gaziantep
FK, 3-1 kazanılan BtcTurk
Yeni Malatyaspor ve 1-1 biten
Medipol Başakşehir karşılaş-
malarında rakip fileleri boş
geçti. Sörloth, bu 4 maçlık pe-
riyotta sadece 1 asist ile skora
katkı verdi. DHA

Liglerin 
ertelenmesi
gerekiyor
HES Kablo Kayserispor Teknik 
Direktörü Robert Prosinecki, 2-1
kazandıkları BtcTurk Malatyaspor
maçının ardından kulüp tesislerinde
yaptığı açıklamada, "Hes Kablo
Kayserispor'u ligde tutmak için
elimizden geleni yapacağız" dedi
Süper Lig'in 26'ncı haftasında BtcTurk
Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik sonuçla
geçen Hes Kablo Kayserispor, deplas-
manda oynayacağı Fenerbahçe maçı
hazırlıklarına başladı. Futbolcular an-
trenmanda koşu, ısınma ve fitness ça-
lışması yaptı. Antrenman öncesi
konuşan Hes Kablo Kayserispor Tek-
nik Direktörü Robert Prosinecki, oyna-
dıkları her maçın final havasında
olduğunu belirterek, "Bu durum fut-
bolcularımızın ve bizim üstümüzde bir
baskı yaratıyor. Bu baskı altında oyna-
mak kolay değil. BtcTurk Yeni Malat-
yaspor karşısında skoru korumak
adına geri çekilmemiz de bu neden-
leydi. Kaybetseydik ligde kalma şansı-
mızı epey düşürecektik. Şuan
Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz.
Genel olarak durumlar nasıl bilmiyo-
ruz. Liglerin iptal olması gibi bir
durum konuşuluyor. Biz şuan maçlar
oynanacakmış gibi düşünüp çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Kayseris-
por'u ligde tutmak için elimizden
geleni yapacağız" dedi.

Bir an önce gündeme gelmeli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim'in liglerin ertelenmesi gerektiğini
söylemesinin hatırlatılması üzerine
Prosinecki, "Bütün dünyada bir panik
var. Küresel bir problem var. Avru-
pa'da ki çoğu lig ertelendi. Benim ül-
kemde okullar ve ligler tatil edildi.
Çoğu yerde koronavirüs nedeniyle ön-
lemler alınıyor. Avrupa'ya kıyasla çok
büyük bir tehlike görülmüyor, fakat
son oynadığımız maçta taraftarın ol-
maması, bomboş bir stada oynamak
futbolun doğasına aykırı. Futbol bu
şekilde olmaz. Avrupa'da olduğu gibi
burada da liglerin ertelenmesi gün-
deme gelmeli. Yetkililer nasıl bir önlem
alır bilmiyorum ama taraftarsız bir
futbol içimize sinen 1 durum değil"
ifadelerini kullandı. 

Antalya Sivas'ı
dondurdu
Süper Lig'in 26. haftasında Fraport
TAV Antalyaspor, sahasında Demir
Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Süper
Lig'in 26. haftasında Fraport TAV An-
talyaspor, sahasında Demir Grup Si-
vasspor'u ağırladı. Maçın 7.
dakikasında çalımlarla ceza sahası
önüne gelen Hakan Özmert'in plase vu-
ruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptık-
tan sonra auta gitti. 11. dakikada
Hakan Özmert'in sağ kanattan orta-
sında arka direkte topla buluşan Amil-
ton'un kafa vuruşunda, direkten dönen
meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
12. dakikada Kudriashov'un pasına ha-
reketlenen Lukas Podolski, penaltı nok-
tası üzerinde Fatih Aksoy'un
müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem
Özgür Yankaya verdiği penaltı kararını
VAR incelemesi sonrası iptal etti. 
77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın
ara pasında defansın arkasına sarkan
Yatabare, kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Bu futbolcunun vuruşunda Boffin,
topu güçlükle kornere çeldi. 79. daki-
kada Hakan Özmert'in pasında sol
çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan
Podolski'nin vuruşunda, topu Samassa
kurtardı. 81. dakikada Fraport TAV An-
talyaspor öne geçti. 

