


ReSim yapmaya yirmi dört yıl önce başla-
yan ve Ankara’da ressam Aynur Ocak’tan
İstanbul’a yerleştikten sonra da ressam İs-
mail Acar, ardından Erol Taşkıran ve
Doğan Özcan’nın ortak atölyesinde resim
dersleri alan Bingül Karadağlı “Kadın,
Çiçek, Kayık ve At” resimleri üzerine
çalışmalar yapıyor. Çeşitli ressamlar ile
karma sergilere katılan Bingül Kara-
dağlı “müzik dinlemek ruhun gıdası,
ancak müzik, resim yaparken de
dinlenebildiği için bence kişi iki
farklı gıdanın tadına aynı anda
varabiliyor” diyor.
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“ Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu
Gecesi" olarak nitelendirilen müzayede de
oyuncu Tamer Karadağlı'nın ressam annesi

Bingül Karadağlı'nın resim sergisi katılımcıları büyü-
ledi. Bingül Karadağlı'nın 'Atatürk' ve 'Kadın' isimli
resimleri açık arttırma usulüyle satıldı. Çeşitli antika
eşya ve tabloların satıldığı gecede müzayede kısmının

sunuculuğunu ise ünlü müze-
yedeci Uğur Batur yaptı.
Ayrıca son günlerde tüm
sektörleri ve dünyayı et-

kileyen koronavirüs
için önce hij-

yen
di-

yerek gi-
rişte

davetli-
ler,

ko-

lonya ile karşılandı. Organizasyonda hijyene önem
verilmesi davetliler tarafından takdir edildi. Hayatları
iki kat daha zor geçen engelli kardeşlerimiz için yap-
tığı çalışmalarla dikkat çeken Engelsiz Yaşam Vakfı,
geceden elde edilen geliri engelliler yararına kullana-
cak. Korona virüsüne rağmen katılımcılar, bu özel ge-
cede Atilla Kaplakarslan'ı yalnız bırakmadı.

Ferman'ın duygusal anları

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak da geceye katılanlar ara-
sındaydı. Kolları olmayan ve ayakları ile resim yapan
engelli ressam Ayşe Işık hayranı olduğu şarkıcı Fer-
man Toprak’a kendisinin ayakları ile yaptığı bir port-
resini sahnede sanatçının bizzat kendisine hediye etti.
Ferman Toprak ile ressam Ayşe Işık sahnede duygulu
anlar yaşadılar.

İlk kişisel sergisi

Tamer Karadağlı'nın annesi Bingül Karadağlı, kokteyl
alanında seyircileri karşılayan ilk kişisel sergisini
açmış oldu. 75 yaşında olan Bingül Karadağlı, oğ-
luyla birlikte törene katıldı. Anne, Bingül Karadağ-
lı’nın “Atatürk” resmini cemiyet hayatının
simalarından Aslı Aydın tarafından dört bin beş yüz
liraya, “Kadın” tablosu ise iş insanı Murat Karabova
tarafından dokuz bin liraya alıcı buldu.

Engelsiz Yaşam

Vakfı Başkanı Atilla

Kaplakarslan'ın 

organize ettiği,

Yeşilköy'deki Wow

Otel'de düzenlenen

yardım gecesi

geçtiğimiz günlerde

gerçekleşti. Sanat,

cemiyet ve iş

dünyasından birçok

ismin katıldığı gecenin

sunuculuğunu ünlü

magazinci Tayyar

Işıksaçan üstlendi

Aslı Hünel
konseri

Gecenin finalinde ünlü şarkıcı
Aslı Hünel sahne aldı. Eşiyle bir-
likte geceye katılan Hünel, katı-
lımcılara unutamayacakları bir
gece yaşattı. Ünlü şarkıcı, canlı
orkestrası eşliğinde 1.5 saatlik
bir müzik ziyafeti sundu. Bir
Nefes, İnleyen Nağmeler, Ben
Yoruldum Hayat, Arap Saçı gibi
Türk müziğinin klasikleri ve
kendi eserlerini seslendiren
güzel şarkıcı, geniş repertuva-
rıyla dikkat çekti. Fouad Sarkis
marka kıyafet tercih eden başa-
rılı yorumcu, gecede 2 ayrı kos-
tüm giydi. Makyajını kendisi
yapan
Hünel,
ödülünü
eşi Savaş
Yurtse-
ver'in ve Atilla
Kaplakarslan'ın
elinden aldı. Geceye
ait kareleri ve video-
ları sosyal medya he-
sabından paylaşmayı
ihmal etmeyen şarkıcı,
düşüncelerini şu sözlerle dile ge-
tirdi: Kıymetli Engelsiz Yaşam
Vakfı Kurucusu Atilla Kapla-
karslan ve sevgili eşim
Savaş Yurtsever'in elinden
teşekkür plaketini almak
beni çok mutlu etti.
Gelecek başarılara
ve mutlu gün-
lere inşallah."
Hünel, kıya-
fetini değişti-
rirken
sahneyi Hilal
Özdemir ve
Sami Aksu'ya
bıraktı.

Bingül 
Karadağlı
hakkında:

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE
ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE
ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE

20 YAŞINDAKi KIZI

SEVEBiLiRiM
Kanal d ekranlarında yayınla-
nan 2. Sayfa adlı magazin prog-
ramına konuk olan ünlü türkücü
İzzet Yıldızhan gündeme dair
bomba açıklamalar yaptı. 56 ya-
şındaki Yıldızhan, Cem Yılmaz
ve Serenay Sarıkaya ilişkisine
onay verdiğini belirterek, "Yaş
farkını kaldırın bu konulardan.
İnsanlar birbirini sevebilir, ben
20 yaşında birini de sevebilirim.

Ben ilişkilerimde yaş sınırı koy-
muyorum, sevebilirim bu normal
bir şey o da beni sevebilir ama
ben kızımı 20 yaş büyük birine
vermem. Benim kızım kalkacak,
20 yaş büyük biriyle arkadaşlık
yapacak böyle bir şey olamaz.
Benim kızım arkadaşlık yapa-
maz" dedi. Yıldızhan'ın bu söz-
leri sosyal medya kullanıcıları
tarafından tepki çekti.

KENDİNE
VAR AMA
KIZINA
YOK!

Beyaz TV'de yayınlanan ve yapım-
cılığını Bilal Özbilge'nin yaptığı Söy-
lemezsem Olmaz programından
evli ve çocuklu avukat Şafak Mah-
mutyazıcıoğlu'yla yaşadığı ilişki yü-
zünden kovulan ünlü sunucu Ece
Erken, bant yayında programdan
kovulmadığını, yorulduğunu, tatile

çıkacağını ve istifa
ettiğini açıklamıştı.
Ece Erken'in yerine
gelen isimler ise
belli oldu. Erken'in yerine iki yeni
kadın geldi. Sunucu Seda Akgül ve
sivri dilli şarkıcı Seren Serengil Bir-
can Bali'nin yeni partnerleri oldu.

Ece Gitti
Seren ve Seda Geldi

ENGELLiLER  
YARARINA MuZAYEDE
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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

Ü mraniye'de aralık ayında yaşanan olay sı-
rasında bankadan para çeken bir kişiyi
takip eden şüpheliler, içinde yaklaşık 400

bin lira para bulunan çantayı çalarak kaçmaya
başladı. Bir otomobille kaçmaya çalışan şüpheli-
ler, kırmızı ışık engeline takıldıklarında ise araçtan
inerek önlerindeki araç sürücülerine "otomobilde
hasta var" diyerek yolu açtırdılar. Diğer otomobil
sürücülerinin yolu açarak kaçan şüphelileri yol
verme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis çeteyi tespit etti

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili
başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştiren ki-
şilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı oto-
mobilin plakasından yola çıkan Yankesicilik ve
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan
kişilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık çetesi
içinde yaşı küçük kişilerinde olduğu ortaya çıktı.

3 kişi yakalandı

Polis birbiri ardından yaptığı baskınlarda şüpheli-
leri gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden Vedat
P.(49) ile Önder P.(39) asayiş şube müdürlü-
ğünde, 17 yaşındaki B.P ise çocuk şube müdürlü-
ğünde sorgulandı. Daha önceden polise geliş
kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Vedat P. ile
17 yaşındaki B.P. adliyeye sevk edildi. İki kişi tu-
tuklandı. Şüphelilerden Önder P.'nin ise hakkın-
daki bir yakalama kararı nedeniyle polis
merkezine teslim edildiği öğrenildi. DHA

Olay sabah 08.30 sırala-
rında Yamanevler Mahallesi
Ayfer Sokakta meydana

geldi. Görgü tanıklarının iddiasına
göre Serdar T. silahla sokakta yürüyen
Sevgi F.'ye ateş etmeye başladı. Kar-
nından yaralanan kadın kanlar içinde
yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan
Eray E. seken kurşunlarla ayağından
yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş
kendi imkanlarıyla olay yerinden uzak-

laşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha
sonra aynı silahla kendine ateş etti.
Silah seslerini duyan vatandaşlar po-
lise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır
yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı
hastaneye kaldırdı. Polis çevrede gü-
venlik önlemi aldı.

Peş peşe silah sesleri duyduk

Saldırgan kaldırıldığı hastanede tüm

müdahalelere rağmen hayatını kay-
betti. Olay yeri inceleme ekipler çev-
rede görgü tanığı ve kamera çalışması
yaptı. Ekipler sokağı araç ve yaya giri-
şine kapattı. Görgü tanıkları "Peş peşe
silah sesleri duyduk. Kadın duvarın ke-
narında yatıyordu. Vuran kişi de yara-
lıydı. Ambulans geldi aldı yaralıları.
Kadın bağırıyordu kurtarın diye. Başka
bir kişide yaralanmış" diye konuştu.
DHA

Hem öldürmüş hem
cenazeye gitmiş!

isTanBul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı'nca ha-
zırlanan iddianamede sanık

Mustafa Kösgeroğlu'nun ekonomik
yönden zorluk içerisinde bulunduğu ve
yakın çevresine borçlu olduğu anla-
tıldı. Olay tarihi olan 22 Ekim 2019'da
sabah 08.30 sıralarında sanığın Fatıma
Karagözgil'in evine gidip zili çaldığı ve
sanık ile maktulün bir süre oturup soh-
bet ettiği belirtildi. Sohbet sırasında
sanığın, maktulden borç istediği, mak-
tulün de borç vermeyi kabul etmediği
aktarıldı.

Yastıkla boğarak öldürdü

İddianamede sanığın hırs duygusuna
kapılarak Karagözgil'i yastıkla boğarak
öldürdüğü ve maktulün kolunda bulu-
nan 5 adet altın bileziği, parmağındaki
altın yüzüğü ve cebinde bulunan cüz-
dandan 8 bin 400 lira parayı alıp
evden ayrıldığı kaydedildi. Sanığın ku-
yumcuya giderek takıları paraya çevir-

diği, borcunun bir kısmını ödediği ve
ardından annesinin evine giderek ona
2 bin lira para verdiği anlatıldı. Sanık
Kösgeroğlu'nun eve gittiği sırada eşi-
nin kendisini arayarak "Babaannem
ölmüş, biz hastaneden eve gidiyoruz"
demesi üzerine sanığın taksiye binerek
maktulün evine gittiği ifade edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede sanık Mustafa Köske-
roğlu hakkında "Bir suçu gizlemek
veya başka bir suçun delillerini gizle-
mek ya da yakalanmamak amacıyla
öldürme" suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasıyla cezalandırılması
istendi. Ayrıca sanık hakkında "Ko-
nutta yağma"  suçundan 10 yıldan 15
yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
iddianameyi kabul etmesinin ardından
tutuklu sanık Köskeroğlu'nun yargılan-
ması önümüzdeki günlerde görülecek.
DHA

Örgüt tükenme 
noktasına geldi

Türkiye'ye İran sınırından
kaçak geçmeye çalışırken, Van İl
Jandarma Komutanlığı'nın ba-

şarılı operasyonuyla yakalanan terör ör-
gütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın
koruması Şahabettin Toprak'la ilgili
önemli detaylara DHA ulaştı. 'Abdurrah-
man' kod adlı terörist Şahabettin Top-
rak'ın, kendisi gibi örgüt üyesi olan karısı
'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar te-
davisi için Av-
rupa'ya gitmek
için sınırı geç-
meye çalışırken
yakalandıkları
ortaya çıktı. Te-
rörist Şahabet-
tin Toprak
ifadesinde Ka-
rayılan'ın kendi-
sini 'Kandil
Belediye Baş-
kanı' olarak gö-
revlendirdiğini
söyledi.

Tedavi görürken tanıştı

DHA'nın edindiği bilgilere göre, 1999 yı-
lında Mardin'den terör örgütü PKK'ya
katılan terörist Şahabettin Toprak, 3 ay
Gabar'da kaldığı, terörist elebaşı Murat
Karayılan'la 2003 yılında Kandil'de bir
örgüt hastanesinde tedavi görürken ta-
nıştı. Karayılan, tedavisinden sonra örgüt
üyesi Toprak'ı yanına aldı. Koruması ve
günlük işlerinde hizmetli olarak çalıştırdı.
2006 yılında terör eğitimi alan teröristin,
Karayılan'ın talimatıyla 'Kandil Belediye
Başkan Yardımcısı' olduğu belirtildi. Terö-
rist Toprak ifadesinde, Karayılan'ın kendi-
sine sözde Kandil Belediye binasının
yapım görevini verdiğini, 2009 yılında da
bina yapımı bitince yollardan sorumlu be-
lediye başkan yardımcısı görevine getiril-
diğini söylediği öğrenildi. Terörist
Toprak'ın örgüte katılmadan önce kepçe
operatörlüğü yaptığı için Kandil bölge-
sinde bulunan köy yollarının, evlerinin, te-
röristlerin kullandığı malzeme, erzak,
silah depoları ve barınakların yapımı faa-
liyetlerini yürüttüğü kaydedildi. Terörist
Toprak'ın Kandil'deki sığınak, silah ve
malzeme depolarının yerini bildiği de
ifade edildi.

Personel emrine verilmiş

Terörist Şahabettin Toprak'ın okuma yaz-
ması olmadığı halde, kepçe operatörlüğü
yapmış olması nedeniyle örgüt içinde "mü-
hendis" adıyla anıldığını belirtildi. Terörist
Toprak'ın, sorumluluğu altında belediye
personeli ve araçlarının da olduğu, bunları
yönlendirdiği de soruşturma dosyasında
yer aldı. Toprak ifadesinde, örgütün tü-
kenme noktasına geldiğini, Kandil'de bazı
gazetecilerin de katıldığı birçok toplantı ya-
pıldığını ancak, tükenişe engel olunamadı-
ğını anlattığı öğrenildi. Irak ve Suriye'de
birçok teröristin intihar ettiğini veya örgüt
tarafından infaz edildiğini gördüğünü söy-
leyen terörist Toprak, örgütten kaçanların
güvenlik güçlerine sığınmaya başladığını
anlattı. Tepedeki teröristlere yakın olduğu
için her şeyi gördüğünü söyleyen PKK'lı te-
rörist Şahabettin Toprak'ın elebaşlarının
bile gelecek ile ilgili vaatte bulunamadığını
anlattığı belirtildi.

kaza 12.30 sırala-
rında TEM Otoyolu
Ispartakule Mevkii

Mahmutbey gişeler istikame-
tinde meydana geldi. 34 SSU 38
plakalı kamyonetin sol arka las-
tiği henüz bilinmeyen bir ne-
denle patladı. Sürücü
kamyonetin hâkimiyetini kaybe-
dince kamyonet devrilerek sü-
rüklendi. Kazanın ardından
kamyonetin sürücüsü yoldan
geçen diğer sürücüler tarafından
kurtarıldı. Sürücünün sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenilirken
TEM Otoyolu'nun 2 şeridi tra-
fiğe kapandı. Kamyonetin çeki-
ciyle kaldırılma çalışmaları
sırasında trafik Mahmutbey gi-
şeler istikametine bir süre dur-
duruldu. Kamyonetin
kaldırılmasının ardından yol
tekrar trafiğe açıldı. DHA

Kadını vurup intihar etti

Ümraniye'de bankadan para
çeken bir kişiyi takip ederek 400

bin lira çaldıktan sonra kaçan 3
şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık
engeline takıldıkları anlarda araç-

tan inerek "Arabada hasta var" 
diyerek yolu açtırmaları güvenlik

kameralarına yansıdı

Kamyonet
devrildi

Ümraniye'de silahlı kişi bir kadını silahla vurduktan sonra intihar etti.
Seken mermilerden biri de yoldan geçen bir kişiye isabet etti

KURNAZLIK 
ISE YARAMADI

Maltepe'de geçtiğimiz Ekim ayında kendisine borç vermediği iddiasıyla eşinin babaannesi Fatıma Karagözgil'i (80)
yastıkla boğarak öldüren ve altınlarını alan tutuklu sanık Mustafa Kösgeroğlu (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın maktulü öldürdükten sonra cenaze evine gittiği belirtildi

Avcılar TEM Otoyolu'nda
seyir halinde olan bir
kamyonetin lastiği
patlayınca devrilerek
sürüklendi. Sürücüsünün
yara almadan kurtulduğu
kazada Mahmutbey
gişeler istikametine trafik
yoğunluğu oluştu

Otelin dış cephesi
tamamen yandı

Beylikdüzü'nde bir otelin dış
cephesinde çıkan yangın itfaiye
ekiplerince söndürüldü. Yangın

saat 05.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi
D-100 Yan yolda bulunan bir otelde çıktı. 4
katlı otelin arka tarafında bulunan dış
cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir ne-
denle yanmaya başladı. Büyüyen alevler
diğer cepheye de sıçradı. Otel çalışanları
durumu itfaiye ekiplerine haber verirken,
otelde bulunan müşterilerde dışarı çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye 
ekipleri sevk edildi. DHA

YAKAYI
ELE

VERDİLER

400 bin lirayı çalıp kaçmaya çalışan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.



K oronavirüs salgını kapsamında
bir dizi önlemler alan Beylik-
düzü Belediyesi, ilçe genelinde

yürüttüğü dezenfekte, ilaçlama ve bilgi-
lendirme çalışmaları aralıksız sürdürü-
yor. Vatandaşların virus tehdidine karşı
bilgilenmesi amacıyla işletmeleri denet-
leyerek “14 Altın Kural” broşürünü da-
ğıtan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ilçe halkının dik-
kat etmesi gereken hususları da pay-
laştı. Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte
Beylik Pazarı esnafını da ziyaret eden
Belediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık; virüsten korunmak için yapıl-
ması gerekenleri hatırlattı. Sağlık Ba-
kanlığı tarafından belirtilen 14 kuralın
bulunduğu broşürü dağıtan Başkan
Çalık, yakın temastan kaçınılmasını ge-
rektiğini vurguladı ve vatandaşlara kişi-
sel hijyen konusunda uyarılarda
bulundu. 

Tokalaşmaya ara vermeliyiz

Kişilerin bireysel olarak alacağı önlem-
lerle virüsün yayılma hızının düşeceğini
ifade eden Başkan Çalık; “Mekanların
hijyenik ortamlara dönüşmesi konu-
sunda çalışmalarımız devam ediyor.
Onun ötesinde vatandaşlarımızın ken-

dine düşen sorumlulukları da bulunu-
yor. Temizlik ve hijyen konusunda her-
kes kendi üzerine düşen görevi yapmalı.
Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı
hem el broşürlerimizi hem de pazarın
her köşesine afişlerimizi asarak duyarlı-
lık göstermelerini istiyoruz. Panik yap-
madan bu işi bilinçli bir şekilde
yürütmeye devam etmeliyiz. Kişisel me-
safemizi korumalıyız. Kucaklaşmaları
ve tokalaşmaya bir süre ara vermeliyiz.
Yurt dışından gelen vatandaşlar da 14
gün kuralına uymalı.” şeklinde konuştu.

