
BEYLİKDÜZÜ’NDE ÖNCE HİJYEN

İlçe genelinde aldığı tedbirlerle
koronavirüse karşı büyük bir

özveriyle çalışan Beylikdüzü Beledi-
yesi bir ilke imza attı. Virüsten korun-
mak için kişisel hijyene yönelik de
önemli adımlar atan Beylikdüzü Be-
lediyesi, ilçenin tüm apartmanlarının
girişine dezenfektan paspaslar dağıt-
maya başlayarak tedbiri en üst sevi-
yeye çıkardı. Toplamda 5 bin
dezenfektan paspasın ilk uygulama-
sını Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık apartman yet-
kilileri ile birlikte yaparken apartman
sakinleri uygulamadan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
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SAYFA 5

Şeffaflık saydamlık
ve koronavirüs

Oktay APAYDINSAYFA 7

İktidara talip 
olmanın anatomisi

İlhami IŞIK

Ülkelerin büyük ekonomik ve devasa silahlı
güce sahip olmasının küçük bir virüs karşısında
çaresizliğini seyrediyoruz. Çağımızın vebası ko-
ronavirüs ile mücadelenin bir ülkenin sorunu ol-
madığını, dünyanın sorunu olduğunu ve ancak
büyük bir dayanışma ile çözülebileceği gerçe-
ğini bilince çıkartacak. Koronavirüs ile
yapılan mücadele, gelecekte daha
farklı virüsler ortaya çıktığında nasıl
mücadele edileceğine yönelik bir ortak
aklı ortaya çıkarıyor. Aklın en kolay dü-
şünme biçimi olan komplo teorileri,
insani dayanışmanın düşmanıdır.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun, Kocaeli

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde bir süredir tedavi
gören kız kardeşi Fikriye Dalgıç, 68
yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fikriye 
Dalgıç'ın 
cenazesi bugün
saat 14:00'te 
İstanbul 
Sarıgazi 
Cemevi’ndeki
törenin 
ardından 
Kocaeli’nin
Derince ilçe-
sinde toprağa
verilecek. 
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Kılıçdaroğlu’nun
kız kardeş acısı
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İşlerimizi halletmek için git-
tiğimiz Esenyurt Tapu Mü-

dürlüğü'nde gördüğümüz
manzara tam anlamıyla içler acı-
sıydı diyebiliriz. Korona salgını
adeta yokmuşçasına içerisi ana
baba günü ve hiçbir önlemde alnı-
mış değil. Güvenlikten çantaların
geçtiği, telefonların konduğu
sehpa ve X-RAY cihazına elinde-
kini koymaya bile tereddüt ediyor
insan. Merdiven çıkışlarının ke-
narlarında virüs korkusuyla takı-

lan eldivenler çıkarılıp köşeye atıl-
mış. Koca binada, plastik, kağıt
çöpünü ayrı atacak bir çöp kutu-
suna rastlayamadık.
Yoğun toz kokusuyla zaten
boğazlar yanmaya ve göz-
ler kaşınmaya başlıyor.
Havasızlık had safhada.
Bir de alerjisi olanların ne
kadar etkilendiğini tasav-
vur edin. Evden çıkmasın
diye uyarılan 60 yaş üzeri
nice insan var...
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KORONA SALGININI CİDDİYE ALAN YOK

Masasında oturan memur
kalmamış, dört kişilik da-

nışma da sadece bir memur var.
O da bir evrağı alıyor içeri
bir şeyler sormaya diye gi-
diyor, 15-20 dakika sonra
sırada biriken insanların
“nerede bu memur” deme-
siyle yerine dönüyor. Bu-
rada kuyruk oluşuyor ve
bırakın bir metre mesafeyi,
burun buruna bekliyoruz!
Aksıran da orada, tıksı-

rında. İşlem hazır diyorlar, bekli-
yorsun haber yok. Burada hazır-
lanan bir belgeyi, dünyanın bir
ucundan ekrandan görebileceği-
miz bir çağda yaşıyoruz ama ne
menem şeydir ki, burada evrağa
imza atacak memurun masasına
bir türlü ulaşamıyor. En sonunda
işlem sırası bize geliyor fakat; geri
yollanıyoruz. Bugün git, yarın
gel”günleri, eski türk filmlerinde
kaldı sanıyordum, burada maale-
sef hala bitmemiş.
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5 MEMURUN İŞİNİ 1 MEMUR YAPIYOR