Gaziantep deplasmanlarda yok
Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de rakipleri
için zorlu bir deplasman algısı oluşturan kırmızı-
siyahlı ekip, dış saha maçlarında da istediği puanları
toplayamıyor. Bu sezon geride kalan 26 haftada 32
puan toplayan Gaziantep ekibi, bunların sadece
13'ünü dış sahada kazandı. Deplasmanda attığı 13
gole karşı 25 kez de kalesini gole kapatamayan
Güneydoğu temsilcisi, 19 puanı hanesine yazdırdığı
iç saha maçlarında ise attığı 23 gole karşılık rakiple-

rinden 16 kez gol yedi. Ligdeki son 4 maçını kazana-
mayan Gaziantep ekibi, son galibiyetini 17 Şubat'ta
2-0'lık skorla Çaykur Rizespor maçında aldı. Gazian-
tep Futbol Kulübü, daha sonra deplasmanda
Göztepe ve Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı, Medi-
pol Başakşehir'e 3-1, son olarak da Aytemiz Alanyas-
por'a 1-0 yenildi. Gaziantep Futbol Kulübünün
deplasmandaki son galibiyeti ise 21 Aralık'ta 4-3 so-
nuçlanan Kasımpaşa maçı oldu.



Tamer Tuna, Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandığını belir-
terek, liglerde oynanan maçlarda seyircilerin önemine dikkat çekti.
Takım ruhunun kaynağının taraftar olduğuna vurgu yapan Tamer
Tuna, "Futbolun güzelliği taraftar. Onları hissedememek çok kötü"
dedi. Futbolun temaslı bir oyun olduğuna işaret eden Tamer Tuna,
"Takımda aynı dile konuşmadığımız çok oyuncu var. 6 farklı dil ko-
nuşuluyor. Biz de oyuncularımıza diyalog ve temas halindeyiz.
Güvenin sağlık anlamında kaybedildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu
konuda devletimin, özellikle Sağlık Bakanımızın açıklamaları bize
güven veriyor. Hiçbir canın kaybedilmemesi, yabancı oyuncuları-
mıza çok güvenli bir ülkede olduklarını söylememiz önemli" diye
konuştu. Sporla ilgili verilecek kararlarda teknik heyet ve oyuncula-
rın da görüşünün alınması gerektiğini aktaran Tamer Tuna, konuş-
masını şöyle sürdürdü: "Sporla ilgili kararlar bu işin içerisinde
olanların fikri sorularak da alınabilir. Bu işte mağdur olacak en
önemli kişiler biz değiliz. Ligler iptal olsa da ertelense de arka-
mızda, sahada, tesislerde çalışanlar mağdur olacak.
Bizler her kararı uygulamak zorundayız. Ancak
oyuncuların zihinsel sağlığı da önemli." Bir soru
üzerine futbolcuları Charles'in kendi ülkesinde 14
günlük karantinaya alındığına dikkat çeken Tamer
Tuna, "Futbolcumuzu tedavi için 2 günlüğüne ül-
kesi Brezilya'ya göndermiştik. Fransa üzerinden ül-
kesine gittiği için karantinaya alındı. Şimdi dönüş
sorunu yaşıyor. Bu sadece Charles ile ilgili bir
durum değil. Geçtiğimiz günlerde buraya yabancı
oyuncularımın aileleri, arkadaşları geldi. Hala otelde
kalanlar var. Biz bu insanlarla birlikte yaşa-
dık. Hasta değiliz ama potansiyel hasta-
yız. 7 oyuncumuzda gribal
enfeksiyon var. Komplo teorisi
üretmiyorum ama maalesef
süreç bu. Bu süreci yöneticileri-
miz iyi yönetiyor.