Elimizden geleni yaptık 

Kamu kuruluşlarının bu zamana kadar

güzel bir sınav verdiğine dikkat çeken
Çalık, “Bu zamana kadar herkes üze-
rine düşeni, elinden geleni yapmaya ça-
lıştı. Kamu kurum ve kuruluşları
ilaçlandı. İnsanlar bilgilendirilerek neler
yapılması gerektiğini vurgulandı. Ortak
kullanım alanlarını dezenfekte edildi.
Artık iş biraz insanlarımıza düşüyor.
Kendi oto kontrol sistemimizi kurarak
temastan uzak durmalıyız. Açıklanan
14 kurala harfiyen uymalıyız. Bireysel
olarak herkes üzerine düşeni yapmalı.
Belediye olarak biz elimizden geleni
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İn-
şallah bu süreci en az sıkıntıyla atlata-
cağız” diye konuştu.
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Ç in virüsü ile mücadele etme kapsa-
mında ülkede ki bütün kurumlar
alarma geçti. Virüs sebebi ile hasta-

lananların sayısı her gün, her saat biraz daha
artıyor. Okullar tatil edildi, toplu namazlar,
düğünler, toplantılar ertelendi. Bazı işyerleri
akıllıca davrandı ve çalışanlarını belli bir
süre için evden çalışma yöntemine geçirdi.

*** 
Tamam herşey güzel! Önlemler alınıyor,

bir süre dışarı çıkmayın deniyor, bizde zo-
runlu olmadıkça çıkmıyoruz, çıkmıyorduk.

Fakat, mecburen bazı işlerimi halletmem
gerekiyordu ve tam iki gündür Esenyurt Tapu
Müdürlüğünde vakit harcamak zorunda kal-
dım. Sadece ben değil, yapılacak işlerde
dahli olan dört kişi ile birlikte üstelik... 

Yıllardır böyle bir kuruma rastlamadım!
Sadede geleyim...

***
Sevgili günlük; Esenyurt Tapu Müdürlü-

ğünde 1.Günüm...
Bilgisayar çağındayız, hatta bu virüs se-

bebi ile yepyeni bir çağa doğru yol alındığını
düşünenlerdenim/düşenenlerdendim. Esen-
yurt Tapu Müdürlüğünü görene kadar! 

Dünya da çok şey değişecek ama biz nasıl
değişeceğiz onu bilmiyorum.

***
Tapu Müdürlüğünün içine doğru yol alma-

dan, ben size girişten anlatmaya başlayayım. 
Güvenlikten çantaların geçtiği, telefonla-

rın konduğu sehpa ve X-RAY cihazına elinde-
kini koymaya bile tereddüt ediyor insan.
Merdiven çıkışlarının kenarlarında virüs kor-
kusuyla takılan eldivenler çıkarılıp köşeye
atılmış. Koca binada, plastik, kağıt çöpünü
ayrı atacak bir çöp kutusuna rastlamadım. 

Yoğun toz kokusuyla zaten boğazlar yan-
maya ve gözler kaşınmaya başlıyor. Havasız-
lık had safhada. Bir de benim gibi allerjisi
olanların ne kadar etkilendiğini tasavvur
edin. Evden çıkmasın diye uyarılan 60 yaş
üzeri nice insan var. Kucakta bebek, çocuk...

***
Masasında oturan memur kalmamış, dört

kişilik danışma da sadece bir memur var. O
da bir evrağı alıyor içeri bir şeyler sormaya
diye gidiyor, 15-20 dakika sonra sırada biri-
ken insanların güvenliğe söylenip ”nerede bu
memur, hadi gelsin artık”demesiyle yerine
dönüyor. Burada kuyruk oluşuyor ve bırakın
bir metre mesafeyi, burun buruna kuyrukta
bekliyoruz! Aksıran da orada,
tıksırında...Herkesin dilinde aynı şey; ”Arka-
daş ya bıktık buradan...”

İşlem hazır diyorlar, bir saat bekliyorsun
haber yok. Burda hazırlanan bir belgeyi,
dünyanın teee bir ucundan ekrandan görüle-
bildiği çağda yaşıyoruz ama ne menem şey-
dir ki, burada evrağa imza atacak memurun
masasına bir türlü ulaşamıyor.

***
Neyse, evrak hazır imzalanma aşama-

sında dediler. Bilmem ka-
çıncı katta(X)bey imzalayacak,
oraya çıkın diyorlar. Nihayet bu işkence bitti
diye gidip(X)beyin masası nerede diye soru-
yorsun. Adam yüzüne bakıyor ama benim de-
miyor. O arada diğer masalara beyi
soruyorsun. O gözünün içine bakıpta”buyu-
run benim”demeyen beyi gözleriyle işaret
ediyorlar. Sesleniyorum; ”(X)bey? Eliyle;”
işim var, bekle”işareti yapıyor. 

Bekleriz ne yapalım. Zaten 11:30 da
hazır denen iş için bu saate kadar 
bekletilmişim. 

Abartmıyorum, önünde dört ya da beş
evrak var. Ve anladığım kadarı ile buraya
bütün işlemleri yapılmış sadece imza almak
için getiriliyor. Bir evrak imzası süresini 10
dakikadan hesaplayın. Mesai bitti! 

***
Sonunda(X)bey ne beklediğimi soruyor.

Diyorum ki”numarası bu, işlem tamamlan-
mış. Size imzaya gelmiş, tarafıma verilecek-
miş.” Bakıyor; ”Gelmemiş. Yarın sabah
gelin.”

Nerden geliyor, Uganda’dan mı? 
Diyorum ki; ”Evrak aşağıda mı, inip alayım
getireyim.”

“Mail gelmesi lazım” diyor.
Bitti mi bitmedi! “Bugün git, yarın

gel”günleri, eski türk filmlerinde kaldı sanı-
yordum, burada bitmemiş.

Sevgili günlük; Esenyurt Tapu Müdürlü-
ğünde 2.Günüm...

Tüm evden çıkmayın uyarılarına rağmen,
virüse savaş açarak Esenyurt Tapu Müdürlü-
ğündeki mesaime gidiyorum. Saat:09:30.

Bugün acım biraz daha hafif. Evrak hazır
ya nasılsa, öğlen paydosu olmadan işimi biti-
rir evime dönerim. Gittim,(X)bey herhalde
imzalamıştır diyerek direkt o kata çıktım.
Bey yerinde yok. Sağında, solunda masalar
bomboş. Haberimiz yok, acaba tatil mi edildi
diye düşündüm. Kapı da güvenlik sordu; ”Ne
vardı?” 

“Rica etsem, şu no’lu belge gelmiş mi, im-
zalatıp alabilir miyim?”

Gitti, baktı; ”Hala gelmemiş!”
Nereden geliyor, gelecek dedim. Müdür

yardımcısındaymış hala... İndim aşağı, kapı-
sını tıklattım. Yüzünde koruma maskesi, el-
lerinde eldivenler biri oturuyor. Vebalı gibi
korkuyla baktıklarından(dışarda sırada mil-
letle burun buruna sıra bekleyenleri kimse
görmüyor tabi)kapıyı aralayıp derdimi anlat-
maya çalışıyorum. Diyor ki; ”Danışma ya
sorun, danışmaya.”

İyi de danışamıyoruz! Sorun bu! Verin
şunu gideyim artık, bir daha da bu binaya
asla işim düşmesin diye tepinecek seviyeye
geldim sonunda sevgili günlük. 

Zor bela işlem tamamlandı. İmza için de
illa(X)bey’in imzası gerekmiyormuş. Gençten
bir hanım adımı seslendi, içeriye girip im-
zamı attım. 

O da ne! İşlem bitti sanıyordum, hala bit-
memiş. Bir kat aşağıdan evrak teslimatı ya-
pılacakmış. Bir kat aşağı indim. Bu defa
”sistem arızalı” dediler. Yarım saat daha
bekleyip, mutlu sona ulaştım.  

***
Böyle işte sevgili günlük...
Uzay çağına geldik, robotlardan, dijital

dünyadan bahsediyoruz. 
Kurumlar da artık kendini yenilemeli. Yor-

gun olup, insanlara çözüm sunamayacak
olanların yerleri, makamları değiştirilmeli.
Düzenli, sıralı ve süreli iş yapılmasını bekle-
mek zor olmamalı! 

Kul hakkının öneminin sıkça vurgulandığı
ülkemde, üstelik böylesine ciddi ve küresel
bir mesele ile meşgulken, keyfi “zaman çal-
malara” artık son verilmeli. 

İnsanları ”hoşgeldiniz, size nasıl yardımcı
olabiliriz?”, ”işleminiz şu kadar/bu kadar
dakika içinde yapılmış olacak” diyerek karşı-
lamak çok mu zor?

Kaybedilecek sürede, kaybedilecek iş gü-
cüne saygısı olan görevlileri istemek hakkı-
mız diye düşünüyorum.

Sevgiyle kalın

Esenyurt Tapu Müdürlüğü diye bir yer...

UFUK ÇOBAN

YAKIN TEMASTAN 
UZAK DURMALIYIZ

Beylik Pazarını ziyaret ederek
Sağlık Bakanlığı tarafından

belirtilen 14 kuralın bulunduğu
broşürü pazar esnafına ve

vatandaşlara dağıtan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, virüsten

korunmak için yapılması
gerekenleri hatırlattı. 

Başkan Çalık ayrıca yakın 
temastan kaçınılmasını 

gerektiğini vurguladı ve 
vatandaşlara kişisel hijyen 

konusunda uyarılarda bulundu

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Belediyeye gelmenize gerek yok
tüm dünyayı kasıp kavu-
ran yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tehlikesine karşı

halkın sağlığını korumak için teyak-
kuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilaç-
lama, dezenfekte ve denetleme
çalışmalarının ardından önemli bir
adım daha attı. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Bele-
diyecilik Projesi kapsamında uygula-
maya koyduğu Elektronik Belge
Yönetim Sistemi’nin (EBYS) uygula-
masını ilçe sakinlerinin kullanımına
ağırlık vermesini istedi. 

Online hizmet veriyoruz

Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında belediyeye ait tüm işlemlerin
internet sitesi üzerinden veya çağrı
merkezi üzerinden yapmaya davet
eden Çağırıcı, “Çok iyi bir EBYS uy-
gulamamız var. Yoğun ilgi gören on-
line hizmetimizi 7 gün 24 saat

sürdürüyoruz. Bugüne kadar vatan-
daşlarımızın çoğu işlemlerini beledi-
yeye gelmeden buradan yapıyordu.
Şimdi artık bu sistemi kullanmaya
daha çok ağırlık vermeliyiz. Salgın ne-
deniyle hemşehrilerimizin işlemlerini
evden internet üzerinden yapmaları
sağlıkları açısından önemli olacaktır”
dedi. Çağırıcı, 100’e yakın noktada
ücretsiz internet hizmeti sunduklarını
da belirtti. 

Daha kolay ve hızlı 

İlçe sakinleri bu kritik günlerde beledi-
yeye kadar gitmektense evinde otur-
duğu yerden dakikalar içinde
işlemlerini EBYS üzerinden hızlı ve
kolay bir biçimde gerçekleştiriyor. On-
line kentsel faaliyetler kapsamında
Emlak Vergisi Bildirimi, Emlak Ver-
gisi Bildirim Sureti Sorgulama,
Borç Sorgulama ve Ödeme,
İmar Durumu Sorgulama, alt

yapı, mühendislik,
bina, arsa, çevre,
temizlik, reklam
bildirimleri
başta olmak
üzere toplam
30 hizmete on-
line olarak verili-
yor. Çağrı
merkezi, web, e-
devlet ve sosyal
medya
ka-

nallarıyla işlemler kolayca yapılırken,
başvurular tamamladığında vatan-
daşlar sms ve e-posta yolu ile bilgi-
lendiriliyor. Süreç web sitesi yada

çağrı merkezi üzerinden de takip
edilebiliyor. Evrak kayıtlarına ba-
kıldığında elden yapılan işlem-
lerin online işlemlerden daha

az olduğu açıkça görülüyor.
ZEYNEP VURAL

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığını korumak 
için ilçe sakinlerini işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti

KÖŞE BUCAK İLAÇLANIYOR
Koronavirüs başta olmak üzere hastalık yapıcı mikrop ve
virüslerin yok edilmesi için Esenyurt Belediyesi tarafından
başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, ilçe
genelinde büyük bir titizlikle devam ediyor

ESEnyurt Beledi-
yesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, Koro-

navirüs başta olmak üzere sal-
gın hastalıkların yayılmasının
önüne geçmek için başlattığı
ilaçlama çalışmalarını vatan-
daşların yoğun olarak kullan-
dığı alanlarda hız kesmeden
sürdürüyor. Koronavirüs’le
mücadele çalışmaları kapsa-
mında ilçe genelinde devam
eden ilaçlama ve dezenfeksi-
yon işlemleri oluşturulan 60 ki-
şilik ekiple vatandaşların
yoğun olarak kullandığı İETT,
Metrobüs, üst geçitler, eczane-
ler, sağlık ocakları, kamu ku-
rumları ve kapalı pazarlar gibi
ortamlarda tedbirler alınarak
yapılıyor. Ekipler tarafından
gerçekleştirilen çalışmalarda,
salgın ve bulaşıcı hastalıkların
yayılmasında büyük etkisi olan
ortak alanlar, mikroplardan vi-
rüslere kadar insan sağlığına
zararlı her türlü unsura karşı
ilaçlanarak temizleniyor.

Esenyurt sağlıklı olacak

İlaçlama ve dezenfeksiyon ça-

lışmalarının virüs tehdidi or-
tadan kalkıncaya kadar
devam edeceğini söyleyen
Esenyurt Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürü İbrahim Halil
Çalış, “Koronavirüs dünyada
ortaya çıktıktan yaklaşık üç
hafta sonra hazırlıklarımıza
başladık. Okul ve ibadethane-
lerdeki dezenfeksiyon işlemle-
rimizi bitirdik. İlaç ve
materyal ihtiyaçlarımızı belir-
leyip hazır hale getirdik.
Özellikle virüs Türkiye’de gö-
rülmeye başladıktan sonra en
çok önemsediğimiz meydan-
lar, çocuk parkları ve kamu
kuruluşlarında düzenli olarak
dezenfeksiyon işlemlerini ya-
pıyoruz. Metrobüs gibi ortak
alanları vatandaşlarımızın
daha rahat kullanmasını sağ-
lamak amacıyla dezenfekte
ediyoruz. Asla rehavete kapıl-
mayacağız bu virüs ortadan
kalkana kadar Esenyurt Bele-
diyesi olarak çalışmalarımıza
gece gündüz devam edeceğiz.
Umudun Şehri sağlıklı bir
kent olacak” dedi.
BARIŞ KIŞ

Etiketleri incelediler
Sağlık Bakanlı-
ğının aldığı
tedbirler kapsa-

mında ilaçlama çalışmalarını
sürdüren Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, 
"Vatandaşlarımızın sağlığı
her şeyden önemli. 
Virüs tehdidi ve salgını ge-
çinceye kadar de-
zenfekte
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz dei.
Çalışmaları ya-
kından takip eden
Başkan Mesut
Üner korona vi-
rüsle mücadele
kapsamında oto-
büs duraklarına el
dezenfektanları
yerleştirildiğini
söyledi. Çatalca

Belediyesi zabıta ekipleri de
ilçede etiket denetimlerini
sıklaştırdı. Ayrıca İçişleri Ba-
kanlığının 81 ilin valiliklerine
gönderdiği korona virüs ted-
birlerine ilişkin genelge kap-
samında, faaliyetlerini
durdurması gereken işletme-
lerin kontrolünü sürdürdü. 

Lokman 
Çağırıcı

Pazar esnafına iyi mesailer dileyen Belediye Başkanı Çalık, koronavirüs konusunda da bilgilendirmeler yaptı.
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Online nikah dönemi başladı

üMraniye Belediyesi dün-
yayı etkisi altına alan koro-
navirüse (Covid -19) karşı

vatandaşların sağlığını korumak için
nikah törenlerine gelin ve damadın ya-
kınlarının girmesine izin vermezken, bu
mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çift-
lerin yakınları için online nikah uygula-
ması başlattı. Bu uygulama ile
Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan

nikah törenleri, internet ortamından
canlı olarak yayınlanıyor. Koronavirüs
(Covid -19) tedbirleri kapsamında
nikah sarayına giremeyen çiftlerin ya-
kınları, bu mutlu anlara uygulama sa-
yesinde internet ortamından
yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Burukluk hissediyoruz

Uygulamanın başladığı Ümraniye

Nikah Sarayı’nda gün içerisinde orta-
lama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için
gelen çiftler ve şahitler salona alınırken,
yakınları koronavirüs (Covid -19) ted-
birleri kapsamında görevliler tarafından
salonun dışında tutuldu. Bu sırada he-
yecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise
cep telefonlarından Ümraniye Beledi-
yesi’nin web sayfasına girerek nikah
anını canlı izledi. Nikahı dışardan izle-

yen anne ve babalar, “İçerde olamadı-
ğımız için bir burukluk hissediyoruz
ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse
böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı
yayınladığı için de belediyemize teşek-
kür ediyoruz” dedi. Sadece şahitleri
içeri alınan gelin ve damatlar da Ümra-
niye Belediyesi’ne online nikah uygula-
ması başlattığı için teşekkür etti. 
DHA

D ünyayı etkisi altına alan
corona virüsü salgınının
en çok etkilediği yaş

grubu 60 yaş ve üstü. Yetkililer, sık
sık 60 yaş üstü vatandaşları evden
çıkmamaları ve özellikle virüs bu-
laşma riski yüksek olan toplu ta-
şıma araçlarını kullanmamaları
konusunda uyarıyor. Bu uyarılar
doğrultusunda İstanbul'da toplu
taşıma araçlarını kullanım ora-
nında 60 yaş ve üstü vatandaş-
larda yüzde 40'lar seviyesinde

düşüş yaşandı. Ancak risk gru-
bunda yer alan vatandaşlar içinde
toplu taşıma araçlarını kullan-
maya devam edenler de var.

İBB ayrı ayrı hesapladı

İBB, 17 Mart Salı gününü baz
alarak “60 yaş üstü” ve “65 yaş
üstü” vatandaşların toplu taşımayı
kullanma oranını ayrı ayrı hesap-
ladı. İBB verilerine göre corona vi-
rüsü salgını Türkiye'de de
görüldükten sonra 17 Mart Salı

günü risk grubunda olan 60 yaş
üstü 33 bin 592 kişi 82 bin 653
kez, 65 yaş üstü 87 bin 661 kişi
230 bin 600 toplu taşımayı kul-
landı. Yani salgından sonra sadece
bir günde risk grubundaki 121 bin
253 kişi İstanbul'da 313 bin 253
kez toplu taşıma araçlarını 
kullandı.

Salgından önce 
durum neydi?

İBB'nin verilerine göre virüs salgını

ortaya çıkmadan önce 3 Mart Salı
günü 60 yaş üstü 67 bin 85 vatan-
daş 170 bin 394 kez, 65 yaş üstü
196 bin 834 kişi de 550 bin 134 kez
toplu taşıma araçlarını kullandı.
Yani 263 bin 919 kişi, 720 bin 528
yolculuk yaptı. 10 Mart Salı günü
de 60 yaş üstü 58 bin 924 kişi 148
bin 255 kez, 65 yaş üstü 162 bin
230 kişi 443 bin 404 defa toplu ta-
şıma araçlarına bindi. Toplam 221
bin 154 kişi, 591 bin 659 kez yol-
culuk yaptı.