SEvİM
günEy

ÖZEL HABER

Kemal Kılıçdaroğlu

VİRÜS DÜNYAYI DOLAŞIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Twitter hesabından

yaptığı açıklamasında, insanlığın bir
virüse karşı aynı cephede savaştığına
dikkat çekerek, "Tehlike ne ülke tanı-
yor, ne millet takıyor. Tehdit her kı-
tada at koşturuyor, her coğrafyada
hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını
adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün
ülkeler ortak bir amaçta birleşip has-
talığa karşı direniyor. İnsanlık uzun
zamandır hiç bu kadar ortak bir he-
defte birleşme-
mişti. Korona
döneminin bir
felsefesi, bir
edebiyatı, bir
fikri zemini,
sosyal ve siyasal
bir iklimi oluşa-
cak, ardından
da beşeriyetin
yol haritasını
belirleyecektir"
diye konuştu. 
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Tehdit her kıtada
at koşturur halde

Devlet Bahçeli

AK PARTİ ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Özhaseki,

AK Partili belediyelerin koronavirüs
salgını ile topyekun mücadele ettiğini
belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihti-
yaç sahibi ailelere
gıda, kolonya, ça-
maşır suyu ve
sabun dağıtımına
başladı. Bizler vi-
rüse karşı elimiz-
den geldiğince
yoğun bir müca-
dele verecek ve
kimseyi mağdur
etmeyeceğiz"
dedi. I SAYFA 7
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Belediyeler kolonya
ve sabun dağıtıyor

Mehmet Özhaseki

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. YIL: 15      SAYI: 4559     22 MART 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr                             FİYAT: 75 Krş

DEVLET DAİRELERİNDEKİ “BUGÜN GİT, YARIN GEL” ANLAYIŞI
GEÇMİŞTE KALDI SANIYORSANIZ YANILIYORSUNUZ

HALA ESKI TAS 
ESKI HAMAM!

Geçmiş yıllarda 
devlet kurumlarının 
aksaklığını eleştiren

birçok eski Türk 
filminde söylenen bir

repliktir; “Bugün git
yarın gel...” Fakat

inanır mısınız 
o replik hala gerçek-

liğini koruyor. Öyle ki
Esenyurt Tapu Mü-

dürlüğü'ndeki işimizi
sabahtan akşama

kadar bekleyip ancak
ikinci günün sonunda

halledebildik

Koronavirüse
karşı hiçbir
önlemin 
alınmadığı
müdürlükte,
resmi işlerin
sonuçlanması
ise günlerce
sürebiliyor.

ICIM ACISA DA 
ONLEM SART!

Koronavirüse karşı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin

(İBB) aldığı önlemlerden söz eden
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“İBB olarak küresel salgının daha
fazla yayılmaması için çeşitli önlem-
ler alıyoruz. Bunlar hiç de isteyerek
aldığımız önlemler değil. Yıllardır va-
tandaşlarımızı buluşturmak için ça-
balarken şimdi sizleri toplu
ortamlardan uzaklaştırmaya çalışı-
yoruz. Bu benim içimi acıtıyor ama

bundan asla vazgeçmeyeceğiz,
önlem almamız şart. Bu süreç bir se-
ferberlik süreci ve bu sadece belediye-
lerin, devletimizin gayretiyle olamaz.
Söz konusu sürecin en önemli hal-
kası siz vatandaşlarımızsınız. Bu gö-
rünmez düşmana karşı hep birlikte
hareket etmeliyiz. Lütfen ama lütfen
evinizden çıkmayınız. Topluluklara
karışmayınız. Hızlı yayılan bir virüsle
karşı karşıyayız. Hepimizin bunu çok
ciddiye alması gerekiyor” dedi.
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Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Havalimanında 
ateş kontrolü

Çin'den dünyaya yayılan koro-
navirüse karşı alınan önlemler

her geçen gün artmaya devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul Havalima-
nı'nda yeni bir ek tedbir daha uygu-
lanmaya başladı. Ocak ayından bu
yana Sağlık Bakanlığı tarafından ilk
olarak Çin başta olmak üzere Uzak
Doğu uçuşlarında, sonrasında ise
tüm uçuşlarda başlatılan termal ka-
mera uygulaması sürerken, yolcu ka-
tından terminale giriş yapmak isteyen
yolcuların ateşi de ölçülerek terminale
alınmaya başlandı. I SAYFA 9
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Fenerbahçe’de
virüs vakası!