Virüs bize de 
bulaşmış olabilir

Kişisel tercihim ise maçların
oynatılmaması yönünde. Ben
liglerin erteleneceğini tahmin
ediyorum. Bunu bir yerlerden
aldığım bilgiye dayandırmıyo-
rum. Sürecin gidişatı bunu gösteri-
yor. İçimizden hastaların

çıkabileceğine dair düşüncemden dolayı bunları söylüyo-
rum. Bize virüs bulaşmış olabilir. Futbolcuların çocukları,
aileleri ile birlikteydik. Örneğin, Sinan Gümüş'ün anne ve
babası Almanya'dan geldi. Bana 'Hocam onlara doku-
namıyorum' dedi. Çocuklar anne ve babalarına sarıla-
mıyor. Soyunma odasında bile herkes tereddüt
içerisinde. Göz göze geliyoruz ve bu teması duygula-
rımızla yaşatıyoruz. Böyle bir ortamda çalıyoruz.
Soyunma odasında birlikteyiz, aynı tabaktan,
çatal, bıçaklarla yemeği-
mizi yiyoruz. Önlem
alsak da potansiyel
olarak virüse açık
bir ortamdayız. Şu
an bile bu ortamda
virüse açığız" diye
konuştu.
DHA
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S üper Lig'de 26'ncı hafta geride kaldı. Haf-
tanın en önemli maçı olan Galatasaray -
Beşiktaş derbisi 0-0 sonuçlanırken, şampi-

yonluğun diğer iki adayının karşı karşıya geldiği
Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası
ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçlar ile
ligde Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Me-
dipol Başakşehir 2'nci sıradaki yerini korudu.
Galatasaray 3'üncü sırada, Fraport TAV Antal-
yaspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor
ise 4'üncü sırada kaldı.

17 gol atılmıştı

Ligde bu hafta oynanan toplam 9 karşılaşmada
14 gol atılırken, yakalanan 1,55'lik gol oranı ile
sezonun geride kalan bölümündeki en düşük
ortalaması yakalandı. Bundan önceki en düşük

gol oranına sahip hafta 21'inci haftadaki 1,8'lik
gol oranı olurken, söz konusu haftada oynanan
müsabakalarda toplam 17 gol atılmıştı.

Ev sahipleri kaybetmedi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan 9 karşı-
laşmada ev sahibi takımlar mağlubiyet yaşa-
madı. Koronavirüs salgınına önlem amacıyla
seyircisiz oynanan mücadelelerde 7 maçta ev
sahipleri galip gelirken, diğer 2 karşılaşmada ta-
raflar eşitiliği bozamadı. 
Ev sahipleri bu hafta rakip filelere 11 gol atar-
ken, kalelerinde ise 3 gol gördü. Kasımpaşa,
MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor 2
gol atarak galip gelen ev sahibi takımlar olur-
ken, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor,
İttifak Holding Konyaspor ve Fraport TAV An-

talyaspor da 1'er gol atarak kazanan taraf oldu.
Haftanın gol atamayan tek ev sahibi ise Beşik-
taş ile derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan
Galatasaray oldu.

Deplasman takımları gol atamadı

Süper Lig'in şu ana kadarki en az gol atılan
haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında
deplasman takımları gol atma başarısı göstere-
medi. Bu hafta oynanan 9 müsabakada deplas-
man takımları Göztepe, Gençlerbirliği,
Gaziantep FK, Fenerbahçe ve haftanın tek gol
çıkmayan mücadelesi olan derbide Beşiktaş, fi-
leleri sarsmayı başaramadı. Haftanın deplas-
manda gol sevinci yaşayan ekipleri ise 1'er gol
atan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve
BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu. DHA
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Dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını nedeniyle

nisan ayı sonuna kadar maçların
seyircisiz oynama kararı alındığı

Süper Lig'de 26'ncı hafta, bu
sezon en az gol atılan hafta

olarak tarihe geçti. Toplam 14
golün atıldığı hafta, 2019-2020
sezonunun şu ana kadar geçen

bölümünün en düşük rakamı
olarak dikkat çekti

işte SonuçLar
Süper Lig'in 26'ncı
haftasında alınan
toplu sonuçlar şu 
şekilde:
Kasımpaşa - 
Göztepe: 2-0
MKE Ankaragücü -
Çaykur Rizespor: 2-1
Yukatel Denizlispor -
Gençlerbirliği: 1-0
Aytemiz Alanyaspor -
Gaziantep FK: 1-0
İttifak Holding Kon-
yaspor - 
Fenerbahçe: 1-0
Hes Kablo Kayseris-
por - BtcTurk Yeni 
Malatyaspor: 2-1
Trabzonspor - Medi-
pol Başakşehir: 1-1
Galatasaray - 
Beşiktaş: 0-0
Fraport TAV 
Antalyaspor - Demir
Grup Sivasspor: 1-0 