Corona virüsü risk grubu
içinde bulunan 60 yaş üstü
vatandaşların İstanbul’da

toplu taşıma araçlarını 
kullanma oranları yüzde
40’lar seviyesinde düştü.
Ancak uyarılara rağmen

toplu taşıma araçlarını
kullanmaya devam eden

vatandaşlar da dikkat
çekiyor. İBB’nin verilerine

göre, 17 Mart Salı günü 
risk grubundaki 60 yaş ve

üstü toplam 121 bin 
253 kişi, 313 bin 253 

kez toplu taşıma 
araçlarını kullandı

Ümraniye Belediyesi, koronavirüse
(Covid -19) karşı alınan tedbirler

kapsamında yeni evlenecek çiftler
için online nikah uygulaması

başlattı. Bu yeni uygulama ile 
çiftlerin nikah törenine giremeyen

yakınları, internet ortamında
yayınlanan nikah görüntülerini

canlı olarak izleyebiliyor

VIRUSE MEYDAN
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VIRUSE MEYDAN
OKUYORLAR!
VIRUSE MEYDAN
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VIRUSE MEYDAN
OKUYORLAR!
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VIRUSE MEYDAN
OKUYORLAR!
VIRUSE MEYDAN
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VIRUSE MEYDAN
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VIRUSE MEYDAN
OKUYORLAR!

121 BİN 
253 KİŞİ

YOLCULUK 
YAPTI

Her gün 10 ton 
dezenfektan

Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, koronavirüs 
önlemleri kapsamında okullarında günde 10 ton dezenfektan üretiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin
Çıkrıkçı, "Şu an bu ürünün üretildiği Türkiye’de 44 tane okul var. İstanbul’da 7 okulda üretim yapılıyor" dedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın
belirlediği 44 mesleki ve tek-
nik anadolu lisesinde, koro-

navirüs önlemleri kapsamında
dezenfektan üretimi yapılıyor. Bahçeli-
evler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de
bu kapsamda dezenfektan üretimi
yapan İstanbul'daki 7 okul arasında yer
alıyor. Okulun kimya teknolojileri alanı
öğretmenleri koronavirüse karşı günlük
10 ton kapasiteyle dezenfektan üretiyor.

10 tonluk bir kapasitemiz var

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü
Emin Çıkrıkçı “Burada bir üretim söz
konusu. Koronavirüse karşı okullarımız
olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’un yönlendirmesiyle ‘Üreten Okul-
lar’ projesi kapsamında, virüse karşı
mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin
kimya bölümlerinde hijyen dezenfek-
tanı üretimine başladık. Şu an bu ürü-
nün üretildiği Türkiye’de 44 tane okul
var. İstanbul’da 7 okulda üretim yapılı-
yor. En fazla üretim yapılan okullardan
birisi bu okul. Burada günlük 10 tonluk
bir kapasitemiz var, ancak istenildi-
ğinde bunu 15-20 tona çıkarabilecek
ortamımız var ve öğretmenlerimiz
hazır. Çok yoğun bir talep var ve bize
gelen talebin tamamını karşılamaya ça-
lışıyoruz. Önceliğimiz okullarımız,
sonra da belediyeler ve diğer kamu
kurum ve kuruluşları. Hijyen dezenfek-

tanı bu kurumların yer, duvar, kapı kol-
ları, kullanılan eşyalar ya da araç içleri-
nin dezenfekte edilmesinde
kullanılıyor” diye konuştu.

Konsantre bir ürün üretiyoruz

Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet
Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Kimya Teknolojileri Bölümü Alan
Şefi Leman Mutlu ise “Okullarımıza
yakın zamanda koronavirüsle ilgili bir
genelge geldi. Bizden meslek liselerinde
bir dezenfekten üretimi istendi. Biz de
okulumuzda dezenfektan üretimine
başladık. Üretimde şebeke suyundan
aldığımız suyu arıtıp kazanlara gönde-
riyoruz. Daha sonra uygun oranlardaki
karışımı hazırlayıp, kazanlarımızda ka-

rıştırıp dolum aşamasına ve etiketleme
aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde gün-
lük yaklaşık 10 ton kapasiteye çıkabili-
yoruz. Bizim ürettiğimiz ürün
konsantre bir ürün. 30 kiloluk bir bi-
dondan aslında 1,5 ton ürün elde ede-
biliyoruz. Bu da hem fazla atık
oluşmasını engelliyor hem de zaman-
dan ve depolama alanından bize tasar-
ruf sağlıyor. 30 kiloluk bidonlarımızı
kullanıcılar 1’e 49 oranında seyrelterek
bir bidondan bin 500 kiloluk bir solüs-
yon elde edip yüzeylerde, tuvaletlerde,
pencerelerde, kapı kollarında kullanabi-
lir. Burada üretilen ürünler okullarda,
kamu binalarında, belediyelerde ve
geniş yüzeylerde kullanılabilecek bir
üründür” dedi. DHA

ATeşi olAn
dirEksiyon

başına gEçEmiyor
İBB, Koronavirüsle mücadelede yeni
bir önlemi daha yaşama geçirdi.
İETT şoförlerinin, direksiyon başına
geçmeden önce ve görevlerini
tamamladıktan sonra ateşlerini
ölçme uygulaması başlattı

İsTAnBul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ko-
ronavirüse karşı aldığı önemlere bir yeni-
sini daha ekledi. İeTT, şoförlerin göreve

başlamadan ve tamamladıktan sonra, ateşlerini ölçme
uygulamasını başlattı. Ateşinin yüksek olduğu tespit
edilen şoförlere görev verilmiyor. Şoför, sağlık kurulu-
şuna yönlendiriliyor. İeTT’de, şoförlerin işbaşı yaptığı
16 farklı noktada yaşama geçirilen uygulama ile Koro-
navirüs salgınına karşı verilen mücadele, daha geniş
bir alana yayılmış oldu. uygulamayla, otobüs içindeki
yolculara, şoför kaynaklı bir bulaşmanın önüne geçil-
mesi amaçlandı. Diğer yandan, yolculardan şoförlere
hastalık geçmesini önlemek için de çalışma başlatıldı.

Temas tamamen kesildi

Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem
yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla,
geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, ya-
şama geçirmek için harekete geçildi. saydam plastik
malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak,
yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedef-
lendi. Böylece, İeTT şoförlerinin yolculardan hastalık
kapma endişesi olmadan, gönül rahatlığıyla görevle-
rine odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, araç içi ka-
mera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna
görüşlerini kapatmayacak; kullanılan elektronik dona-
nıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde
tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm
İeTT filosunda uygulanacak.

TBB’den 
“tavsiye” kararı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim 
Kurulu, bankalara "kurumsal firmaların,
KOBİ’lerin ve bireysel kesimin" bankacılık
hizmetleri konusundaki talepleri konusunda
bir "tavsiye" kararı aldığını açıkladı

Küresel ekonomideki olumsuz gelişme-
lere rağmen, Türkiye'de geçen yılın son
çeyreğinde başlayan toparlanmanın sür-

mesi beklendiği belirtilen açıklamada, "Ancak, korona-
virüs salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal
ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin toparlanmayı sı-
nırlandırması muhtemeldir" denildi. Gelişmelerin
Türkiye ekonomisine olumsuz yansı-
malarını mümkün olduğu ölçüde sı-
nırlı düzeyde tutmak amacıyla
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kapsamlı önlemler alındı-
ğına işaret edilen açıklamada,
"Bunların etkilerinin olumlu olma-
sını desteklemek, üretimin, yatırı-
mın, ihracatın, ticaretin, istihdamın,
kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine
azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu
tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye nite-
liğindeki aşağıdaki karar alınmış ve üyelerle paylaşıl-
mıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Kısa sürede sonuçlansın

TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalarımıza, sağlık
alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılma-
sına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider den-
gesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan,
borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını
ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine
getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali du-
rumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı iliş-
kisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek” denildi.

Koronavirüse karşı eczanelerde ön-
lemler artırıldı. Pek çok eczacı, bankola-
rın önüne sınır çekerek, hastalar ile

aralarındaki mesafeyi koruyor.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu,
“Özellikle nu süreçte eczanelerimizin ziyaretçi sayı-
ları oldukça yükseldi. Bu anlamda bizler 7 gün 24
saat hizmet veren bir meslek grubuyuz ve hem mes-
lektaşlarımız hem çalışanlarımızı hem de hastaları-
mızı korumak adı altında bazı tedbirlerimiz,
önlemlerimiz var. Bunların en başında sosyal me-
safe dediğimiz, hastalarımızın çalışanlarımızla ve
diğer hastalarla aralarında 1,5 metre mesafe koru-
maları gibi bir ilk tedbirimiz var. Bunun dışında
mümkün olduğu kadar eczanelerimizin içinde yo-
ğunluk olmamasını istiyoruz” dedi. 
Bankoların önüne sınır çekerek hastalar ile araların-
daki mesafeyi koruyan eczacılar, bunun yanı sıra İs-
tanbul Eczacı Odası’nın önerilerine uyarak,
eczaneye gelen hastaların da arasındaki mesafeyi
korumak adına yerlere şeritler çekiyor. Bu sayede
sosyal mesafe kuralının sağlandığı eczanelerde bir
de hastalar için bilgilendirme broşürleri bulunuyor.

Eczanelerde 
önlemler artıyor

Mutlu,  “Halkımızın
sağlığı için bizler de
eğitim camiası olarak
elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.
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Ç in'in Vuhan kentinden tüm dünyaya ya-
yılan koronavirüs vakalarının Türki-
ye’de görülmeye başlamasıyla birlikte,

tüm yurtta kolonya tüketiminde artış yaşandı.
Bolu'dan dünyanın birçok ülkesine satışı yapı-
lan meşhur çam kolonyasına da rağbet arttı.
Koronavirüs salgının ardından satışlarda adeta
patlama yaşanan çam kolonyasının üretici fab-
rikasının sahibi Hasan Aksoy, stoklarının ye-
terli olduğunu söyledi. Şu anda yalnızca iç
piyasaya satış yaptıklarını belirten Aksoy, "Biz
yurt dışı satışlarını kapattık. Sadece iç piyasaya
mal veriyoruz. Ürün stoklarımız yeterli. Bu
kadar satış olmasına, maliyetlerin de artma-
sına rağmen hiç zam yapmadık. Aynı fiyattan
satıyoruz. Ürünlerimiz gayet yeterli. Virüs se-
bebiyle vatandaşların çok telaş etmesine gerek
yok. Türkiye'nin her yerinde stoklarımız mev-
cut. İsteyen istediği kadar, istediği zaman ürün
alabilir. Hiçbir problemimiz yok" dedi.

Derecesi virüsten korur

3 farklı aromalı kolonya ürettiklerini belirten
Hasan Aksoy, "Bolu'nun meşhur çam kolon-
yası var. Limon kolonyamız var. Yine Bolu'ya
has Abant Nilüferi kolonyamız var. Çam ve
Abant Nilüferi kolonyamızın alkol oranı 70 de-
rece. Limon kolonyamız ise 80 derece. Dolayı-
sıyla 3 kolonyamız da bu virüsten korumak için
yeterli dereceye sahip" diye konuştu. 

Bayilerde zam yok

Fabrika satışlarında ve bayi satışlarında bu sü-
reçte zam yapmadıklarını ifade eden Aksoy,
"Bütün bayilerimize aynı koşulları sağladık.
Kesinlikle zam yok. Müşteri istediği zaman is-
tediği kadar ürün alabilir. Bayilerimizin de zam
yapmadığını denetledik. Onlarda da zam yok.
Yurt dışı satışını kaldırdık. Önce vatanımız
dedik. Yurt dışı çok önemli değil. Orası yal-
nızca ticari kar. Ama ticari karı düşünecek du-
rumda değiliz. Sadece ülkemizin güvenliğine
katkıda bulunmak için bütün üretimimizi iç pi-
yasaya veriyoruz" dedi. DHA

CAM KOLONYASINA
RAGBET ARTTI
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte Bolu'nun meşhur çam kolonyasına talep arttı. Kolonya
firması sahibi Hasan Aksoy, koronavirüs salgınının ardından satışlarda adeta patlama yaşandığını belirtti

ADETA

YOK

SATIYOR

Türkiye Bankalar Birli-
ği'nden (TBB) yapılan açıkla-
mada, TBB Yönetim

Kurulu'nun dünkü toplantısında yaşan-
makta olan küresel salgının getirdiği
riskler ve etkilerinin değerlendirildiği
belirtildi. Küresel ekonomideki olum-
suz gelişmelere rağmen, Türkiye'de
geçen yılın son çeyreğinde başlayan to-
parlanmanın sürmesinin beklendiği
ifade edilen açıklamada, koronavirüs
salgınının uluslararası ekonomik ve
sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etki-
lerinin toparlanmayı sınırlandırmasının
muhtemel olduğu vurgulandı. 

Borçlar konusu gündeme geldi

Açıklamada, gelişmelerin Türkiye eko-
nomisine olumsuz yansımalarını müm-
kün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde

tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kapsamlı önlemler
alındığı hatırlatıldı. Bunların etkilerinin
olumlu olmasını desteklemek, üretimin,
yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihda-
mın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdü-
rülmesine azami ölçüde katkı sağlamak
amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafın-
dan, takdiri üyelere ait olmak üzere,
tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve
üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi: "Bankaları-
mıza, sağlık alanındaki gelişmelerden
ve salgının sınırlandırılmasına yönelik
alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider
dengesi geçici olarak etkilendiği için ek
kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde
ödemekte zorlanan, borçlarını öde-
meye niyetli ancak edimlerini zama-
nında yerine getiremeyecek olan

müşterilerinin, her birinin mali du-
rumu, ödeme gücü ve uzun dönem
borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve
özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi
niyet ve özveri esas olmak üzere; kay-
nak imkanları ve kredi limiti dikkate alı-
narak, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin
ve bireysel kesimin kredi taleplerinin
hızlıca değerlendirilmesi ve karşılan-
ması, krediye erişim imkanlarının ve
kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi
kanallarının açık tutulması, vade,
ödeme, taksit ödeme ve teminat koşul-
larında esneklik sağlanması, yapılan-
dırma taleplerinin kısa sürede
sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz
kalan gerçek kişiler ile salgının etkileri-
nin sınırlandırılması amacıyla alınan
önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine

getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek,
senet gibi ödemelerinde gecikmeler ya-
şanması muhtemeldir. Bu nedenle üye-
lerimize, salgından olumsuz şekilde
etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin,
ekonomik faaliyetlerinden değil, koro-
navirüsü salgınından etkilendikleri şek-
linde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin,
bu müşteriler hakkında daha sağlıklı
değerlendirme yapılması açısından fay-
dalı olacağı belirtilmiştir."

Sağduyu içinde olacağız

Açıklamada, bankacılık sektörünün, il-
gili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve
sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve
kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğ-
rultusunda en verimli şekilde kullana-
rak ekonomik faaliyete destek vermeye
devam edecekleri ifade edildi.

Fındıkta don endişesi yaşanıyor
Ordu'da bahar aylarında yağan kar, fındık üretiminde 'zirai don' riski oluşturdu. Üreticiler,
bahçelerde eski araç lastiklerini yakıp dumanlama yöntemiyle önlem almaya çalışıyor

ordu’nun orta ve yüksek
kesimlerinde bahar ayında
yağan kar, fındıkta zirai don

riski oluşturdu. Don riskinin olduğu 600
rakım ve üzerindeki bahçelerde bazı fın-
dık üreticileri eski araç lastiklerini yakıp
dumanlama çalışmasına başladı. Üreti-
ciler, zirai don olaylarına karşı önlem al-
maya çalışıyor.Altınordu Ziraat Odası
Başkanı Atakan Akça, yüksek rakımlı
bölgelerde don riski bulunduğunu hatır-
latarak, meydana gelebilecek olumsuz-
luklara karşı gerekli tedbirlerin alınması
için de üreticileri uyardı. Zirai don nede-
niyle geçmiş yıllarda fındıkta ürün kaybı-
nın yaşandığını belirten Akça, özellikle
Mart ve Nisan ayının riskli geçtiğini be-
lirtti. Don riskinin fındık rekoltesini de et-
kileyebildiğine dikkat çeken Akça, “Bir
çok üreticimiz yüksek rakımlı köylerde
bahçelerde ateş yakarak dumanlama

yapmaya çalışıyor. Ayrıca dona karşı
dumanlama makinesi de bulunuyor.
Üreticilerimiz bu makineleri odamızdan
da temin edebilirler. Zirai dona karşı
önlem için dizel yakıt veya dumanlama
sıvısı ile kullanım sağlanıyor. Standart
ilaçlamalar göre daha fazla alana hızlı
şekilde uygulama yapılmış oluyor. İnşal-
lah bu yıl ciddi bir don felaketi yaşan-
maz” dedi.

Ürün kaybı meydana geliyor

Fındık üreticisi Harun Can, yağan karın
gece ayaza çekmesiyle don olabileceğini
belirterek, “Eskiden zirai don oluyordu,
olduğu zamanda fındıkta ürün kaybı
meydana geliyor. Şu anda fındık bahçe-
lerine kar yağdı. Yağan dallardaki kar
gece ayaz olursa dona çevirir. Mevsim
sıcaklığı nedeniyle yaprak erkenden açtı.
Kış bahara sürükledi, daha önceden kış

olsaydı böyle olmazdı. Eskiden Mayıs
ayında bile kar yağdı, fındık yaprakları
büyük olduğu için don olmadı. Eskiden
saman ve lastik yakıyorduk, şimdi bunu
yapabilene iyi. Bunu yakınca bahçede ısı
yapıyor, faydası oluyordu” dedi.

Fındığın yaprağı erken açtı

Abdurrahman Efil ise, sıcaklığın sıfırın
altına düşmesi halinde fındığa donun
zarar verebileceğini anlatarak, “Fındık
yaprağı erken açtı, ısı normalin altına
düşmezse sıkıntı olmaz, soğuk olursa sı-
kıntı. Geçen yılda benzer oldu. Mart so-
nunda ve Nisan’da kar yağdı. Eskiden
daha çok don oluyordu, dumanlama ya-
pılıyordu. Ama bunu son zamanlarda
yine yapmaya çalışıyorlar. Şuanda fındık
piyasa şartlarında güzel fiyat olarak,
böyle devam edecek olursa fena değil”
şeklinde konuştu. DHA

Bilindik markaları tercih edin
Aksoy, piyasadaki sahte kolonyalar konusunda da uyarı-
larda bulunarak, şöyle konuştu: "Vatandaşımız önce
markaya itibar etsin. Güvendiği, bildiği bir marka ve bil-
diği bir mağazadan ürünü alsınlar. Evet açıkta, pazar yer-

lerinde markası belli olmayan ürünler satılıyor. Bunlara
itibar edilmemeli. Daha güvendikleri bildikleri markadan
ürün alırlarsa daha iyi olur. Onlarda her şey kontrol al-
tında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."  

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu

Ekonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensinEkonomik faaliyet desteklensin

Yumurta için
stoğa gerek yok
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR)
Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de vatandaşla-
rın ihtiyacı olan yumurtayı fazlasıyla üretme
kapasitesinin bulunduğunu belirterek, "81 mil-
yon insanımız günlük 100 milyon yumurta tü-
ketse bile biz tedarikini ve lojistiğini aksatmayız.
Yumurtada stok yapılmasına gerek yok." dedi

Afyon, birçok ülkede yayılan koro-
navirüs (Kovid-19) salgını ile Tür-
kiye'nin de mücadele yürüttüğünü

hatırlattı. Bu süreçte yumurta üreticilerinin ge-
lişmeleri dikkatli ve temkinli bir şekilde takip
ettiğini vurgulayan Afyon, üreticilerin yurt dışı
bağlantılarını revize ettiklerini söyledi. Afyon,
Kovid-19'un en çok etkilendiği ülkelerden biri
olan İran üzerinden transit geçişleri askıya al-
dıklarını ifade ederek, bu süreçte uygulamaya
konulan tedbirlerden sektörün daha az etkilen-
mesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Tedbirler dolayısıyla yumurta fiyatlarının üreti-
ciler açısından zarar seviyesine inmesinden do-
layı ticari ömrü dolan tavukları kesime
gönderdikleri bilgisini veren Afyon, "Zararın
boyutunu ve süresini kestiremediğimiz için
önümüzdeki birkaç aylık sürede kestireceğimiz
hayvanlarımızı da programa aldık. Bizim üre-
timimiz halkımızın günde en az 1 yumurta ye-
mesine hesaplıdır. Vatandaşlarımızın ihtiyacı
olabilecek yumurtayı fazlasıyla üretebilme
kapasitemiz var. 81 milyon insanımız günlük
100 milyon yumurta tüketse bile biz tedarikini
ve lojistiğini aksatmayız. Yumurtada stok ya-
pılmasına gerek yok." diye konuştu. Zarar ge-
rekçesiyle daha fazla tavuk kesime
gönderilmezse yumurta fiyatlarının yükselme-
yeceğine dikkati çeken Afyon, şu değerlendir-
mede bulundu: "Bugünkü yem fiyatlarıyla
yumurta maliyeti 'L' boyda adet başına 35 ku-
ruştur. Son dönemde üretici çıkışı satış fiyatı
35 kuruşun altında. 30 adetli 'L' boy yumurta
pazarda, bakkalda 12-13 lira, büyük market-
lerde 14-15 lira ise makul fiyattır. Bu rakamın
altında satılıyorsa üreticinin cebinden gidiyor-
dur, üzerinde satılıyorsa aracıda kar marjı yük-
sektir."