Fenerbahçe yaptığı resmi açıklama ile
basketbol takımında yapılan rutin kont-

roller sırasında bazı oyuncular ve idari kadro
çalışanlarında corona virüsü belirtilerine
rastlandığını açıkladı.İşte kulüpten yapılan
o açıklama: “Basketbol A Takımımızda
yapılan rutin kontroller sonrasında bazı
oyuncularımız ile idari kadro çalışanla-
rımızda koronavirüs belirtilerine rast-
lanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle
birlikte sağlık heyetimiz duruma ive-
dilikle müdahale etmiş, takımımız
detaylı taramaya alınmıştır.”
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Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 10'da

Komplo teorileri dayanışmanın düşmanıdır

5 bin apartmana
paspas dağıttılar

VATANDAŞA TAVSİYE VERDİ

Beşiktaş'ta pazar yerlerinde
sadece gıda ve temizlik

ürünlerinin satışına izin verilirken,
pazar giriş noktalarına el dezenfek-
tanları konuldu. Pazara gelen tüm
vatandaşlara maske ve eldiven de
dağıtan yetkililer, giriş noktasında
ateş ölçerlerle vatandaşların ateşle-
rine bakıldıktan sonra içeriye aldı.
Bu kapsamda alınan kararlar son-
rası Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat da Cumartesi Pa-
zarı’nda denetime çıktı. Vatandaş-
larla da sohbet ederek virüs salgını
ve pazar yerlerinde alınan kararlar
hakkında bilgi veren Akpolat, vi-
rüse karşı tüm yurttaşları uyardı. 

Belediye Başkanı
pazarı denetledi
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USKUDAR ICIN
ISIK GORULDU

Üsküdar sahilini, 
yağışlı havalarda 

İstanbul Boğazı’yla
birleştiren görüntüyü

akıllardan silecek
“Çavuşdere Tünel 

İnşaatı”, hızlandırıldı.
Hattın, 822 metrelik 

önemli bir bölümünü
oluşturan Çavuşdere
kazısını  yapan TBM,

küçük bir törenle
yer üstüne

çıkarıldı

ŞEHİR YAŞAMI DEVAM EDECEK
Projenin, Üsküdar sahili ve Ça-
vuşdere arasındaki 822 metrelik

bölümünün kazı çalışmasını gerçekleşti-
ren TBM (Tunel Boring Machine –
Tünel Açma Makinesi), İBB Başkanı
İmamoğlu’nun katılımıyla yer üstüne çı-
karıldı. TBM’nin çıkarılması için gerçek-
leştirilen mini törende, proje çalışanlarına
eldiven ve maske dağıtılıp, dezenfektan

ikram edildi. İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu’dan projenin detaylarıyla ilgili
bilgi alan İmamoğlu, “Herkes hijyen ku-
rallarına ve dezenfeksiyona uyuyordur
diye düşünüyorum. Hepimize Allah yar-
dım etsin. Önemli bu süreçler. Bir yan-
dan şehir yaşamı devam edecek ama şu
anda tamamen herkesin evinde olmasını
istiyoruz” diye konuştu.
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Ekrem 
İmamoğlu
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Ali Burhan SİMSAR 
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Beylikdüzü / İSTANBUL 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
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Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

Toplumun çok azı salgından korkmuyor
İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Fram Araştırma şirketi tarafından Prof. Dr. Ali Atıf Bir Başkanlığında 14 Mart -  

18 Mart tarihleri arasında Türkiye temsili 824 kişiyle gerçekleştirilen Risk Algısı Araştırması’nın sonuçlarına göre; 
%12’lik bir kesim hiçbir konuda önlem almadığını % 22’de hiçbir yere girmekten çekinmediğinin belirtti