Süper Lig 
SeSSize aLındı

Hocalar maçlar
oynanmasın diyor
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, ligin ertelenmesi gerektiğini belirterek, “Hiçbir şey oyuncuların sağlığından önemli değil” dedi

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan başkent temsilcisi
Gençlerbirliği'nin düşme hattıyla arasındaki puan farkı üçe düştü

süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 3 ma-
çında sadece bir puan alabildi. Ligin son 3 hafta-
sında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan başkent
ekibinin küme düşme hattıyla arasındaki puan
farkı 3'e düştü. Galatasaray'a deplasmanda 3-0 ye-

nilen kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra konuk et-
tiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere
kaldı. Ligin 26. haftasında deplasmanda Yuka-
tel Denizlispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi,
alt sıralardaki takımların kazanmasıyla sıkıntılı
bir sürece girdi. Sakat futbolcuların çokluğu
nedeniyle de sıkıntı yaşayan Gençlerbirliği, 11.
sırada yer almasına karşın Çaykur Rizes-

por'un sadece üç puan üzerinde bulunuyor. Kır-
mızı-siyahlı ekip 28, 15. sıradaki BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor ve 16. sıradaki Çaykur Rizespor ise 25
puana sahip.

Konya'yı yenmek zorunda

Başkent ekibi, 23. hafta sonunda düşme hattıyla
puan farkını 7'ye çıkarmıştı. Üst üste alınan kötü
sonuçların ardından bu farkı koruyamayan Genç-
lerbirliği, 27. hafta mücadelesinde 26 puanla 14. sı-
rada yer alan İttifak Holding Konyaspor ile
başkentte kritik bir maça çıkacak. Başkent temsil-
cisi, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.Rıza Çalımbay ise maçtan önce dünyada

yaşanan olaylardan dolayı futbolcularda kon-
santre sorunu olduğunu söylediğini belirterek,

"Tabii böyle bir zamanda maça konsantre olmak
zor" dedi.Futbolcuların maça kontsantre olama-

dığına vurgu yapan Çalımbay, "Sağlık futbol-
dan, her şeyden daha da önemli. Bu sürecin

biran önce bitmesini umuyoruz. Seyirci
olmayınca konsantre de düşüyor"

diye konuştu.

Ligi iyi bir yerde 
bitirmek istiyoruz

duşuşe geçti
Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 

Valencia

şifayı
kaptı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga)
kulüplerinden Valencia'da, teknik
ekip ve futbolcular arasında yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) vakasının
yüzde 35'e yükseldiği belirtildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden
Valencia'dan yapılan açıklamada, kulüp içinde
devam eden testlerin ardından teknik ekip ve
futbolcular arasında yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) yakalananların oranının yüzde 35'e
çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semp-
tomları görülmediği belirtildi. Açıklamada, ko-
ronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve
ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken
sağlık desteğinin sağlandığı belirtildi.

Virüse yakalanma oranı yüksek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta İtalya
temsilcisi Atalanta ile San Siro Stadı'nda oyna-
dıkları maç sırasında virüse karşı önlem alınma-
dığını hatırlatan Valencia, "O maçın çok kısa bir
süre sonrasında o bölge, virüsün yüksek riskli
olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki vi-
rüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle
gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirme-
sinde bulunuldu. Valencia, aralarında futbolcu-
lar Arjantinli Ezequiel Garay ve Fransız

Eliaquim Mangala'nın da yer aldığı 5 ki-
şide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu
açıklamıştı.
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Burçİn
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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...