Yumurtada fırsatçılık istemiyoruz

Yumurtanın bağışıklık sisteminin güçlenme-
sine etkisinin yetkililer ve uzmanlar tarafından
ifade edildiğini vurgulayan Afyon, bu üründe
fırsatçılık yapılmasını istemediklerini dile ge-
tirdi. Afyon, ihtiyaç kadar yumurta alınması
gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Amba-
lajında aldığımız yumurtaları ambalajını aça-
rak, kutusunda, tüketim anına kadar
yıkamadan, ısı dalgalanmasına maruz bırak-
madan, 10 derece civarı sıcaklığa kadar, direkt
güneş ışığından uzak tutarak, etiket tarihlerine
dikkat ederek serin ortamda koruyabiliriz. Va-
tandaşlarımız hijyen açısından ambalajlı yu-
murtaları tercih etmeliler." Afyon, stok
edilemeyen satış fazlası yumurtalar için ihracat
yollarının sağlık uygulama şartları dahilinde
desteklenmesinin üreticilere ve ülke ekonomi-
sine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.



SİYASET
CUMA 20 MART 2020

YazıYorsam sebebi Var

Fakir YILMAZ

7

S uriye, Libya, Irak ile uğraştığı bir sırada Rusya
ile birlikte Suriye ve Libya'da bulunan Çin'den
geldiği son anda fark edilen Koronavirüsü ile il-

gili ne diyeceği ve uzun süre ortalıkta görünmesini
için merak edilen Başkan Erdoğan sonunda dün
Saray da değil, Çankaya Köşkünde ortaya çıkıp, çe-
şitli açıklamalarda bulundu.

Başkanın bu açıklamalarının, başta zaten darda
olan ekonomiye ve insan sağlığına ne kadar etki gös-
tereceğini beklemeye koyulduğumuz şu günlerde aynı
Erdoğan'ın da, 'bugünlerde evinizden çıkmayın' diye-
rek kendisini dinleyenlere arkasını dönerek, onları
baş başa bırakıp, arka kapıdan gidiyordu.

Başkan Erdoğan'ın cezaevlerindeki durum, genel
affında içinde olduğu bir çok konu ile ilgili beklenen
asıl açıklamaları es geçip, bitirdiği toplantıyı izlerken
onu dinleyenlerin başkanı dinlerken bir birinden bir
hayli uzak oturmaları, toplantı bittikten sonra işin
adeta formalite olduğunu ortaya koyan hal ve hare-
ketlerle bir birlerine sarılmaları, el ele vererek dağıl-
maları dikkatimi çekmedi değil.

Büyük bir merakla ne diyeceği, başta zaten iyiden
iyiye duraklayan ekonomiye nasıl bir destek vereceği
merakla beklenen Başkan Erdoğan'ın uzun süren bir
toplantı ardından 19 maddelik önlem listesini sırala-
dıktan sonra 'eve kapanın' tavsiyesi sağlık konusunda
alınacak önlemler arasında bir durum olarak algıla-
nabilir. Ki; Bu doğrudur ve Koronavirüs karşısında
alınacak önlemeler arasındadır.

Evet, Başkan Erdoğan'ın 100 Milyonluk kaynakla
iki, üç haftaya açılabileceğini belirtip, bitirdiği top-
lantısında belirttiği ve yurt genelinde adeta kampan-
yaya dönüşen 'Evden çıkmayın' dediği anda onca
çağrıya rağmen eve kapanmayanlar arasında bulu-
nan Başkan Erdoğan'ın bir dediğini iki etmeyenler
dahil toplumun büyük bölümünün iyiden iyiye eve ka-
pandığı, kapanacağını da anlıyoruz.

Yani camilerin, Kur'an Kurslarının yanı sıra
sporda, derneklerde, stk'larda yapılan etkinliklere de
ara verildiği şu günlerde iktidar ortağı MHP ve hep
sahada oldukları belirtilen AK Parti sevdası taşıyan
kadınlar, gençlerinde aralarında bulunduğu bir çok
insanın evlere kapandığı şu günlerde CHP, HDP, İYİ
Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve
geriye kalan diğer partilerin nerede olduğuna baktığı-
mızda onların çoğunun da evlere kapandığını gör-
mekteyiz.

Peki bu durum doğal mı?
Olması gereken bir durum mu?
Bilmem ama Nisan bilemediniz Mayıs aylarında

biteceği ileri sürülen virüs paniği ardından olağan-
üstü durumların devam edeceği ve bu durumlar ara-
sında yerel seçimlerle birlikte olabileceği belirtilen
genel bir seçim olacağını düşünen biri olarak muhale-
fetin eve kapanmasından çok sahada olmazsa da ikti-
darın takipçisi olmakla birlikte seçmene ulaşma
yollarına bakmalı derim..

Çünkü virüsün yarattığı toz/duman içinde başta bir
hayli yıpranan ve yapılacak bir seçimde yeniden seçil-
meyecek denen İsrail Başkanı olmak üzere zorda
olan bir çok iktidar gibi Erdoğan'ın başkanlığını yap-
tığı AK Parti iktidarı da, gerek yaşanan virüs paniği
ile gerekse gün geçtikçe daha da daralan ekonomik
piyasada milletin nefes alamadığı bir zaman da adeta
rahat bir nefes almış bir durumdayken sahada olaca-
ğına eve kapanacak bir muhalefeti bu toz/duman
kalktığında uyurken yakalanabilir derim.

Durum öylede görünüyor, gerisi muhalefete... 

Muhalefet eve
kapanmamalı!

D ünya genelinde yayılan corona
salgınında Türkiye'de vaka sayısı
191'e, ölü sayısı ikiye çıktı. Sağlık

Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de düzen-
lenen corona virüs oturumunda, salgınla il-
gili son bilgileri paylaştı. "Virüsün
bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinme-
mektedir" diyen Koca, yakında bütün
büyük şehirlerde test yapılabileceğini söy-
ledi. Koca, ''Özellikle önümüzdeki bir iki
gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş
olacak'' diye konuştu.

Süre tam bilinmiyor

TBMM'de milletvekillerine seslenen Koca,
"Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin
kat be kat artması demektir. Sizler çekirdek-
ten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psi-
kolojisi çok biliyorsunuz. Ölümler
genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp
damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları
başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11
Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm
dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir. Virü-
sün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilin-
memektedir. Enfeksiyonun yangın
belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısı-
dır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm
gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk
cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı
yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir" bilgisini
verdi. 

18 merkezde çalışma 

"Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin
devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya
başladığını söylemek istiyorum" diyen
Koca, "10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz
hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koru-
yucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk
gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanı-
mızın hassasiyet ve yakından takip etmele-
riyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın
önerilerinin devreye girmiş olmasının bu
başarıda büyük ve en önemli payının oldu-
ğunu söylemek istiyorum. Sınır komşuları-
mızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde
olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapat-

tık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük
izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta
pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adım-
lar kamu kurumlarımıza bildirilmişti" ifade-
lerini kullandı. 

Virüsü bütün ülkere İran yaydı

İran'ın virüsün tüm ülkelere yayılmasına
sebep olduğunu açıklayan Bakan Koca,
"İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşma-
sına izin vererek salgının Avrupa'ya yayıl-
masına sebep oldu. Ben buradan artık
bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak gö-

rüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki
üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla ken-
disini gösterdiğini göstermek istiyorum.
Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava
meydanlarında termal kamera uygulama-
sıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu tarama-
dan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda
189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına
alınmıştır.
Umre'den dönen vatandaşlarımız izole al-
tına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir
vakada pozitif görülmesi üzerine gece gele-
cek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil
boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli oda-
larda izole edilmelerine, vaka görüldükten
sonra hızla karar verdik. Paniğe yol açmayı
hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlü-
yoruz. Uydurma haberler, sosyal medya-
daki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak
sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede
lütfen bizlere yardımcı olun. Şimdi de has-
tanelerin durumuna değinmek istiyorum.
Hastalığın salgın hali alması halinde 13
bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25
bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz
söz konusu. Son zamanda art arda açtığı-
mız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız
Avrupa ve OECD'nin altındadır" açıklama-
sını yaptı. 

Hızlı tanı kiti devreye giriyor

Yakında bütün büyük şehirlerde test yapıla-
cağını dile getiren Bakan Koca, "Özellikle
önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı
kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden
hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün
illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün
ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığı-
mızı, yarın da geleceğini müjdelemek isti-
yorum. Hedef de 10 - 15 bin yapabilir hale
gelmek istiyoruz. Özellikle yurt dışından
gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen
kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük.
Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz
üzerinde tarama yapıldığını söylemek isti-
yorum. Başta aile hekimlerimiz olmak
üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum" dedi. 

HEDEF GUNDE 
10-15 BIN TEST

SAĞLIK PERSONELİNİN 
İZİNLERİNİ İPTAL ETTİK
Sağlık personelinin çalışma düzenle-
rinde bazı değişiklikler yaptıklarını açık-
layan Fahrettin Koca, "Üniversite
hastanelerimiz dahil tüm hastaneleri-
mize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki
gün önce altı üniversitemize gece yarısı
her birine 50 bin maske gönderdik.
Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan
temas etmesi gereken kişiler sağlık per-
sonelimizdir. İzinlerini iptal ettik. Sağlık
personelimizin iş yükü, hem de maruz
kaldığı risk artmış durumda. Sağlık or-
dumuza kolaylıklar ve güvenceler sağ-
lanmalıdır. Sadece fedakarlık
duygularına yönelik bir motivasyon ye-
tersizdir. Başta doktorlar olmak üzere
tüm sağlık personelimizin verdikleri
mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın
milletimizin nezdinde yerini biliyorum.
Bu başarının çok daha fazlasına ihtiya-
cımız var. Corona Virüse karşı verdiği-
miz ulusal mücadeleyi size kısaca
özetlemeye çalıştım. Bu mücadeledeki
kahramanlarımıza huzurunuzda teşek-
kür etmek istiyorum. Sizden onlar için
bir alkış istiyorum. Ama sadece alkış
değil, yüce Meclisimizi saygıyla selam-
lıyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi. 

TBMM'de düzenlenen özel oturumda corona virüsü salgınıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Hedef günlük 10-15 bin
test” dedi. Bakan Koca ayrıca, bütün büyük şehirlerde test yapmaya başlayacaklarını açıkladı

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
milletvekille-
rine corona
virüsüne karşı
alınan önlem-
ler hakkında
bilgi verdi. 

Biz bu kararları tek
başımıza almıyoruz

Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, 

“Uzaktan eğitimin
uzayıp uzamaması

konusu Bilim 
Kurulu'nun dünya ve

Türkiye'deki
gelişmeleri izleyip

alacağı tavsiye karar-
lara bağlı olacak. 

Biz bu kararları
alırken tek başımıza

almıyoruz. Tüm
bakanlıklar

eşgüdümlü alıyoruz”
açıklamasını yaptı

Mİllİ Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, eğitim gündemine
ilişkin değerlendirmelerde

bulundu. "Tatil süreci uzayabilir mi?" so-
rusu üzerine Selçuk, öncelikle ara tatili
öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olma-
dığını söyledi. Selçuk sürecin, okulda ya-
pılan bir eğitimin eve yansıması
olduğunu belirterek, "Tatil değil, uzaktan
eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp
uzamaması konusu tümüyle Bilim Ku-
rulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türki-
ye'deki verileri de izleyerek alacağı
tavsiye kararları doğrultusunda ortaya
çıkacak" diye konuştu.

Senaryolarımız var

Bakanlıkların kararları tek başına değil
eş güdümle aldığını, her bakanlığın işi-

nin diğer bakanlığın işini etkilediğini vur-
gulayan Ziya Selçuk, "O yüzden bu sü-
recin uzaması ya da uzamamasına
ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var.
Biz diyoruz ki, önümüzdeki hafta uzak-
tan eğitimi yaptık, hemen ertesi hafta
ders başladı. Bununla ilgili hazırlığımız
var. Diyelim ki bu süreç uzadı, bununla
ilgili hazırlığımız var, daha da uzadı ve
öğretim dönemi tamamen kapandı me-
sela, bunu sadece olasılık olarak söylü-
yorum, bizim görevimiz bunun
hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır
olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve
işlemleri adım adım hayata geçirmek.
Bizim yaptımız şey bu. Acaba şöyle mi,
böyle mi olacak diye sorulabilir. Önü-
müzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz
ve sürekli bir olasılık diyagramı üzerinde,

'şu olursa, bu olursa bu ol-
mazsa' diye farklı senaryolar
geliştiriyoruz. Bu öğretmen
eğitimiyle, ölçme değerlendir-
meyle, dijital alt yapıyla, sınav-
larla, uzaktan öğretimle, televizyon
kanallarıyla hepsiyle ilgili senaryolarımız
var. Kaç stüdyomuz olacak, burada kaç
teknik eleman gerekiyor, kaç öğretmen
sürdürülebilir şekilde bu süreci yönetebi-
lir, bütün bunların hepsinin matrisi çıktı,
bu matris üzerinde çalışıyoruz" değer-
lendirmesini yaptı. 

Yayılım stratejilerine bakıyoruz

Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu tatili
uzatma kararı alırsa ve bu, eğitim döne-
minin kapanması şeklinde olursa ne
olur?" sorusuna da "Bütün vatandaşları-

mız
şun-

dan emin
olsunlar, biz ço-

cuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu
her zaman koruruz. Önemli olan onları
dezavantajlı bir duruma sokmamak.
Uzaktan eğitimin elbette yürütülmesi
söz konusu, ama biz sınavı yüz yüze ya-
pılan eğitimlerden yapacağız. Yani rahat
olun, zaten yüz yüze aldığınız, çalıştığı-
nız konular var. Ayrıca biz size destek
oluyoruz, televizyon kanalıyla, EBA'yla,
Youtube içeriğiyle vesaire, size destek
oluyoruz. Bu anlamda endişe etmeyin.

Senaryo ne olursa olsun, aniden bir
dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz.
Biz yayılım stratejilerine bakıyoruz, yani
nasıl bir yayılma gösteriyor, hangi hızla
gösteriyor bizim bunlarla ilgili eğitimsel
tedbirlerimiz ne olabilir, bunlarla ilgileni-
yoruz. O yüzden de bu kararları alırken
mesela okulları kapatma kararını alırken
bir ihtimal üzerinden gittik, başka ülke-
lerle karşılaştırma yaptık. Filanca, fa-
lanca ülkede şu hızla şu şekilde yayılıyor,
orada alınan tedbir paketi bunlar, getiri-
len kısıtlamalar şunlar, bu tedbirlerin ol-
duğu ülkelerle, tedbirlerin zayıf ya da hiç
olmadığı ülkelerde yayılım nasıl gelişi-
yor? Bütün bunlara baktığımızda hemen
okulu kapatma kararı aldık. Bu yayılımı
azaltmak için aldık bunu" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, dün İngiltere'de de okulların kapandı-
ğını belirterek, "Dünyada dün itibarıyla 900 milyon
öğrenci okulda değil yani 1 milyara yakın öğrenci
okula gitmiyor bütün dünyada. Bu sayı artacak. Bir
taraftan da Çin ve bazı ülkelerde yayılım düşmeye
başladı, tedavi ihtimalleri yükselmeye başladı, bazı
olumlu haberler geliyor. Bütün bunları büyük fotoğ-
rafta değerlendirip ona göre karar almamız lazım ki
onu yapıyoruz" dedi. Selçuk, yarın okula dönülmesi
halinde buna da hazır olduklarını vurgulayarak,
"Yarın okula döndük hiçbir problemimiz yok. Bütün

öğretmenlerimizle moral, motivasyon içinde
neye ihtiyacımız varsa bunu sürdüreceğiz. Ak-

sine destekleme ve yetiştirme kurslarını, ta-
mamen bu virüsten dolayı ortaya çıkan

telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale
getiren bir program hazırladık. Uzak-
tan eğitim yapıyoruz ama öğrenciler
okuldan uzaklaşmasınlar, motivas-
yonları düşmesin, eğitsel olarak onları
meşgul edelim, eğitimsel ihtiyaçlarını
karşılayalım, bundan dolayı yapılıyor"
ifadelerini kullandı. 

1 MİLYARA ÖĞRENCİ 
OKULA GİTMİYOR!

3 ayda 50-60 
milyar likidite

Hazİne ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak,
koronavirüsün eko-

nomi üzerinde etkileri ve alınan
tedbirlerle alakalı olarak açıklama
yaptı. Albayrak, 3 aylık dönemde
50-60 milyar liralık likidite sağla-
nacağını söyledi. Kamu çalışanla-
rına ilişkin olarak Bakan
Albayrak, evden çalışma hazırlığı
olmadığını belirtti.

Rahatlama getirecek

"Kısa süre içindeki etkilerine bak-
tığımızda küresel ekonomiye, her
ülke kendi ekonomisine karşı ted-
birler alıyor" diyen Albayrak,
"Dün açıklanan paket iş dünyası
ile istişare sonucu oluşturuldu.
Türkiye olarak işin sağlık ve eko-
nomik boyutunu yakından takip

ediyoruz. Bu di-
namik bir süreç,
bu sürecin etkile-
rini kimse kestire-
mediği için
dinamik bir şe-
kilde yakından
takip edeceğiz.
Çok dinamik, et-
kili, hızlı adımlar
atmamız gereken

canlı bir süreç. Ciddi bir rahat-
lama getirecek 3 aylık pencere
açtık. Likidite ihtiyacı, maliyeti,
kullandırılma kanallarının altyapı-
sının oluşturulması ile likidite so-
runu oluşturmayacak güçlü bir
paket" açıklamasını yaptı. Merkez
Banaksı'nın daha ucuz maliyetle
likidite penceresini açması ile ban-
kalara yoğun bir likidite akımının
sağlanacağını belirten Albayrak,
"650 bin 1500 liranın altında
emekli maaşı alanlara destek var.
3 aylık dönemde piyasada 50-60
milyar lira likidite olacak. Küçük
esnaflar prim desteklerinin tama-
mından faydalanacak. Esnafa
ekstra likidite ihtiyacı var” açıkla-
masını yaptı. 

Sağlıkçılara
minnettarız!

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ülkemizde
her geçen gün enfekte

hasta sayısı artan Koronavirüs va-
kalarına karşı mücadele eden sağlık
çalışanları için önemli mesajlar pay-

laştı. Tüm sağlık
çalışanları için İS-
PARK’ın ve toplu
ulaşımın ücretsiz
olacağını duyuran
İmamoğlu, “Dok-
torundan hemşire-
sine sağlık
kurumlarında fe-
dakarca çalışan,
gecesini gündü-
züne katarak sal-

gın hastalığa karşı mücadele eden
tüm sağlık personeline şükran borç-
luyuz. Sizin çabanız tüm topluma
moral ve şifa oluyor, iyi ki varsınız"
ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar kimliğini 
göstermesi gerekiyor

Koronavirüsü’ne karşı yoğun bir
mesai gösteren tüm sağlık çalışan-
ların yararlanabileceği hizmetle, İS-
PARK’a ait yaklaşık 500 noktada
bulunan açık, katlı ve yolüstü oto-
parkları, hastane kimlik kartlarını
personellere ibraz ederek kullanabi-
lecek. 