PROF.DR. Ali Atıf Bir, “Hepi-
miz önlem almalıyız ama panik 
yaratmaktan da uzak durmalı-

yız” dedi. İletişim Bilimleri Enstitüsü ve 
Fram Araştırma şirketi tarafından Prof. 
Dr. Ali Atıf Bir Başkanlığında 14 Mart – 
18 Mart tarihleri arasında Türkiye temsili 
824 kişiyle gerçekleştirilen Risk Algısı 
Araştırması’nın sonuçları yayınlandı. 
Araştırma sonuçlarına göre toplumu 
yüzde 12’si hiçbir konuda önlem almaz-
ken; yüzde 22’lik bir kitle ise hiçbir yere 
gitmekten çekinmediğini söyledi. Sonuç-
lara göre yüzde 44 korona virüsünün 
kendilerine bulaşma ihtimalinin %1 ile 
%5 arasında, gerçek hastalık bulaşma ris-

kine yakın olarak algılıyor. Bulaşma ris-
kini gerçek riskin üzerinde algılayanların 
oranı ise yüzde 56. 

Araştırmadan notlar 

Yaşa göre analiz derinleştirildiğinde 65 
yaşına kadar yaş ilerledikçe risk algısı 
gerçek riske daha yaklaşmaktadır. 65 ya-
şından sonra ise yine algılanan risk yük-
selmektedir. Yani 18-24 yaş grubunda ve 
65 yaş üstünde daha hastalık riski oldu-
ğundan daha yüksek algılanmaktadır. 
Yine araştırma sonuçlarına göre gençle-
rin haberleri daha fazla internet ve sosyal 
medya üzerinden takip etmeleri, 65 ve 
üstü yaş grubunun doğrudan risk grubu 

içinde olması ve TV haberlerini daha 
fazla takip etmelerinin endişeye bağlı risk 
duygusunu arttırdığı söylenebilir. Araştır-
mada Türkiye’nin çoğunluğunun süreci 
TV’den izlediği, en fazla takip edilen kay-
nağın da Sağlık Bakanlığı açıklamaları 
olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmadan çıkan çarpıcı sonuca göre 
büyük çoğunluk (% 16 Başarılı, % 64.2 
Çok Başarılı) Sağlık Bakanlığı’nın süreci 
iyi yönettiğini düşünmektedir. Sağlık Ba-
kanlığı bilgi kaynağı olarak % 80 ora-
nında en güvenilir kurum olarak 
algılanmaktadır. Korona Virüsü ile ilgili 
yapılan haberleri inandırıcı bulanları 
oranı %44 iken hiç inandırıcı bulmayan-
ların oranı % 12’dir. Eğitim düştükçe ha-
berleri inandırıcı bulmama oranı 
artmaktadır. Görüşülen kişileri %25’i şu 
anda oluşan panik ortamının çok abartılı 
olduğunu düşünürken, 27.6 orta düzeyde 
bir abartı hissetmektedir. Yapılan açıkla-
malar sonrası alınan kişisel önlemlerin 
başında kişisel hijyene dikkat etme, toplu 
ortamlarda dikkatli davranma ve evde 
kalma gelmektedir. %12’lik bir kesim ise 
hiçbir konuda bir önlem almadığını be-
lirtmektedir. Eğitim düştükçe bu oran 
artmaktadır. Yine açıklamalar sonrası ki-
şiler öncelikle toplu taşıma kullanmayı 
azaltmış ya da bırakmışlardır. % 22’lik bir 
kesim ise hala hiçbir yere gitmekten 
çekinmediğini belirtmiştir.

Sağlıklı beslenmekten  
vazgeçmeyin 
KORONAVİRÜS vakalarının görül-
düğü Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, 
resmî sitesinde "Korona Riskine Karşı 

14 Kural" başlıklı bir videoyla alınması gereken bi-
reysel önlemleri açıkladı. Kişisel ve çevresel hijye-
nin yanı sıra öksürme, hapşırma kurallarına da 
çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ba-
kanlık, vatandaşlara, "Bol sıvı tüketin, dengeli bes-
lenin ve uyku düzeninize dikkat edin" telkininde 
bulundu. Dr. David Heber koronavirüsü yalnızca 
onaylı bir ilacın tedavi edebileceğini, ancak doğru 
beslenmeyle hastalığa karşı güç kazanılacağını 
söyledi. Çin, ABD, Belçika ve Almanya başta 
olmak üzere birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirilme 
çalışmalarının devam ettiğini, ancak hayata geç-
mesinin zaman alacağını ifade eden Heber, 
"Uygun hijyeni muhafaza etmek, gerektiğinde 
maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi 
pratik önleyici tedbirleri uygulamak şart" dedi. 