Berat Albayrak

Ekrem İmamoğlu

Ziya
Selçuk
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Ç in'de başlayan tüm dünyaya yayılan korona-
virüs vatandaşları hayatın her alanında ted-
birli olmaya yöneltiyor. Koronavirüs

tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olma-
dıkça dışarı çıkmamaları isteniyor. Vatandaşlar da
bu tedbirler kapsamında marketler yerine fırınlardan
ekmek almayı tercih ediyor. Marketlerde ekmek bula-
mayan vatandaşlar, aracı olmadığı için daha az el
değmesinden dolayı hijyenik olduğunu düşünerek fı-
rınlardan ekmek alıyor. Fırıncıların ise ekmek üreti-
minde her hangi bir sıkıntı yaşanmayacağını
belirterek yoğunluktan dolayı çalışma vardiyalarını
arttırdıklarını belirttiler.

Üretim 3 vardiyaya çıktı 

Fırınlarda yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan
fırıncı esnaf İlyas Perihan, "Normal bir günde 3 bin
ekmek satılıyordu. Şu anda 4 bin 500 - 5 bin civa-
rında ekmek satılıyor. Bu talep patlamasından önce
tek vardiya üretim yapıyorduk, şimdi çalışmalarımızı
3 vardiyaya kadar arttırdık. Marketlerde ekmeği elle-
yip seçiyorlar, fırınlarda böyle bir durum olmadığı
için vatandaşlar daha hijyenik ve taze olduğunu dü-
şünerek talep göstermeye başladı. Fırınımızda
ekmek kuyruğu dahi oldu. Buna rağmen ekmek üre-
timinde bir sıkıntımız yok, un tedariki konusunda da
bir sıkıntı yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

Fırınlar gece gündüz açık 

Ekmek üretiminde sıkıntı olmayacağını ifade eden fı-
rıncı esnaf Şaban Aytaç ise, "Koranavirüs tedbirleri
kapsamında fırınların kapanacağını düşünen vatan-
daşlar fırınlarda talep patlamasına neden oldu. Fırın
kapanması gibi bir durumun olmayacağının anlaşıl-
masının ardından ise ekmek satışları normal seyrine
döndü. Vatandaş hiç kaygılanmasın savaşta bile
ekmek yaparız. Fırınlar gece gündüz açık ekmek
sorun olmaz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle sokağa
çıkma yasağı gibi tedbirlerin alı-
nabileceğini düşünen vatandaş-
lar gıda konusunda önlemlerini
alıyor. Bu tedbirler kapsamında

ekmek almak isteyen vatandaş-
lar bazı marketlerde ekmek 

olmadığını görünce fırınlara akın
etti, fırıncılar ise yoğunluktan 

dolayı çalışma vardiyalarını arttı-
rarak talebe yetişmeye çalışıyor

FIRINLARDA EKMEK 
TALEBI ARTTI

Beyoğlu Belediyesi
tüm dünyayı etkisi al-
tına alan Koronavirüs

salgınına karşı aldığı önlemleri ar-
tırdı. İlçede bir yandan belediye
bünyesinde kurulan Beyoğlu Özel
Dezenfekte Ekibi ile temizlik çalış-
maları yapılırken bir yandan da
vatandaşlar virüse karşı bilinçlen-
diriliyor. Belediye ekipleri özellikle
virüs bulaşma riski daha yüksek
olan yaşlı ve kronik hastalıkları
bulunan vatandaşlara uyarılarda
bulunuyor. Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız da evlerin-
den çıkmayan vatandaşları
telefonla tek tek arayarak destek
oldu.

Salgına karşı başarılı olacağız

Sosyal Medya üzerinden paylaştığı
video ile ilçe sakinlerine seslenen
Başkan Yıldız, “Saygıdeğer Beyoğ-
lulu hemşehrilerim, millet ve devlet
olarak el birliğiyle aldığımız tedbir-
lerle ve bundan sonra alacağımız
tedbirlerle Korona virüs salgınına
karşı başarılı olacağımıza inanıyo-
rum. Sağlık bakanlığımız şuanda ev-

lerimizde kalmanın daha doğru
olacağını, zorunlu olmadıkça evleri-
mizden çıkmamamızı tavsiye ediyor
ve 14 kurala harfiyen uymamızı isti-
yor. İnanıyorum ki hep birlikte bu
kurallara uyacak ve zorunlu olma-
dıkça evlerimizden çıkmayacağız”
dedi.

Hepsini arayıp hal hatır
soruyorum

Gençlere de seslenen Başkan Yıldız,
“Özellikle genç kardeşlerimizin ev-
lerinden çıkmayan mahallelerimiz-
deki amcalarımızı, teyzelerimizi,
dedelerimizi telefonla aramaları,

hal ve hatırlarını sormalarını istiyo-
rum. Genciyle yaşlısıyla birlik ve be-
raberlik içerisinde olarak bu süreci
atlatacağımıza inanıyorum. Ben de
Beyoğlu Belediye Başkanı olarak
mahallelerimizdeki özellikle 60 yaş
üstü vatandaşlarımızı arayıp hal ve
hatırlarını soruyorum. Bir ihtiyaç-
ları olup olmadığını da kendilerine
sorduktan sonra ihtiyacı olan va-
tandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
maya çalışıyoruz. El birliğiyle tam
bir dayanışma içerisinde bu zor
günlerin üstesinden geleceğimize
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
MURAT PALAVAR

Alo ben belediye
başkanı!
Alo ben belediye
başkanı!
Alo ben belediye
başkanı!
Alo ben belediye
başkanı!
Alo ben belediye
başkanı!
Alo ben belediye
başkanı!
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, korona virüs salgını nedeniyle
evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları
telefonla arayarak destek oldu

Tek yapmanız
gereken temizlik 
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin,
“Virüsün mikrobiyolojik özellikleri nedeniyle
bahsedilen rutin temizlik malzemeleri ile
yapılacak temizlik yeterli. Özel bir ürün
kullanımını gerekmiyor” dedi

KoRona virüsün rutin kullanılan sabun,
deterjan, standart çamaşır suyu gibi temizlik
maddelerinden, kuru ortamlardan ve güneş

ışığından direkt olarak etkilendiğini ve canlılığını kay-
bettiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesinden
Dr. Nurten Elkin, “Bu kapsamda önlem olarak rutin
temizliğin sıklaştırılması, bu temizlik için temizlenen
bölgenin özelliğine göre su ve sabun, yüzey temizlik
deterjanları, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu veya
klor tablet kullanılmalıdır. Yüzeylerin gerekirse kuru-
lanması sağlanmalıdır. 1/100'lük çamaşır suyu hazır-
lanışı; 1 ölçü çamaşır suyu artı 99 ölçü su, 500-600
ppm klor açığa çıkarır” dedi.

Çamaşır suyu kullanmayın

Çocukların plastik ve metal oyuncak ve diğer malze-
melerin temizliğinin su ve sabun ya da yüzey temizlik
deterjanları ile yapılmasını öneren Dr. Elkin, “Çocuk
sağlığı açısından değerlendirildiğinde zorunlu olma-
dıkça çamaşır suyu kullanımından kaçınılmalıdır. Su-
landırılmış çamaşır suyu kullanılması durumunda
çocukların 1-2 saat teması engellenmelidir” şeklinde
konuştu. Okulların temizliği ile ilgili de açıklamalarda
bulunan Dr. Elkin, “Okulların temizliğinde su ve de-
terjanla standart temizlik yapılması ve özellikle eller
ile sık dokunulan yüzeylerin, kapı kolları, bataryalar,
tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edil-
melidir. Temizlik sırasında kullanılabilecek bir diğer
ürün sodyum hipoklorit, yani çamaşır suyudur” dedi.

Eyüpsultan tertemiz oldu

eyÜpsulTan Belediyesi ilçe genelinde tüm
cadde ve sokaklarda, temizlik ve dezenfeksi-
yon işlemi yapmaya devam etti. Eyüpsultan

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksi-
yon ekibi tüm ilçede korona virüsü salgını nedeniyle
çalışma başlattı. Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin
farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor.
Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri,
apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyon-
larla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında ilk
olarak Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz Mahalle-
si'nde dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. 3 ayrı ekip ha-
linde sürdürülen çalışmada cadde ve sokaklar
tankerlerle yıkandı, süpürge araçlarıyla süpürüldü ve
dezenfeksiyon ekibi tarafından ilaçlandı. Bu çalışmalar
virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde
periyodik olarak her gün devam edeceği belirtildi.Kargoda sefer sayıları artıyor

TÜRK Hava Yolları
(THY)'nın kargo markası
Turkish Cargo, koronavi-

rüs nedeniyle Türkiye'nin ihracatı ve
kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına
kargo uçaklarıyla yapılan sefer sayıla-
rını artırma kararı aldı.  Bu karar
doğrultusunda kargo uçaklarının
yanı sıra THY'nin yolcu filosunda
bulunan uçaklar ile de kargo taşına-
cak.  THY Basın Müşavirliği'nden

yapılan açıklamaya göre, koronavirüs
nedeniyle dünya genelindeki seyahat
kısıtlamaları ve yolcu talebinin düşü-
şüne paralel olarak yolcu uçaklarında
oluşan kargo taşıma kapasitesini
ciddi şekilde sınırlandığı belirtildi.
Buna rağmen Turkish Cargo'nun,
Türkiye'nin ihracatı ve kritik öneme
sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilmek adına, filosunda bu-
lunan tüm kargo uçaklarını tam kap-
asite kullanılacak şekilde bir

planlama yapıldığı bildirildi.

Çözüm amaçlı hizmet veriliyor

Açıklamada, "Ülke otoritelerinin kısıt-
larına ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbir
amaçlı uygulamalarına da riayet ede-
rek olağan dışı talep değişkenliğine
rağmen; Türkiye'nin üretici ve ihracatı
için çözüm ortağı olmaya devam eden
Turkish Cargo, son 4 yılda 13'ten 25'e
çıkardığı mevcut kargo uçağı kapasite-
sine ilave olarak, yolcu filosunda bulu-
nan uçaklar ile de kargo taşıma amaçlı
hizmet vermeye başlıyor. Ayrıca bu dö-
nemde hava kargo akışını sürdürme-
nin hayat kurtaracağı bilinciyle hareket
eden Turkish Cargo, Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA)
koronavirüs ile küresel çapta mücadele
için aldığı tüm çalışmaları destekliyor.
Bayrak taşıyıcı milli marka Turkish
Cargo, özel ekipleri ve operasyon bi-
rimleri ile çalışmalarına devam eder-
ken, her zaman olduğu gibi
rezervasyon sistemi 7-24 hizmet veri-
yor ve hava kargo taşımacılığında ter-
cih edilen marka olmaya devam
ediyor" ifadelerine yer verildi.

Beykoz'da virüs
mesaisi sürüyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan
koronavirüs tehdidinin ülke-
mizde salgın hale gelmemesi için

hijyen, denetim ve bilinçlendirme çalışma-
ları artırılırken Beykoz’da hafta için ve hafta
sonu olmak üzere halkın ortak kullandığı
alanlarda kapsamlı bir ilaçlama programı
yürütülüyor. Koronavirüs henüz ülkemizde
görülmeden, afiş ve broşürlerle kamuoyunu
bilgilendiren, belediye hizmet binalarına el
dezenfektanları yerleştiren Beykoz Beledi-
yesi, kamu binaları ve halka açık alanları
kapsayan genişletilmiş ilaçlama çalışmala-
rını ara vermeden sürdürüyor. Özel kıyafetli
personeller tarafından yapılan çalışmalarda
ilçedeki tüm okul ve camiler, kamu binaları,
hastaneler, aile sağlığı merkezleri, muhtar-
lıklar, park ve bahçeler, meydanlar, taksiler,
taksi durakları, minibüsler, minibüs durak-
ları, otobüs durakları, yolcu motorları, iske-
leler, kahvehaneler, spor kulüpleri,
karakollar, dernekler ve kuaförler detaylı şe-
kilde ilaçlanıyor.   Vatandaşların hizmet için
geldiği kamu binaları, taksi, taksi durakları,
otobüs durakları ile ortak yaşam alanları
her gün ilaçlanırken diğer alanlar haftada 2
günlük periyotla dezenfekte ediliyor.  Virü-
sün halka açık alanlar yoluyla yayılmaması
için ortak temas edilen yüzeyler etkili solüs-
yonlar ve titiz bir uygulamayla dezenfekte
ediliyor.  İlaçlama çalışmalarında kullanılan
dezenfektanlar virüslerde etkili olurken
insan sağlığına zarar vermiyor.  Koronavi-
rüs önlemleri kapsamında yürütülen ilaç-
lama hizmeti salgın tehlikesi geçene kadar
belediye ekipleri tarafından düzenli bir peri-
yodla devam edecek.

Hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini anlatan fırıncılar, “Gerçekten çok yoğunuz” diye konuştu.



B ölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşla-
rına ait binalar, siyasi parti merkezleri 78
okul,73 camii ve 5 cemevi nano teknolojisi

ile dezenfekte edildi. Ayrıca Belediye hizmet bina-
sına gelen vatandaşların yoğun olduğu noktalara,
koridorlara ve tuvaletlere hijyen sağlamada kolay-
lık sunan el dezenfektanları yerleştirildi. Bunun
yanı sıra belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları
belli periyotlarda dezenfekte edildi. İlçede vatan-
daşlara yönelik içinde sabun, ıslak mendil ve de-
zenfektan ürünlerinin bulunduğu çantalar
dağıtıldı.

Panik yok tedbir var

Sancaktepe Meydanı’na kurulan koronavirüsü bil-
gilendirme stantlarında halka dezenfektan ürünleri
dağıtan Başkan Şeyma Döğücü, gerekli tüm ted-
birlerini aldıklarının altını çizdi. Döğücü, “Son 70
yılın en yaygın hastalıklarından biriyle karşı karşı-
yayız. Ülke olarak en az zararla atlatabilmeyi te-
menni ediyorum. Sağlık Bakanlığı süreci çok
başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu virüs 72 saat ya-
şayabilen bir virüs ve temasla bulaşıyor. Hem hü-
kümetin hem vatandaşın önlemleri çok önemlidir.
Bizler de yerel yönetimler olarak vatandaşla hükü-
met arasında bir köprüyüz” dedi.

Halkı bilgilendirmeyle başladık 

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğüne
dikkat çeken Başkan Döğücü, “Biz işe halkı bilgi-
lendirerek başladık. Personellerimiz başta olmak
üzere tüm kamu kurumlarındaki personelleri bilgi-
lendirme çalışmaları yaptık. Okullar tatil olmadan
önce başlamak üzere okullarda dezenfekte çalış-
malarımızı yaptık. Camilerimizi ve cemevlerimizi
yani bütün ibadethanelerimizi dezenfekte ettik.
Sonrasında ilçemizdeki tüm kamu kurumlarını de-
zenfekte ettik. Sonra açık havalara çıktık. Burada
da hem parklarımızı hem meydan ve caddeleri-
mizi yıkadık, temizledik. Bunun yanında da dene-
timlerimiz sürüyor. Gelen kararla birlikte kafeler,
restoranalar, eğlence yerleri gibi mekanların dene-
timlerini sürdürüyoruz. Ayrıca fiyat denetimi de
yapıyoruz. Pazar ve marketlerde fırsatçılara imkan
vermemek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürü-
yor” diye konuştu. DHA
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B u kadar da olmaz, dersiniz. 
İnanamıyorum bu kadar da fazla, 
Yok artık, 

Delirme hali bu. 
Mümkün değil, 
Evet, tüm bu şaşkınlığı yaşadığımız günlerden

geçiyoruz. 
Ve ne yazık ki, 
Artan bir şekilde devam ediyor şaşkınlığımız, 
Dur durak bilmiyor. 
Sanki deliler koğuşunda yaşıyormuşuz gibi. 
Her şey sahiciliğini yitiriyor hem de çok hızlı bir

şekilde. 
Durun diyen yok. 
Ne yapıyorsunuz diye soran yok. 
Ve sorulmayınca da pervasızca devam ediliyor. 
Sanki bir yarıştaymışız gibi, 
Akla hayale gelmeyecek abuk sabuk teoriler... 
Peş peşe sıralanıyor. 
Alıcısı da bir hayli fazla, 
Çok çok ciddi insanlar yapıyor bunu. 
Kalem oynatanlar, 
Ekran yüzleri, 
Aydınlar, 
Yani anlayacağınız her kesimden insanlar. 
Bir kaos bu! 
Artan bir dalgayla sörf eden bir kaos! 
Artık paranoya seviyesine ulaştı. 
Alkışlar içerisinde, 
Ve koro hâlinde devam ediyor. 
Her yerde komplo aramak, 
Her sözde hain aramak, 
Her olay da düşman aramak, 
Yazarken bile daralıyor insanın kalbi. 
Bu gidişle herkes FETÖ'cü diye suçlanacak

galiba 
Ve bunun sonucu ne olur biliyor musunuz? 
"Herkes FETÖ'cü ise kimse FETÖ'cü değildir."

durumuna geleceğiz. 
Ve korkarım ki, 
Gidişatımız bu yönde. 
Şimdi de koronavirüse dadandılar. 
Her sahneden bir anlam, 
Ya da şifreli mesajlar arıyorlar. 
Ve bunu büyük bir ciddiyetle yapıyorlar. 
Sahiciliğimizi yok ediyorlar. 
Farkında mısınız? 
Bizi biz yapan yegane karakterimiz olan sahici-

liğimizi öldürüyorlar. 
Eğer bir mücadelede sahiciliğinizi yitirirseniz, 
Mücadeleyi baştan kaybedersiniz. 
Toplumun size inancı kalmaz. 
Karanlık odaklar, 
Ve koronavirüs ile mücadelenin sigortası yanar. 
Bir farkınız kalmaz toplumun gözünde. 
Sizi de aynı görür. 
Buna bir dur demelisiniz. 
Hiç bir şey için demeseniz bile bu ülkenin güzel

evlatları için demelisiniz. 
Dünyaya "bedenleri ile tankları yenen" Bir hal-

kın onuru için demelisiniz. 
Bu toplumu hasta etmeye hakkınız yok! 
Bu toplum korku karşısında delirmedi! 
Bu toplum acılar karşısında delirmedi! 
Bu toplum ölümler karşısında delirmedi! 
Ama bu paranoyak yaklaşımların itibar görmesi

bu toplumu delirme safhasına getirdi. 
Buna dur demeseniz, 
Hepimiz kaybedeceğiz! 
Hepimize yazık edeceksiniz!
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Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde yaklaşık 30 gündür çalışmalarını
aralıksız sürdürürken, son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları ile hijyen 
önlemlerini de artırdı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte
herkes üstüne düşeni yapmalı. Tüm sağlık personellerine canla başla çalıştıkları için teşekkür ederim” dedi

SANCAKTEPE ELINDEN
GELENI YAPIYOR

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Her yerde komplo aramak GEREKLİ 
ÖNLEMLER 

ALINDI

İlÇE genelinde yaşayan yaşlı,
engelli, yatağa bağlı ve 60 yaş
üstü vatandaşları da unutma-
dıklarını belirten Sancaktepe
belediye başkanı av. şeyma
Döğücü, “bu tür hastalarımıza
daha rahat ulaşabilmek, evle-
rinden çıkmalarını önlemek

ve anında müdahale etmek
amacıyla acil Panik butonu
sistemi uygulaması başlattık.
Evlere kurulan sistem saye-
sinde vatandaşlarımız butona
basarak herhangi bir acil
durum sırasında ekiplerimize
haber verecek ve onlara ko-

layca ulaşılabilecek.
Oluşabilecek ani du-
rumlarda sistem, çağrı
merkezine ve entegre edilmiş
olan ambulans ekibine sinyal
vererek, eve doktor ve aTT uz-
manı gitmesini sağlayacak.
ayrıca yaşlı vatandaşlarımızın 

talepleri çağrı merkezimiz 
tarafından kayıt edilerek, 
ekiplerimizce ihtiyaçları 
giderilecektir” şeklinde 
konuştu.