Bağışıklık sisteminize kıymet verin 

Heber'in beslenme üzerine açıklamaları ise şöyle: 
“Bağışıklık sistemimiz viral enfeksiyonlar karşı-
sında en etkili savunma araçlarımızdan biridir. 
Hepimizin vücudunda iki tür bağışıklık fonksi-
yonu bulunur. Bunlardan ilki olan doğal bağışık-
lık hastalıkların vücuda girmesini engellerken, 
diğeri, yani adaptif bağışıklığımız vücudumuza 
giren virüs ve bakteriler gibi patojenleri ortadan 
kaldırır ya da yayılmasını önler. Bununla birlikte, 
vücudun bağışıklığını artırmak düşünüldüğü 
kadar basit değildir. Bağışıklık sistemi hakkında 
araştırmacıların hala anlamaya çalıştığı birçok 
konu bulunuyor ancak bağışıklık sistemi ile bes-
lenme arasında somut bir bağ olduğunu kesin 
olarak biliyoruz. Beslenme ve diyetin bağışıklık 
sistemini nasıl etkilediğini anlamak için, genleri-
mizi harekete geçiren biyolojik mekanizmaları in-
celeyen bir bilim dalı olan epigenetiğin rolünü 
daha iyi incelememiz gerekiyor.” 

YEMEKSEPETİ’NİN online mar-
ket ürünleri sipariş platformu 
Banabi, her yıl 22 Mart’ta tatlı 

su kaynaklarının önemine dikkat çekmek 
ve sürdürülebilir yönetimine odaklanıl-
masını sağlamak amacıyla kutlanan 
“Uluslararası Dünya Su Günü” kapsa-
mında UNICEF (Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara Yardım Fonu) ile önemli bir iş 
birliğine imza atıyor. Banabi, 22 Mart 
günü, kullanıcıların verdikleri her sipariş 
için UNICEF’e temiz suya erişemeyen 
köylere su tulumbası kurulmasını sağla-
mak amacıyla bağış yapacak. 

Korona astımı olanları  
nasıl etkileyebilir? ÖNEMLİ UYARILAR
“Koronavirüsün astımı olan hastaları, nasıl etkilediği hakkında çok az şey biliniyor” diyen İstanbul Okan 
Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bilgilendirdi!

 
 

Y eni koronavirüsün, griple benzer 
oranda yayıldığı tahmin edilmek-
tedir. Sık sık el yıkamak ve hasta 

olanlardan kaçınmak gibi önlemler 
almak önemlidir. Bu virüs, akciğerleri et-
kileyen bir virüstür. Koronavirüsün sık 
karşılaşılan semptomları; ateş, öksürük, 
nefes darlığıdır. Semptomlar virüsle te-
mastan, 2 ile 14 gün sonra ortaya çıkabi-
leceğine inanılmaktadır. 

Astımlı kişiler risk grupları 
içerisinde yer alıyor! 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC), koronavirüs hastalığında risk 
gruplarını; 60 yaşından büyük olmak, 
kronik tıbbi rahatsızlığı olması, yüksek 
tansiyon, kalp hastalığı olması, diyabet 
ve astım hastalığının olması olarak bildi-
rilmiştir. Sonuç olarak astımı olan kişiler; 
koronavirüs hastalığı için risk altında gibi 
görünmektedir. Ancak koronavirüsün, 
astımlı hastaları nasıl etkilediği konu-
sunda yeterince bilgi yoktur. 

Hastalığa yakalanma riski yüksek midir? 

Bunun hakkında yeterince bilgi yoktur. 
Ancak bir çalışmada koronavirüs nede-
niyle yatan hiçbir hastada, astım hasta-
lığı bildirilmemiştir. Astımlı hastalarda, 
ekstra bir risk olmadığı konusunda görüş 
bildirilmiştir. 

Ciddi seviyede etkiler mi? 

Henüz astımlı hastaların nasıl etkilendiği 
konusunda bilgi yoktur. Ancak virüslerin, 
astım atağına neden olduğu bilinmekte-
dir. Bu nedenle koronavirüsler, astım 
ataklarına neden olabilir. 

Astımlı olanlardan kimler maske taksın? 

Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kont-
rol ve Önleme Merkezi, sadece hasta 
olanlara, COVID hastalarının bakıcıla-
rına ve de sağlık çalışanlarına maske tak-
masını öneriyor. Maske takmak sadece 
hafif bir koruma sağlar. Elleri sık yıka-
mak daha idealdir. 20-30 saniye boyunca 
sabun ve suyla ve sabun su yoksa el de-
zenfektanı ile yıkanmalıdır. Herkesin 
maske takması, maske takması gereken-
lerin maske bulamaması anlamına gelir. 
Koronavirüs riski yüksek olan hastane-
lere giderken ve de toplu taşıma kullanı-
lırken maske takılması faydalı olabilir. 

Maske konusuna dikkat çekilmeli 

Çok gerekli değildir. Yapılacak daha 
önemli noktalar vardır. Diğer insanlar-
dan, uzak durulmalıdır. Elleri sık sabun-
lamak, astımı kontrol altında tutan 
ilaçları kullanmak daha faydalı olacaktır 

Öksürük gelişirse ne yapmalıdır? 

Astımda ateş ve öksürük olması, hemen 

akla koronavirüsü getirmemelidir. Önce-
likle; astım tedavinizi doktorunuza danı-
şarak düzenleyin ve evden dışarı 
çıkmayın. Ateşin ısrar etmesi, nezlenin 
olmaması ve öksürüğün balgamsız şe-
kilde kuru olması durumunda “Alo 184” 
ile temasa geçip testin evinizde yapılması 
konusunda bilgi alabilirsiniz. Dışarı çıka-
caksanız da, maske takmanız faydalı ola-
caktır. 

Spreyler astımlıların 
bağışıklığını zayıflatır mı? 

Sprey şeklindeki kortizon içeren spreyler, 
astımlı hastaların bağışıklığını zayıflat-
maz ancak ağızdan kullanılan korti-
zon ilaçlar zayıflatabilir. Bu nedenle; 
ağızdan kortizon gerektiren ilaçların 
kullanımını azaltmak için kortizon 
içeren spreyler doktor kontro-
lünde kullanılabilir. 

Nasıl tedbir almak 
gerekir? 

Koronavirüs hastalığı, 
diğer virüsler gibi astım 
atağına neden olabilir. 
Astım atağı geçi-
rince diğer astım 
atakları gibi te-
davi edilmeli-
dir. Burada 
önemli 
olan; 
astım te-
davisinde 
kullanılan 
maskele-
rin, kulla-
nım sonrası 
steril edilmesi 
gerektiğidir. 
Diğer hastalara 
bulaştırmamak için 
izole bir odada te-
davi edilmelidir. 

Bağışıklığı güçlendirmek 
için ne yapmalı? 

Bol bol sıvı ve doğal meyve sularını tüke-
tin. Mümkün olduğu kadar, az da olsa 
kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral tak-
viyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 
beta glucan, omega 3 balık yağı alabilir-
siniz. Ayrıca her gün evde, en az 20-30 
dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. 
Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem 
verin. Moralinizi yüksek tutun. Bu uygu-
lamalar, koronavirüsten korumada fay-
dalı olacaktır. 

Ateş düşürücü tavsiyesi 

“İbuprofen” ve “NSAİ” grubundaki ilaç-
lar ile ilgili, koronavirüs için risk oluştur-
duğuna yönelik bilgiler olduğu için 
“Parasetamol” içeren ateş düşürücülerin 
kullanılması daha faydalı olacaktır. 

 ZEYNEP VURAL

Astımlı hastalar koronavirüs için 
çok ciddi risk oluşturmamakla birlikte 
risk grubu içinde yer almaktadır. 

Astımı olanlar kortizon içeren 
sprey kullanmayı aksatmamalıdırlar. 

Astımlı hastalar alerji aşısını yap-
tırmalarında sakınca yoktur. 

Astımlı ilaçların biyolojik ajanları 
kullanmasında sakınca yoktur. 

Astımlı hastalar, beslenmesine dik-
kat etmelidir. Vitamin, mineral, balık 
yağı ve beta glucan almaları faydalı 
olabilir. 

Polen alerjiniz varsa ve burun ka-
şınması ve göz kaşınması varsa anti-
histaminik alın 

Mümkün olduğunca evde kalın ve 
dışarı çıkmayın.