Acil panik butonu devrede

Halk sağlığına önem
vermeyenler yandı!
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Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların
sıkça uğradığı işletmelerde denetimler sıklaştırıldı. Sultangazi
Belediyesi Zabıta Ekipleri fırın, pastane ve kapalı olması
gereken kafelere denetimler gerçekleştirdi. İlçedeki birkaç
işletmenin denetimlerden geçemediği görüldü

yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının
artmasıyla birlikte belediyeler hijyen çalışma-
larını ve denetimlerini sıklaştırdı. Kafelerin ka-

patılmasının ardından vatandaşların sıklıkla uğradığı ve
yemek yediği işletmeler hijyen denetimine tabi tutuluyor.
Sultangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri de ilçede pastane,
fırın ve diğer işletmeleri denetledi. Tezgahlar, ürünler,
imalathaneler ve depolar eldeki kriterlere göre denetlendi.
İlçede bulunan birkaç işletmenin imalathane ve depola-
rındaki görüntüler zabıta ekiplerini şaşırttı. Hijyen koşul-
larını yerine getirmeyen bir pastanede, imalathanenin
kirli ve sağlık koşullarını tehdit ettiği görüldü. Zabıta
ekipleri denetlemeden geçemeyen işletmeler hakkında
işlem başlattı.

Usülsüzlüklere geçit yok

Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü
Sercan Bilge, koronavirüs kapsamında hijyen dene-
timleri yürüttüklerini belirterek “Sultangazi Belediyesi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak koronavirüs
tedbirleri kapsamında ekmek fırınları, gıda üretim
yerleri, lokantalar ve benzeri iş yerlerinde genel te-
mizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer un-
surlarla alakalı denetimlerimize hız verdik. Bu
doğrultuda zabıta ve denetim ekiplerimizden olu-
şan ekipler görevlendirdik. Yine işletmelerde tespit
ettiğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk etapta uyarı-
larda bulunuyoruz. Akabinde yapacağımız kont-
rollerde riayet edilmeyen olumsuzluklar devam
ediyorsa işletme sahibine 1608 sayılı belediye ka-
nununa istinaden kabahatler kanununa göre
cezai işlem uygulayacağız. Yine bunun yanında
Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımı-
zın almış olduğu kararlar doğrultusunda
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri diye
tabir edilen kahvehaneler, kafeler, internet sa-
lonları gibi mekanların kapalı durumlarını
muhafaza etmeleri konusunda zabıta ekipleri-
miz sıklıkla denetimlerini yürütüyor” şeklinde
konuştu.

AVM’ler kapatılacak mı?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hakkında Alışveriş Merkezleri ve
Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Alışveriş merkezlerinin kapatılması yönünde bir
tavsiye kararı aldık. Birçok alışveriş merkezi, bu karara uyarak kapatma yönünde karar alıyorlar" dedi

Cumhurbaşkanı recep Tayyip
Erdoğan'ın 'evde kalın' çağrısının
ardından alışveriş merkezleri ve

Yatırımcıları Derneği de harekete geçti. Top-
lum sağlığını düşünerek harekete geçtiklerini
belirten alışveriş merkezleri ve Yatırımcıları
Derneği başkanı Prof. Dr. hüseyin altaş, " Cu-
martesi günü aYD olarak; alışveriş merkezle-
rini 12.00 - 20.00 arasında açılıp kapanması
yönünde bir tavsiye kararı almıştık. ancak bu
karar o güne ait bir karardı. Daha sonra geli-
şen toplum algı, toplumun bu işe gösterdiği
hassasiyet, dünyadaki gelişmelerle pazarte-
sinden itibaren değişmeye başladı.
Pazartesi günü itibariyle ülkemizde
çıkmaya ve artmaya başlamasıyla
perakendeciler kapatma kararı aldı.
Perakende derneklerinden gelen art
arda kapatma kararlarının ardından
350'nin üzerinde marka alışveriş
merkezlerinde çalışmıyor. birde dün
akşam itibariyle Cumhurbaşkanımı-
zın üç hafta itibariyle evlerinizde
kalın önerisi nedeniyle, bizde halkın
bunu yerine getirebilmesi için pera-
kendecinin talebi ve toplum sağlığını
düşünerek alışveriş merkezlerinin
gıda, temizlik ve hijyen maddelerini
sağlamada en hijyenli yerler oldu-

ğunu düşündük ve en azından temel ihtiyaç
maddeleri ve temizlik maddelerinin sağlanabi-
leceği noktalar haricinde tamamını kapatıl-
ması yönünde tavsiye kararı aldık. aldığımız
kararları Ticaret bakanlığı ve İçişleri bakanlı-
ğıyla paylaşıyoruz. bizim alışveriş merkezlerin-
deki perakendeciler tek başına kapatma kararı
alabilirken bizler kamu kararı haricinde karar
almak istemedik. Çünkü böyle bir dönemde
kamu otoriteleriyle işbirliği içerisinde olmanın
daha faydalı olduğunu düşündük. bu nedenle
tavsiye kararı aldık. Ve yasal mevzuat olarak
da alışveriş merkezlerini işyeri sağlayan plat-

formlar olarak değerlendiriyoruz.
Sokaktaki dükkandan bizim bir
farkımız yok. Dolayısıyla sokaktaki
dükkanın açılıp kapanmasına
kamu karar veriyorsa, biz de ka-
munun karar vermesi gerektiğini
söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışanlar sıkıntı
yaşamayacak

alışveriş merkezlerindeki faaliyetle-
rini geçici olarak durduran firmalarda
çalışan kişilerin özlük haklarında bir

kayıp yaşamayacağını belirten
aYD Yönetim kurulu başkanı
Prof. Dr. hüseyin altaş," böyle
bir dönemde ekonomik kaygıları
bırakmak zorundayız. Çalışanları-
mız açısından kesinlikle iş kaybı-
nın olmayacağını, özlük haklarında
bir kayıp olmayacağını buradan
söyleyebiliriz. ayrıca kira kaybı
olan kiracılarımıza da kendi özel du-
rumlarını birebir dikkate alarak özel-
likle kapalı kaldığı yerlerde mücbir
sebepler oluştuğu için kiraların alın-
maması dahil birçok önlemin alınaca-
ğını söylemek istiyorum" şeklinde
konuştu.  Dha

Halk sağlığına önem
vermeyenler yandı!
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BüyükçekmeceBelediyesi, “Korona-
virüs Kriz Merkezi” oluşturarak, 24 saat
esasına göre eylem planını hazırladı.

Ayrıca 24 mahalle muhtarlık binasına dezenfek-
tanlık monte edildi. Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün talimatları doğrultusunda kurulan “Ko-
ronavirüs Kriz Merkezi” 24 saat esasına göre hiz-
met veriyor. Virüs salgınına karşı eylem planı
hazırlayan Koronavirüs Kriz Merkezi, gelişmeleri
yakından takip ederek alınması gereken önlemleri
belirliyor. Merkez, olası bir kriz anında her türlü
ihbar, şikayet ve talebi değerlendirerek müdahale
edecek.

Canlı terapi hizmeti veriliyor

Semt pazarlarında da virüs salgına karşı tedbirler
alan Büyükçekmece Belediyesi, pazar yerlerinde
gıda ve temizlik malzemesi dışında kalan ürünlerin
satışını yasakladı. 24 Nisan tarihine kadar sürdü-
rülecek uygulama kapsamında pazarcı esnafına el-
diven ve maske zorunluluğu getirildi. Saat
10:00’da açılıp 18:00’de kapanacak olan pazar yer-
lerinde, zabıta ekipleri denetimlerini arttırırken
pazar yerleri dezenfekte ediliyor. Koronavirüs sal-
gını ve benzeri olumsuz olaylar karşısında yaşana-
bilecek kaygı ve panik vakalarına karşı da canlı
destek ile terapi hizmeti veriliyor. Büyükçekmece
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 4 uzman
psikoloğu psikolojik destek almaya ihtiyaç duyan
vatandaşlara telefonda canlı destek ile terapi hiz-
meti veriyor.

Kriz merkezi
KURULDU

Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, her daim 

vatandaşın yanında
olduklarını ifade etti.
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K oronavirüs dünyadak insanların
sağlığını tehidt etmeye devam edi-
yor. ABD genelinde koronavirüs

(Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kay-
bederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9
bin 415 kişiye ulaştı. ABD’de son 24 saatte
salgına bağlı olarak 36 kişi daha hayatını
kaybederken, enfekte olanların sayısı 2 bin
919 artara, 9 bin 415’e yükseldi. Ülke gene-
linde ise Washington’da 68, New York’ta
20, California’da 16, Florida’da 8, Louisia-
na’da 7, New Jersey’de 5, Georgia’da 4,
Oregon’da 3, Texas’da 3, Colorado’da 2,
Indiana’da 2, Virginia’da 2, Illinois’de 1,
Kansas’da 1, Kentucky’de 1, Nevada’da 1,
South Carolina’da 1, South Dakota’da 1,
Pensilvanya’da 1, Missouri’de 1, Michi-
gan’da 1, Connecticut’ta 1 kişi hayatını kay-
betti.Trump yardım paketini imzaladıABD
Başkanı Donald Trump 104 milyar dolara
mal olması beklenen; ücretsiz Covid-19
testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine
gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletil-
mesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması
gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını
onayladı.ABD kongresine kadar sıçradıFlo-
rida'nın 25'inci kongre bölgesinin Cumhuri-
yetçi ABD Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve
Utah'ın 4'üncü kongre bölgesinde ABD
temsilcisi olan Ben McAdams’ın Covid-19
testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki tem-
silcinin de kendilerini karantinaya aldıkları
bildirildi. 

Amerika halkı endişe içinde

ABD’de menşeili New York Times gazetesi
tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tara-
fından yayınlandığı ileri sürülen koronavi-
rüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD’de
18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar ha-
linde yayılacağı bildirildi. ABD’de faaliyet
gösteren New York Times’ın haberine göre
ABD hükümeti tarafından koronavirüs ile
ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun
100 sayfasına ulaştıklarını belirten New
York Times, salgının 18 ay sürebileceğini ve
tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini
ileri sürdü. Raporda koronavirüsün, ABD
halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eya-
let ile yerel yönetimler arasında koordinas-
yon problemi yaşanabileceği ifade edildi.
New York Times raporun ABD Başkanı
Donald Trump’ın OHAL ilan ettiği cuma
günü yayınlandığını ve yönetim için bir
eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı.
Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, has-
tane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı
olabileceği, hangi kurumun hastanelere yar-
dımcı olabileceği belirtiliyor. New
York Times, raporda salgın sebe-
biyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi
personel sıkıntısı yaşanabileceğini,
salgınla baş etmek için ABD Baş-
kanının yetkilerinin genişletilebile-
ceği vurgulanıyor. 

Bulgaristan'da 3 kişi öldü

Bulgaristan’da Ulusal Kriz Ma-
sası, ülkede koronavirüsün yayıl-
masına ilişkin düzenlediği basın
toplantısında bir hastanın daha
hayatını kaybettiğini; ölü sayısının
3’e yükseldiğini duyurdu. Başkent
Sofya’daki Pirogov Hastanesi’nde
tedavi gören 80 yaşında bir kadı-
nın, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdiği
açıklandı. Daha önce 66 ve 74 yaşlarındaki
çift aynı hastanede hayatını kaybetmişti.
Bulgaristan’da koronavirüs tespit edilen
vaka sayısı 94 olarak duyuruldu. Sofya’da
ilk koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi Pi-
rogov Hastanesi’nden kaçtı. Polis alkollü
olduğu belirtilen kişiyi yakalayarak, ikinci
test yapmak üzere yeniden hastaneye ge-
tirdi. Alkollü kişi, test sonuçları çıkmadan
önce yeniden kaçtı ve polis tarafından tren
garında bulundu. Taşıyıcı olduğu tespit edi-
len kişi, hastanede tedaviye alındı. Bulgaris-
tan’da zorunlu karantinaya uymayanlara 5
yıl hapis ve 10 bin ila 25 bin euro arası para
cezası verilecek. Türklerin yoğun olarak ya-

şadığı Kırcaali, Kirkovo’da (Kızılağaç) Batı
Avrupa’dan dönen ve 14 günlük karantina
kuralına uymayan 120 kişi aranıyor. Kır-
caali Valisi Nikola Çanev, polisin karantina
konusunda denetimlerini artıracağını be-
lirtti. Bulgaristan, 13 Mart’ta koronavirüs
önlemlerinin daha iyi uygulanması ama-
cıyla, OHAL ilan etmişti.

İngilizler önlem alıyor

İnsanların marketlerin açılış saatlerinden iti-
baren market girişlerinde uzun kuyruklar
oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük
talebe karşılık vermekte zorlanmaları nede-
niyle satışlara kısıtlama getirdi. İngiltere’nin
en büyük süpermarketleri, Tesco, Sains-
bury’s, Waitrose ve Morrison kişi başına
üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermi-
yor. Süpermarket zinciri Sainsbury’s, şube-
lerinin, perşembe günleri bir saatliğine
sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihti-
yaçları için hizmet vereceğini açıkladı. Mar-
ketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve
kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması
içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştiril-
mesi için personel sağlanmış olacak.  Ayrıca
müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun sü-
reli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi ba-
şına 2’den fazla satın alamayacak. Tesco 24
saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini
askıya alırken Morrison, müşterilerinden
sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uya-
rısı yaptı.

Rum Kesimi'nde çok yaygın

Kıbrıs Rum kesiminde bugün 12 kişinin test
sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, koro-
navirüslü toplam vaka sayısının 58'e ulaştığı
açıklandı. Kıbrıs Rum
kesiminde 140 kişi koronavirüs
şüphesiyle Baf Hastanesi'nde karantinaya
alındı. Baf Hastanesi Sözcüsü Maria Trian-
tafyllou yaptığı açıklamada, yapılan testler
sonucunda 12 kişinin sonuçlarının pozitif
çıktığını, 128 hastanın ise negatif
olduğu söyledi. Test sonuçları pozitif çıkan
12 kişiden birinin doktor ve birinin de sağlık
görevlisi olduğu bildirildi. Bu yeni vakalarla
birlikte Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs
görülen kişi sayısı 58'e yükseldi. Rum kesi-
minde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta
sayısı 46'dan 58'e çıkarken, KKTC'de de
20 kişiye koronaviris teşhisi konuldu.  

Rum Ordusu alarm verdi

Günay Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordu-
su’da (RMMO) görevli 3 subayda korona-
virüs (Covid-19) tespit edildi, acil durum

alarmı verildi. Rum Savunma Bakanı Sav-
vas Angelidis, virüs çıkan bir subayla top-
lantılar yaptığı için evinde tecrite alındı.
Kıbrıs Rum tarafında 3 ordu mensubu su-
bayda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle
orduda alarm verildi. Bunun üzerine
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis
ve RMMO komutanı Korgeneral Dimokri-
tos Zervakis'e koronavirüs testi yapıldı ve
test sonuçları negatif çıktı. Subaylardan bi-
riyle toplantı yapan ve temas eden Sa-
vunma Bakanı Angelidis test sonucunun
pozitif olmasına rağmen evinde karantinaya
alındı. İran'da koronavirüs salgını
nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti.
Salgında ölü sayısı bin 135’e, hastalığa ya-

kalanan kişi sayısı ise 17 bin 361’e yükseldi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi,
son 24 saatte, 147 kişinin hayatını kaybetti-
ğini, bin 192 kişide yeni tip koronavirüs tes-
pit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi
sayısının ise 17 bin 361’e yükseldiğini bil-
dirdi. İyileşerek hastanelerden taburcu edi-
lenlerin sayısı ise 5 bin 710 kişi olduğu ifade
edildi. 

Moldova OHAL ilan etti

Moldova’da, 61 yaşındaki bir kadın hasta
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını
yitirdi. Vaka sayısının 30’a yükseldiği ülkede
olağanüstü hal ilan edildi. Moldova’da ko-
ronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını
kaybetti. Moldova Sağlık Bakanı Viorika
Dumbrevyanu, İtalya’dan dönen 61 yaşın-
daki bir kadının hayatını kaybettiğini, hasta
nın ayrıca diyabet ve hipertansiyon rahat-
sızlıkları bulunduğunu açıkladı. Moldo-

va’da şu ana kadar 30 koronavirüs
vakasının tespit edildiği açıklandı.
Moldova Parlamentosu, 15 Mayıs
tarihine kadar olağanüstü hal ilan
etti. Moldova’da daha önce ya-
bancı ülke vatandaşlarının ülkeye
girişi yasaklanmış, ülke sınırları
kapatılmış, okullar tatil edilmiş,
eczaneler, gıda marketleri ve akar-
yakıt istasyonları dışındaki tüm iş-
letmelerin faaliyetleri geçici
süreliğine durdurulmuş ve toplu
etkinlikler yasaklanmıştı. 

Avustralya sınırları kapattı 

Avustralya Başbakanı Scott Mor-
rison, yaptığı açıklamada, Avus-

tralya’ya gelecek yabancı uyruklulara yarın
saat 21.00’den itibaren sınırların kapatılaca-
ğını söyledi. Avustralya’daki vakaların ner-
deyse yüzde 80’inin yurt dışından
gelenlerde veya onlarla temasta bulunan-
larda göründüğünü hatırlatan Morrison,
yeni yürürlüğe konulan yasakların Avustral-
yalıların güvenliğini sağlamak için gerekli
olduğunu ifade etti. Kovid-19 salgınının ya-
yılmasını önlemek amacıyla alınan önlem-
ler kapsamında sınır kapatma
uygulamasının Avustralya vatandaşları,
oturma izin olanlar ve onların yakın aile
fertleri haricindeki tüm yabancılar için ge-
çerli olduğu duyuruldu. 
DHA

KORONAVIRUS ATESI
DUNYAYI YAKIYOR!
Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Avrupa'da İtalya'yı kasıp kavuran koronavirüs bütün dünyada
yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Yetkililer herkese sağduyulu ve dikkatli olma çağrısı yapıyor

Brezilya halkı öfke içinde
BBC'nin haberine göre, Sao Paulo ve Rio
de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, elle-
rinde tencere ve tavalarla balkonlara ve

camlara çıktı, ışıkları yakıp söndürerek Devlet Baş-
kanı Jair Bolsonaro'nun istifasını istedi. Protesto ey-
lemi dün öğleden sonra Brezilya Devlet Başkanının
televizyonda yayınlanan konuşması sırasında baş-

ladı, akşam daha geniş katılımla devam etti. Yeni tip
koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce
"histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro,
dün yanında maske takan bazı bakanlarıyla yaptığı
açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil
durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri
desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyur-

muştu. Bolsonaro, konuşmasında Brezilya'da resmi
istatistiklere yansımayan vakaların olabileceğini de
kabul etmişti. Protesto, Bolsonaro'nun yönetimine
karşı en geniş katılımlı eylem oldu. Brezilya'da yeni
tip koronavirüsten 4 kişi öldü, ülkede iki bakan dahil
500 üzerinde vaka olduğu açıklandı. ABD Başkanı
Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği
ekipte 14 kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen
Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının
negatif çıktığı bildirilmişti.

Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti

Meksika'ya
da sıçradı

Meksika Sağlık Bakanlığı-
nın sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıklamada,
ülkede Kovid-19 nedeniyle
ilk kez bir hastanın öldüğü
duyuruldu. Açıklamada,
söz konusu kişinin diyabet
hastası olduğu bilgisi pay-
laşıldı. Bakanlık, dün yap-
tığı açıklamada, ülkede
118 Kovid-19 vakası tespit
edildiğini duyurmuştu.

Skandalların ülkesi
Suudi Arabistan 
Suudi Arabistan'da Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens
Muhammed bin Selman’ın sahneye çıktığı Suudi Arabistan,
savaşlar, suikastların ve skandalların ülkesi haline geldi

PETROL gelirleriyle elde ettiği
mali gücü ve kutsal mekanlara ev
sahipliği yapmasıyla, Arap ve

İslam dünyasında istisnai bir konuma
sahip Suudi Arabistan, Veliaht Prens Mu-
hammed bin Selman’ın sahneye çıkmasıyla
savaşlar, skandallar, suikastlar ve saray entri-
kalarının ülkesi haline geldi. Suudi Arabis-
tan’da Kral Abdullah’ın hayatını
kaybetmesinin ardından Kral Selman bin
Abdulaziz, 2015 yılında tahta geçti. Kral Sel-
man’ın taç giydiği dönemde kayda değer de-
neyimden yoksun oğlu Muhammed bin
Selman bir anda ülkenin siyaset sahnesine
çıktı. Muhammed bin Selman’ın "parlatılan
imajına" en ağır ve kalıcı lekeyi süren ise ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın
İstanbul Başkonsolosluğunda organize ve
canice bir suikasta kurban gitmesi oldu.

MBS sahnede en önde yer aldı

Babasının 2015 yılında tahta çıkmasıyla Mu-
hammed bin Selman, Savunma Bakanlığı,
Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin yöneti-
cisi ARAMCO’nun Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı, Kraliyet Divanı Genel Sekreterliği ve
Suudi Arabistan varlık fonu gibi yüksek pro-
filde birden fazla görevin başına getirildi. Söz
konusu kritik kurum ve yapıların başına tepe-
den indirilmesi, Bin Selman’a ülkenin gelece-
ğinde büyük bir yer ayrıldığının ilk işaretlerini
verdi. İran’a yakın Husi milislerin Suudi Ara-
bistan’ın sınır komşusu Yemen’de darbe ya-
parak yönetimi ele geçirmesi sonucu,
Muhammed bin Selman yönetiminde Riyad,
Mart 2015'te Yemen’de sınır ötesi bir askeri
harekata kalkıştı. Yemen’e istikrar sağlamak

ve meşru hükümeti yeniden iktidara getirmek
gerekçesiyle hızla başlatılan harekat ardında
24 milyonluk Yemen nüfusunun yüzde
80’inin insani yardıma muhtaç kaldığı dün-
yanın en trajik insanlık felaketlerinden birini
bıraktı. Giderek daha da karmaşık bir durum
alan savaş, halen devam ediyor.

Toplumunu "dışa açma" girişimi

Suud hanedanı, bugüne kadar ülke içinde
dini otoritelerle yaptığı iş birliği içinde top-
lum üzerindeki kontrolünü pekiştirmesiyle
tanındı. Ancak, Kral Selman ve oğlu Mu-
hammed bin Selman’ın dümenine geçtiği
yönetim, dini otoritenin gücünü zayıflatarak
Suudi toplumunu değiştirme girişimlerini
hayata geçirmeye başladı. Ahlak polisi ola-
rak da tanınan "Mutavva"nın güçlerini zayıf-
latan Suudi Arabistan yönetimi, uzun
zamandır tartışılan kadınların araba sürme-
sine izin veren yasayı hayata geçirdi ve ba-
tıda büyük taktir topladı.
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SANAT DUNYASI
DIJITALE TASINDI
Koronavirüs salgınına karşı sosyal medyadan "#evdekal" etiketiyle başlatılan, ünlü birçok ismin destek
verdiği kampanya kapsamında evden takip edilebilecek birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Y eni tip koronavirüsten (Kovid-19)
etkilenen ülkelerde kamusal ve sos-
yal hayata yönelik kısıtlamalar gün-

deme gelirken, kültür sanat dünyasındaki
birçok faaliyet de durma aşamasına ulaştı.
Salgına karşı sosyal medyadan "#evdekal"
etiketiyle başlatılan, ünlü birçok ismin des-
tek verdiği kampanya kapsamında evden
takip edilebilecek birçok etkinlik, sanatse-
verlerin beğenisine sunuluyor. Virüse karşı
direnç geliştiren sanat toplululukları, mü-
zisyenler, sinemacılar ve tiyatrocular online
sanat aktiviteleriyle çalışmalarına devam
ediyor.

"Sanat Heyecanı Evimizde" 24
Mart'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Sanat He-
yecanı Evimizde" sloganıyla hazırladığı
opera, tiyatro ve konser ve müzikal gibi
birçok etkinlik canlı ve bant yayın olmak
üzere 24 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında
TRT 2 ekranlarından izlenime sunulacak.
Program kapsamında 24 Mart'ta Devlet
Opera ve Balesi'nin (DOB) hazırladığı
"Napoliten Konser"i, 27 Mart'ta "Reis Bey"
oyunu canlı olarak sahnelenirken, 28
Mart'ta "La Boheme" operası banttan, 31
Mart'ta "Tembel Memiş" adlı çocuk müzi-
kali canlı olarak seyredilebilecek. Nisan
ayının 3'ünde ise Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası canlı yayınla konser vere-
cek. 4 Nisan'da "Aida" operası, 7 Nisan'da
"Kantocu" adlı tiyatro oyunu, 10 Nisan'da
canlı opera konseri, 11 Nisan'da banttan
"Troya" operası, 14 Nisan'da canlı olarak
"Uçmak" adlı tiyatro oyunu, 17 Nisan'da
Çukurova Senfoni Orkestrası, 18 Nisan'da
"Operanın Sevgilileri" banttan, 21 Nisan'da
çocuklar için canlı olarak "Turta Girmemiş
Orman" adlı tiyatro oyunu TRT 2 ekranın-
dan sahnelenecek. DOB, 24 Nisan'da canlı
olarak müzikseverlerle bir araya gelirken,
25 Nisan'da bant yayından DOB'un gala
konseri, 28 Nisan'da "Kuzu Maydonozun
Maceraları" adlı çocuk oyunu, 1 Mayıs'ta
da İzmir Senfoni Orkestrası canlı yayınla
seyircilerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nın daha önce biletleri
tükenen birçok konseri, TRT 2'nin You-
Tube kanalında müzikseverlerin beğenisine
sunulacak.

Opera severler için canlı 
yayın gösterimleri

Dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul

edilen Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kap-
samda bir ay boyunca canlı konserlerini ve
arşivini ücretsiz olarak
"digitalconcerthall.com" adresinden payla-
şıma açtığını duyurdu. Yılda yaklaşık 220
performansa ev sahipliği yapan ABD'nin
klasik müzik alanında en büyük sahnelerin-
den biri olan Metropolitan Opera da daha
önce sahnelenen birçok eseri mart ayı so-
nuna kadar ücretsiz olarak "www.meto-
pera.org" adresinden izlenime sunacak.
Metropolitan Opera, bugün Giuseppe Ver-
di'nin bestelediği, Francesco Maria Piave'nin
librettosunu yazdığı 3 perdelik "La Traviata"
eserini, yarın İtalyan besteci Gaetano Doni-
zetti tarafından hazırlanan "La Fille du Regi-
ment", 21 Mart'ta Donizetti'nin "Lucia di
Lammermoor" operası, 22 Mart'ta ise Peter
İlyiç Çaykovski'nin bestelediği "Yevgeni One-
gin"i opera sevenlerle buluşturacak. Salgın
sebebiyle 2 Nisan'a kadar tüm performans-
larını iptal eden Viyana Devlet Operası, bu-
güne kadarki opera ve bale
performanslarının kayıtlarını dünya çapında
ve ücretsiz olarak yayın yapan "Wiener Sta-
atsoper" platformunun yanı sıra "www.staat-

soperlive.com" adresinden günlük ve ücret-
siz olarak yayınlayacak. Nisan ayı sonuna
kadar tüm gösterimlerini iptal eden Paris
Operası, "operadeparis.fr" adresinden ücret-
siz olarak mayıs ayına kadar aralarında
"Manon", "Don Giovanni", "Kuğu Gölü",
"Sevil Berberi" ve "Carmen"in bulunduğu
birçok eseri dışarı çıkamayan sanatseverlerle
bir araya getirecek.

Online film gösterimleri

Mart ve nisan aylarında gerçekleştirilmesi
planan birçok film festivalinin iptal kararının
ardından, 1988 yılından bu yana her yıl Hol-
landa'nın başkenti Amsterdam'da düzenle-
nen dünyanın en büyük belgesel etkinliği
"Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Fes-
tivali" 300 belgesel yapımı "www.idfa.nl" ad-
resinden ücretsiz olarak erişime açtı. Nisan
ayı sonuna kadar "www.ontheboards.tv",
çağdaş dans performans gösterimlerini üc-
retsiz olarak sanatseverlerle buluştururken,
"www.socialdistancingfestival.com" adresi
ise sahne sanatları alanında çeşitli tiyatro,
dans ve opera gösterimlerini canlı olarak ay
sonuna kadar izlenime açacak.

Aziz Sancar Müzesi gün sayıyor
MArdin Valiliği ve Büyükşehir
Belediyesince, ilçede Sancar
ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36

odalı tarihi konağın bir bölümünün res-
tore edilerek müze haline getirilmesi çalış-
maları tamamlandığında Prof. Dr. Aziz
Sancar'a ait oda, çalışma odası olarak ta-
sarlanacak, diğer kısımlarda da Sancar'ın

bilimsel çalışmaları sergilenecek ve 2015
yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan
çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital
olarak izlenebilecek. Mardin Valisi ve Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa
Yaman, gençlere rol model olan değerli
bilim insanı Sancar'ın büyüdüğü tarihi ko-
nağı müzeye dönüştürme çalışmasının

sürdüğünü, restorasyon çalışmalarının
devam ettiğini söyledi. Yaman, tarihi ko-
nağı müzeye dönüştürme projesini Sancar
ailesi ile karara bağladıklarını anımsattı.
Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefle-
diklerini ifade eden Yaman, "Konağı,
Savur ilçemize gelen misafirlerimizin isti-
fadesine sunmuş olacağız." dedi.

Sosyal medyadaki
duygusallığa dikkat

KoronAvirüs nedeniyle
evlerde geçirilen zaman
uzadı. Doğal olarak sosyal

medyada geçirilen zaman da arttı. Üskü-
dar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni
Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğre-
tim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal
medyadaki duygusal bulaşmaya dikkat
çekerek şunları söyledi: “Yapılan deneysel
ve sosyolojik araştırmalarda sosyal med-
yada duygusal bulaşmadan bahsediliyor.
Buna göre kişilerin sosyal ağlarında pay-
laştıkları gönderilerin arkadaşları ve arka-
daşlarının arkadaşlarını etkileme gücü
oldukça yüksek. Üç dereceye kadar etki
yükselirken dördüncü seviyede etkileme
gücü azalıyor. Tıpkı virüs gibi duygular
da enformasyonel olarak sosyal ağlarda
yayılıp insanları derinden etkiliyor. Olum-
suz duyguları içeren sayısız paylaşımın
küresel çevrimiçi ağlardaki yayılım gücü
düşünüldüğünde duygusal felaketler ka-
çınılmaz oluyor.”

Sosyal medya okuryazarlığı önemli

Koronavirüs hakkında panik, korku,
hatta nefret söylemlerini içeren enfor-
masyonların hızla sosyal medyada yayıl-
dığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin
Tutgun Ünal, “Sosyal medyadaki bilgi
kirliliğinin yayılımını azaltmanın ilk aşa-
ması farkındalık yaratmakla sağlanabilir.
Biliniyor ki eğitimin ilk aşaması dikkattir.
Dikkat sağlanmadıkça ne anlatırsanız
anlatın karşınızdaki onu almayacaktır.
Tam da bu noktada sosyal medya okur-
yazarlığının önemi gündeme geliyor”
dedi.

Sosyal medya bilinçli kullanılmalı!

İnternet vatandaşlığı anlayışının geliştiğine
dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tut-
gun Ünal sosyal medya okuryazarlığı
müfredatı oluşturularak eğitiminin veril-
mesi gerektiğini vurguluyor. Ünal, “Top-
lumsal olaylar, siyasi, ekonomik ve
biyolojik olayların dünya genelinde yaşan-
dığı bir dönemde nefret söylemi, doğru-
luğu teyit edilmeden yapılan bilgi
paylaşımları, troll hesaplardan yayılan
kötü niyetli enformasyonların önüne geç-
mek için sosyal medya okuryazarlığı bece-
risinin kazanılması gerekiyor. Koronavirüs
hakkında yayılan, doğruluğu kanıtlanma-
mış pek çok bilginin beğenilerek paylaşıl-
ması, sosyal medyanın bilinçli
kullanılması gerekliliğini gösteriyor. Sosyal
medya okuryazarlığı eğitimlerinin gerek
uzaktan eğitim programlarında gerekse
örgün eğitimde okullarda okutulması ve
sosyal medya uzmanları tarafından halkı
bilinçlendirmeye yönelik hızlandırılmış
modüller ile seminerlerin verilmesi ol-
dukça önemli” dedi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince Savur ilçesinde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın
doğup, büyüdüğü ve bilim insanı olma fikrinin oluştuğu evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor

Online sergiler var
İsviçre'nin Basel şehrinde her yıl düzenlenen ulus-
lararası sanat fuarı "Art Basel", yaklaşık 2 bin
sanat eserinin, "www.artbasel.com" adresinden
odalar halinde incelenmesine olanak sağlıyor. İz-
mir'de yer alan Arkas Sanat Merkezi, 2011'den bu
yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D
olarak internet sitesinde ziyarete açarken, son ola-
rak sanatseverlerin izlenimine sunulan "Picasso:
Gösteri Sanatı Sergisi"nin de arasında bulunduğu
diğer sergiler "www.arkassanatmerkezi.com" adre-
sinden görülebilecek. Sanat hayatına 1990'da baş-
layan Ankara merkezli Galeri Soyut da
ziyaretçilerine "www.galerisoyut.com" adresinden
resim, heykel ve seramik gibi farklı disiplinlerden
açılan birçok karma ve kişisel sergiyi, 3D tur im-
kanı sunuyor. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Pg Art
Gallery ise kapılarını ziyaretçilerine kapasa da
sergileri online olarak açmaya devam ettirecek.
Galeri bu kapsamda 21 Mart'tan itibaren Ayla Tu-
ran'ın yeni sergisi "Tehlikeli Oyunlar"ın gösterimini
"pgartgallery.com" adresinden gerçekleştirecek.

TwiTTer hesabından paylaşımda bu-
lunan Ersoy, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) ile mücadele kapsamında

24 Mart'tan itibaren TRT 2 kanalında "Sanat He-
yecanı Evimizde" etkinliklerini başlatacaklarını bil-
dirdi. Türkiye'nin devlet ve millet olarak
koronavirüs ile mücadeleyi hassasiyetle ve tüm im-
kanlarını seferber ederek, sürdürdüğünü vurgula-
yan Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Bakanlık
olarak aldığımız tedbirler dahilinde, kültür-sanat
etkinlerimizi erteledik. Bu süreçte TRT ile güçleri-
mizi birleştirerek, sizleri sanatla buluşturmaya
devam edeceğiz. 24 Mart tarihinden itibaren TRT
2 ekranlarında, 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkin-
liklerini başlatıyoruz. 6 hafta boyunca her salı ak-
şamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve
opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından
evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise
dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi

dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz."
Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da
unutmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Onlar için 'Tembel Memiş', 'Kuzu Maydanozun
Maceraları' ve 'Turta Girmemiş Orman' tiyatro
oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile iş
birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirin-
den önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize
taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor." 

Herkes için faydalı olacak

Bakan Ersoy, bu çalışmaların, içinden geçilen istis-
nai süreçte yaşanılan zaruri sınırlandırmaların et-
kisini hafifletmede de önemli faydasının olacağını
vurguladı. Özverili çalışmalarından ötürü sanatçı-
lara, mesai arkadaşlarına ve TRT yöneticileri ile
çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, "En kısa za-
manda tüm kültür, sanat mekanlarımızda yeniden
sizleri ağırlamak temennisi ile" ifadesini kullandı.
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Sosyal medyanın toplumu ve bireyi etki-
lemede oldukça güçlü bir araç olduğu
biliniyor. Özellikle olumsuz içeriklerin
olumluya göre daha hızlı yayılım ve et-
kileme gücü olduğunu ifade eden Dr.
Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal
medyadaki duygusal bulaşmaya işaret
ederek sosyal medya okuryazarlığının
önemine ve sosyal medyanın bilinçli
kullanımına dikkat çekiyor

Eurovision yarışması
başka bahara kaldı

AvrupA Yayın Birliği (EBU),
65. Eurovision Şarkı Yarışma-
sı'nın yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini du-
yurdu. Cenevre merkezli EBU'nun resmi
sitesinden yapılan açıklamada, 16 Ma-
yıs'ta Hollanda'nın Rotterdam şehrinde
düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Ya-
rışması'nın iptal edilmemesi için tüm
olasılıkların gözden geçirildiği ifade
edildi. Açıklamada, buna rağmen,
Kovid-19'un Avrupa'ya yayılmasının
oluşturduğu belirsizlik ortamının, iptali
mecburi hale getirdiği vurgulanarak,
"Rotterdam'daki 2020 Eurovision Şarkı
Yarışması'nın iptalini duyurmak zo-
runda olduğumuz için büyük bir üzüntü
duyuyoruz." ifadesi kullanıldı. Yarışma-
nın 2021'de yapılabilmesi için Rotter-
dam Belediyesi ve diğer ilgili paydaşlar
ile istişarelerin devam edeceği kaydedildi.
Böylelikle 1956'da başlayan yarışma,
Kovid-19 pandemisi nedeniyle ilk kez
iptal edilmek zorunda kaldı. 

Vatandaşlar evlerinden rahatça
müze gezebilecek, tiyatro
ve film seyredebilecek.
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izmit Belediyesince başlatılan "En-
gelsiz Kulaçlar" projesi kapsamında
yaklaşık 6 yıl önce yüzmeye başla-
yan ve bu branşta 5 yıldır Türkiye
şampiyonu olan, 6 ay önce başla-
dığı judoda da kısa sürede Türkiye
şampiyonu olarak milli takıma seçi-
len Şevval Devrim, her iki branşta
da "Trisome Games 2020"nin iddialı
sporcuları arasında yer alıyor. Sa-
karya Uygulamalı Bilimler Üniversi-
tesi Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğren-
cisi Şevval, milli takım kamplarında
olmadığı dönemlerde zamanının
büyük bölümünü okul-tatami-
yüzme havuzu üçgeninde geçiriyor.
Annesinin bir an olsun yalnız bırak-
madığı yetenekli sporcu, Antalya'da
19-26 Ekim tarihlerinde düzenlene-
cek oyunlar için hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Anne Aslı Devrim, yaptığı
açıklamada, Şevval'in spora yüz-
meyle başladığını anımsatarak,
astım hastalığını spor, yüzmeyle at-
lattığını ifade etti.

Güzel başarılar hedefledik

Sonrasında judoyla tanıştıklarını
dile getiren Devrim, şöyle konuştu:
"İzmit Belediyesinin projesiyle yüz-
meye başlamıştık. Daha sonra Şev-
val'de istek, gördüğümüzde hocaları
da yetenekli olduğunu düşündüler,
yarışmacı oldu, güzel başarılar elde

ettik. Son 5 yıldır Türkiye şampi-
yonluğunu kimseye kaptırmadı.
Yaklaşık 1 yıl kadar önce koordina-
törümüz, 'Şevval'i judoyla tanıştıra-
lım.' dedi. Başlarda yorucu
olacağını düşündüm, iki branş birbi-
rinden çok farklıydı. Şevval bunun
da üstesinden geldi. Şevval benim
yol arkadaşım. Çok azimli bir
çocuk. Hangimiz daha şanslıyız onu
bilmiyorum ama ben anne olarak
şanslıyım. Üç kızım var, en küçükleri
Şevval. Onunla bir bütün olduk,
yola çıktık, beraber üniversite kapı-
larına kadar tamamladık. İnşallah
bundan sonra da birlikte yolculuğu-
muz devam edecek. Judoda da ba-
şarılarının geleceğini
düşünüyorum."

Başka örneği yok

Devrim, günlerinin saat 07.00'de
başladığına işaret ederek, ders olan
günlerde önce Sakarya'ya gittikle-
rini, diğer günlerde ise fitness ile
sabah antrenmanlarını yaptıklarını
anlattı. Haftanın 3 günü judo, 4
günü yüzme antrenmanları oldu-
ğunu dile getiren Devrim, "Başka
örneği var mı bilmiyorum ama Şev-
val üniversite sınavına girdi ve barajı
aşarak Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Antrenörlük Bölü-
münde öğrenci..." dedi. Milli takım
kamplarına gittiklerinde her iki

branşın da antrenmanlarını aksat-
mamaya özen gösterdiklerini akta-
ran Devrim, yetkililerden izin alarak
tesisleri kullandıklarını ve hazırlıkları
sürdürdüklerini bildirdi.

Hedefimiz olimpiyatlar

Kızının hayatına en önemli katkının
spor olduğunu vurgulayan Devrim,
şunları söyledi:
"Benim için en büyük mutluluk as-
lında Şevval'in bu hayata katılıp
mutlu bir insan olması. Dışarıdan
bakıldığında insanlar 'çocukları
yarış atı gibi koşturuyorlar' diye dü-
şünebilir ama onların iyiliğini kimse
annesinden babasından daha iyi
düşünemez. Şevval bu sporları yap-
mamış olsaydı ne okul hayatı
olurdu ne de toplumda kendisini
ifade edebilecek bir çocuk olurdu.
Ben ona inandım, o bana güvendi,
hocalarımız bize güvendi, Şevval'le
birlikte yolumuza devam ediyoruz.
Hedefimiz olimpiyatlar, inşallah
orada da başarılı sonuçlar alacağız.
Şevval iki branşta da yarışabilecek,
inşallah sonuçları güzel olur, çocuk-
larımızın emekleri boşa çıkmaz."
Şevval Devrim de annesi sayesinde
spora başladığını ve çok mutlu ol-
duğunu söyledi. Kendisine destek
olan tüm öğretmenlerine, ailesine
teşekkür eden Şevval, antrenmanlar-
dan keyif aldığını kaydetti.

D ünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-
19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülke-
sinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen

spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta
kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark ekibi, dün-
yanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier
Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie
A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını ne-
deniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç Günü, yayın ve
ticari gelirden mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki
kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor.

541 karşılaşmanın durumu belirsiz

Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları
belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tama-
men iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük
ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Li-
gi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor.
Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere
Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin

tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon euro ile 1
milyar 250 milyon euro arasında olması bekleniyor. La
Liga'da 800-950 milyon euro, Bundesliga'da 650-750
milyon euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1
de ise 300-400 milyon euro arasında bir kaybın olacağı
tahmin ediliyor.

Kulüplerin salgınlara karşı sigortası var mı?

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya eko-
nomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş
durumda. Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi.
Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir ka-
yıpları yaşacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle eko-
nomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu
maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var.
Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup ol-
madığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncu-
nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda
nasıl bir yol izlenecek. Bunların hepsi futbol dünyasının
önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak'' dedi.
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KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; maç günü, yayın ve ticari gelirden
mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya
Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar
çıkıyor. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon euroyla Premier Lig yaşacak

Karetede beş
oyuncu vize aldı
Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol,
Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, karatenin ilk kez yer
alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti
Türkiye karate Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya
göre, 2 Temmuz 2018’de baş-
layan Tokyo 2020 puanlaması,
yeni tip koronavirüs (kovid-19)
salgını nedeniyle iptal edilen
iki turnuvanın ardından dün
tamamlandı. Toplamda 32
sporcunun kota aldığı puan-
lama sonunda milli karateciler
Serap Özçelik Arapoğlu, Mel-
tem Hocoağlu Akyol, Merve
Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur
Aktaş, Türkiye adına olimpiyat
vizesi alan sporcular oldu. ka-
dınlar kumite 50 kiloda yarı-
şan Serap Özçelik Arapoğlu,
11 bin 542 puan ile dünya sı-
ralamasında birinci olurken,
olimpik sıkleti olan -55 ki-
loda da en yakın ra-
kibinin

yaklaşık iki bin puan önünde
11 bin 302 puan toplayarak
olimpiyat kotasını kazandı. er-
kekler kumite 84 kiloda yarı-
şan Uğur Aktaş da 10 bin 732
puanla dünya sıralamasının ilk
basamağında yer aldı. Milli
karateci, olimpik sıkleti olan
+75 kiloda 10 bin 372 puan
toplayarak ilk sıradan olimpi-
yat vizesi elde etti. erkekler
ferdi kata dalında yarışan Ali
Sofuoğlu, 6 bin 892 puanla
dünya sıralamasında ikinci
olarak 2020 Tokyo'ya kota
aldı. kadınlar kumite 61 kiloda
dünya sıralamasında üçüncü
basamakta yer alan Merve
Çoban, olimpik sıkleti olan 61

kiloda yerini koruyarak 7
bin 27 puan ile 2020 Tok-

yo'ya adını yazdırdı.
Olimpik sıkleti olan

ku-

mite +61 kiloda 5 bin 677 pu-
anla sekizinci sırada yer alan
Meltem Hocaoğlu Akyol, nor-
mal sıkleti olan kumite +68 ki-
loda topladığı 6 bin 517 puan
ile ikinci olarak kota almayı
başardı.

En başarılı ülkelerden biriyiz

Açıklamada görüşlerine yer
verilen Türkiye karate Fede-
rasyonu Başkanı esat Deliha-
san, beş karatecinin kota
almasından dolayı gururlu ve
mutlu oldukları söyledi. Olim-
piyatlara katılımın madalya al-
maktan daha zor olduğunu
belirten Başkan esat Deliha-
san, "karate tarihinde ilk kez
yer alacağımız olimpiyatların
ilk aşamasını başarıyla nokta-
lamanın gururunu yaşıyoruz.
32 sporcunun belli olduğu ilk
etapta beş sporcumuz kota
aldı. ev sahibi Japonya’nın
tüm kategorilerde yarışma
hakkının olduğunu düşünür-
sek, puanlamanın en başarılı
ülkesi olduğumuzu söyleyebili-
rim. Dünya sıralamasında ilk
ikiye giren sporcuların doğru-
dan kota aldığı puanlamada
bu sınır ilk 6 olarak belirlen-
seydi şayet, bugün sekiz dalın
tamamında kota aldığımızı
söylemekten büyük mutluluk
duyacaktım. Ancak bu da
bizim için büyük bir başarı
çünkü çok zorlu bir süreçti. 21
turnuvaya katıldık, neredeyse
iki haftada bir farklı bir ülkede
puan mücadelesi verdik. Ve
günün sonunda beş sporcu-
muz kota almasıyla büyük
gurur yaşıyoruz." ifadelerini
kullandı.
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Tatami ve havuz arasında adeta mekik dokuyan özel sporcu Şevval 
Devrim, bu yıl 2'ncisi Türkiye'de düzenlenecek Down Sendromlular 
Dünya Spor Oyunları'nda judo ve yüzme branşlarında madalya hedefliyor

Jesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdelediJesus sevenlerini müjdeledi FIFA 2021 de ertelendi 
BrezilyA Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü
Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu
negatif çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki
Jorge Jesus, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu ha-
berini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürle-
rimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam
edeceğim." ifadelerini kullandı. Jorge Jesus'un ilk test sonucu po-
zitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı
açıklanmıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting
Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen ku-
lüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

FIFA,Çin'de gerçekleştirilecek
2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın
ileri bir tarihe ertelendiğini du-
yurdu. UEFA'nın 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası'nı, Güney
Amerika Futbol Konfederasyonu-
nun (CONMEBOL) da 2020
Kupa Amerika'yı yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle
bir yıl erteleme kararının ardından,
FIFA Konseyi video konferans
yöntemiyle toplantı yaptı. FIFA
Başkanı Gianni Infantino'nun baş-
kanlık ettiği konsey toplantısınının

ardından yapılan yazılı açıkla-
mada, gerek Avrupa Futbol Şam-
piyonası gerekse de Kupa Amerika
ile çakışmaması için 2021 Dünya
Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe
ertelendiği belirtildi. Açıklamada,
ilk kez Çin'de düzenlenecek 2021
Dünya Kulüpler Kupası'nın hangi
tarihte yapılacağına FIFA'nın gele-
cekteki toplantılarında karar verile-
ceği ifade edildi. Infantino ise
karara ilişkin, "Bu istisnai durum,
istisnai önlemler ve kararlar alın-
masını gerektir” dedi.





Süper Lig’de son olarak Gençlerbirliği’ni
evinde 1-0 yenerek 3 maçta 7 puan topla-
yan Yukatel Denizlispor’da teknik direktör
Bülent Uygun, göreve geldikten sonra eki-
biyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını
belirterek, “3 maçta 7 puan toplayarak
biraz da olsa nefes almamızı sağladık”
dedi. Kötü gidişi durdurduklarını belirten
Uygun, başarılı süreci değerlendirdi. Ta-
kımla çalışmalara başlamasının ardından
mevcut sorunları tespit ettiğini ve çözüm
için çalışmalara başladığını belirten Bülent
Uygun, “Takım içerisinde bireylere dayalı
bir oyun anlayışı hakim olduğunu gör-
düm. Biz bu süreci değiştirdik ve taraftar-
larımızla barıştık. Onlarla bir sevgi ortamı
yarattık. Bunun akabinde takım içinde sis-
temsel ve taktiksel değişiklikler yaptık” diye
konuştu.

İdman metodu değişti 

Antrenman metotlarını değiştirdiklerini
ifade eden deneyimli teknik adam, “En az
şut atan, en az orta yapan, en az ceza sa-
hasına giren takımın gidişatını tersine çe-
virdik. Değişim mental ve psikolojik
yönden tedavilerle ortaya çıktı. En önemli
olan unsurumuz taraftarlarımızın destekle-
riyle bu süreci atlattık. İlerleyen dönemde,
daha iyi futbol oynayan bir takım haline
geleceğiz” açıklamasını yaptı.
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anadolu Efes, dün saat
15.00'te yapmayı planladığı an-
trenmanı koronavirüs salgını ne-
deniyle iptal etti. Antrenmanın
iptal edilmesinin ardından Ergin
Ataman, oğlu Sarp ile birlikte

evinin bahçesinde basketbol oy-
nadı. Koronavirüs salgını, tüm
dünyayı etkisi altına aldıktan
sonra Türkiye'ye de sıçrarken,
spor dünyası maçların ertelen-
mesi kararını beklemeye geçti.

THY EuroLeague lideri Ana-
dolu Efes'te başantrenör 
Ergin Ataman ve teknik heyeti,
bugün saat 15.00'te Merter Ana-
dolu Efes Spor Kulübü Tesisle-
ri'nde yapılması planlanan

antrenmanı iptal ederek, oyun-
cularına evden çıkmama tavsi-
yesi verdi. Ergin Ataman ise
antrenmanın iptal edilmesinin
ardından evde oğlu Sarp Ata-
man ile birlikte çalıştı. 

Y etkililerin uyarılarına uymanın önemine vurgu yapan Neriman
Özsoy, “Mart ayında Japonya’da oynanması planlanan İm-
paratoriçe Kupası’nın iptalinden kısa bir süre önce ülkeme

geri döndüm ve 14 günlük karantina sürecine ben de uyuyorum.
Bakanlığımızın koronavirüse karşı aldığı önlemler mutluluk ve-
rici. Sağlık Bakanlığımızın bizi uyardığı konulara lütfen dikkat
edelim, gerekmedikçe evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Te-
mizliğe bu dönemde daha fazla özen gösterelim. Yetkililerin
bizi uyardığı noktalara dikkat ederek, en azından bu periyotta
çok daha titiz davranarak bu dönemi en az kayıpla geçirece-
ğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar zamanında yapılacak
Tokya’da düzenlenecek olimpiyatlar için de
Özsoy, “Japonya koronavirüs ile birkaç ay
önce tanıştı ve önemlerini de o dönemde
aldı. O nedenle ülkede herhangi bir
panik ya da korku yok. Bu yüzden
olimpiyatlara ev sahipliği yapacak
olan Japonya’nın şu anda hazır-
lıklarında bir değişiklik yok ve
planlanan zamanda olimpiyat-
ları gerçekleştirmeyi 
hedefliyorlar” dedi.
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adana'da kum pistte koşulan Tarsus
Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda,
son 400 metreye girilirken İngiliz atı 'Ha-
zeleyes'in ayağı kırıldı. Jokey Sadettin
Boyraz, atın önünde diz çökerek gözyaş-
larını tutamadı. Boyraz, "O an Hazeleyes
ile göz göze geldik. Gözlerinde 'Bize ne
oldu?' der gibi bir ifade vardı. Yaşadığım
şok ve atın bakışlarını görünce çok üzül-
düm" dedi. Yeşiloba Hipodromu'nda 15
Mart Pazar günü kum pistte koşulan
Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşu-
su'nda Hikmet Kızılca'nın 4 yaşındaki
İngiliz atı Hazeleyes, son 400'e girilirken
sakatlandı. Jokey Sadettin Boyraz, attan
indiğinde Hazeleyes'in ayağının kırıldı-
ğını gördü. Atın başında diz çöken Boy-
raz, gözyaşlarını tutamadı. Bu anları
gören yarışseverler de duygulandı. Çık-
tığı yarışın 10'undan 5'ini birincilikle ta-
mamlayan, diğerlerinde ise 2'nci ve
3'üncü olan, gelecek vadeden İngiliz atı
Hazeleyes, ön sağ ayağındaki kırık nede-
niyle uyutuldu.

kırık ayakla koştu

Koşuda yaşanan kazayı anlatan Boyraz,
geride olmalarının daha ciddi bir kazaya
yol açmamasını sağladığını belirterek,
"Yarış başladıktan sonra son 600'e gelir-
ken atım biraz geride kaldı. Yarışın içine
girmeye başladıktan sonra şanslı bir po-
zisyondaydık” açıklamasını yaptı. 

JokeyiN 
At kederi

AnAdolu EfEs idMAnını iptAl Etti

SPORCULAR SALGIN
uyArısı yAptı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan 'koronavirüs' vakasının ardından Japonya’nın Toyoto Auto Body 
Queenseis takımında voleybol oynayan Neriman Özsoy ve Fransa’nın Nantes Reze Basket takımında forma

giyen milli basketbolcu Merve Aydın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

Basketbol kariyerini Fransa’da sürdüren Merve Aydın ise,
''Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç boyunca Fran-
sa’daydım. Sağlık durumum iyi. Ligimize ara verildi ve
büyük ihtimalle de iptal olacak. Durum kontrol altına alı-
nana kadar da sokağa çıkma yasağı getirildi. Sizler de ül-
kemizde temizlik ve hijyen kurallarına uyup, Sağlık

Bakanlığımızın uyarılarını dikkate ala-
rak bu süreci en kısa ve en az ka-

yıpla atlatmamıza yardımcı
olabilirsiniz. Farkındalık ve

duyarlılıkla hareket eder-
sek bu süreci atlataca-

ğımızı
düşünüyorum”

ifadelerini kul-
landı. 

Uyarıları 
dikkate
alalım

Sivasspor eğitimden geçti
Kulüp tesislerindeki toplantı sa-
lonunda gerçekleştirilen eğitim
programında Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili
Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna
tarafından koronavirüs hakkında
bilgilendirme sunumu gerçekleşti-
rildi. Solunum yolu enfeksiyon
hastalıklarına sebep olan korona-
virüsün, insan üzerindeki belirti-
leri ve bu virüse karşı alınması
gereken tedbirler anlatıldı. Virü-
sün çok hızlı yayıldığını kaydeden
Büyüktuna, bulaştıktan sonra 2
ile 14 gün içerisinde belirtilerini
gösterdiğini söyledi. Virüsün solu-
num yoluyla insana geçtiğini söy-
leyen Büyüktuna, "Bu dönemde
toplumda en çok çekineceğimiz
insan; öksüren, hapşıran ve tükü-
rüklerini saçarak konuşanlar. Bu
insanlara 1 metreden daha fazla
yaklaşmamamız lazım" dedi.

Hastalığa karşı
bilgilendirme

Hastalığın belirtileri hakkında da
bilgi veren Büyüktuna, "Düşme-
yen ateş, kuru öksürük ve 5 ile
6'ncı günden sonra kontrol edile-
meyen nefes darlığı. Bazı hasta-

larda çok hafif de olsa boğaz ağ-
rısı ve burun akıntısı olduğu gö-
rülmüş" dedi. Kişisel temizliğe çok
dikkat edilmesi gerektiğini belirten
Büyüktuna "Herhangi bir yere do-
kunduğunuzda mutlaka el hijye-
nine dikkat edin. El hijyeni için
dezenfektan ve kolonyaları insan-
lar çok sık kullanmaya başladı.
Hepimiz kolay olanı seviyoruz.
Sabunla elimizi yıkamayı ihmal
etmeyelim. Sabun virüsün yapı-
sını bozarak öldürüyor. Eller yı-
kanmadan; ağzımızla, gözümüzle
ve burnumuzla temas edilmemeli.
Bu dönem dezenfeksiyona dikkat
edeceğiz. Öksürürken ve hapşırır-
ken tek kullanımlık mendil kulla-
nılmalı. Bunu sağlayamıyorsak
kolumuzun içine öksürmeliyiz.
Kalabalık yerlerden uzak durma-
lıyız. Çiğ ve az pişmiş hayvan
ürünleri yemeyelim" diye konuştu.
Büyüktuna, havaların ısınmasıyla
birlikte virüsün canlı kalma süresi-
nin azalacağını ancak, dünyada
güney yarım kürede kış yaşanacak
olması nedeniyle virüsün tama-
men ortadan kalkmasının beklen-
mediği söyledi. Programda Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Başhe-
kimi Prof. Dr. Ömer Tamer
Doğan da yer aldı. 

Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele koronavirüs salgını konusunda eğitim verildi

Alkışlar Neville’ye gitti
İngİltere Milli Takımı ve Manches-
ter United'in efsanevi isimlerinden
Gary Neville, koronavirüs salgını ne-
deniyle Manchester'de bulunan otelle-
rini sağlık çalışanlarına tahsis
edeceğini açıkladı. BBC'de yer alan
habere göre Gary Neville, İngilte-
re'deki sağlık çalışanlarına büyük bir
jest yaptı. Efsane futbolcu, İngilte-
re'nin Manchester kentinde bulunan

iki otelini sağlık çalışanlarına tahsis
edeceğini ve 176 yatağın bunun için
hazırlandığını dile getirdi. Bu hareketi
şimdilik sadece sağlık çalışanları için
yaptığını kaydeden Neville, "Herhangi
bir ücret talep etmeyeceğiz, onlar için
bunu yapmak mutluluk duyduğumuz
bir şey. Şu anda yalnızca sağlık çalı-
şanlarına destek vereceğiz” ifadelerini
kullandı. 

Matuidi'nin keyfi yerinde
İtalya Serie A takımla-
rından Juventus'ta forma
giyen Fransız orta saha
Blaise Matuidi, koronavi-
rüs testinin pozitif çıkma-
sından kısa bir süre sonra
sosyal medyasından
açıklamalarda bulundu.
Moralinin yerinde oldu-
ğunu söyleyen Matuidi

sosyal medya hesabın-
dan, “Pozitifim, güçlü-
yüm ve moralim yerinde,
moralim çok iyi. Ben
olumluyum, bu testten
kolektif olarak daha
güçlü çıkacağız. Destek
mesajlarınız için teşekkür
ederiz. Birlikte kalalım”
açıklamasını yaptı.

Merve Aydın