Bu bilgileri dikkate alın  Kimse susuz 
kalmayacak
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TEKİRDAĞ'IN Süleymanpaşa 
ilçesinde, otelin çatısında 
çıkan yangın itfaiyenin 2 saat-

lik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 
öğleden sonra Tekirdağ- Malkara yo-
lundaki Bağlar rampası mevkisinde bu-
lunan otelin çatısında çıktı.  
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yan-
gında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa 
sürede büyüdü. Durumu fark eden otel 
çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, 
itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 
2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.  
Hasara neden olan yangının çıkış  
nedeninin belirlenmesi için çalışma  
başlatıldı.

Otel çatısında 
yangın çıktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 
evli ve 1 çocuk annesi Elif P. 
(32), ormanlık alanda taban-

cayla başına ateş ederek yaşamına son 
verdi. Kuşadası'nda dün saat 16.30 sı-
ralarında Yeniköy Mahallesi yakınla-
rındaki ormanlık alana giden Elif P., 
yanında getirdiği tabancayı başına da-
yayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup, 
bölgeye giden mahalleli, Elif P.'yi kan-
lar içinde yerde yatarken buldu. Çağırı-
lan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 
Elif P.'nin öldüğü belirlendi. İnceleme-
nin ardından cansız bedeni morga kal-
dırılan Elif P.'nin intihar nedeninin 
belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Ormanda  
canına kıydı

ADANA'DA ihtiyaç sahipleri-
nin kredi kartlarını kullana-
rak, faizle para veren 19 

kişilik çete yakalandı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele ekipleri, 
paraya ihtiyacı olan vatandaşların 
kredi kartlarını kullanarak, faizle para 
veren çeteye operasyon düzenledi. 
Şüphelilere ait iş yerlerine baskın dü-
zenleyen polisler, 19 kişiyi yakaladı. İş 
yerlerinde yapılan aramalarda farklı 
banka ve kişilere ait 150 kredi kartı, 19 
post cihazı, fatura, alacakların yazıldığı 
ajanda ve 97 bin 235 lira para ele geçi-
rildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin 
emniyetteki sorgusu sürüyor.  

Pos çetesine  
operasyon

Fatih'te evin tavanı çöktü!
FATİH'TE 2 katlı bir evin tavanı çökmesi 
sonucu içeride kalan 1 kadın itfaiye 
ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 
16.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahal-
lesi Kürkçübaşıçeşmesi Sokak üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 2 katlı eski bir binanın ikinci ka-

tındaki evin odasının tavanında göçük 
meydana geldi. Tavanın çökmesi so-
nucu oda içerisinde bulunan Serpil B., 
mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üze-
rine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdive-
niyle kurtarılan Serpil B.'ye ilk müda-

hale olay yerinde bulunan sağlık ekip-
leri tarafından yapılmasının ardından 
hastaneye kaldırıldı. Tavan çökmesi so-
nucu oda içerisinde mahsur kalan Ser-
pil B.'nin itfaiye ekipleri tarafından 
merdiven yardımıyla pencereden çıka-
rılması ise kameralara yansıdı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı 
Harekat bölgesine sızma girişiminde 
bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz 
hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın 
Twitter hesabından yapılan açıkla-
mada, "Barış Pınarı bölgesine sızma 
girişiminde bulunan bölücü terör ör-
gütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, 
kahraman komandolarımızın başarılı 
operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 
Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi 
için her türlü tedbir alınmaya devam 
edilecek" denildi.

2 terörist etkisiz  
hale getirildi

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin 
ardından, alınan önlemler kapsamında 
"evde kal" çağrısıyla meydanlar sessizliğe 
büründü. İstanbul'un simge meydanı olan 
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki 
sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'ndeki 
birçok dükkanın kepenklerini indirdiği gö-
rüldü. Mağaza camlarına asılan 'geçici 
olarak kapatma kararı' yazıları da dikkat 
çekti. Camlara asılan açıklamalarda, "De-
ğerli Müşterilerimiz; çalışanlarımızın, sizin 
ve ailenizin sağlığı bizim için en öncelikli 
konudur. İçinde bulunduğumuz bu hassas 
dönemde, Covid-19 tedbirleri kapsamında 
Türkiye'deki tüm mağazalarımızı geçici 
olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz" 
yazdığı görüldü. 

İstiklal’de 
 virüs sessizliği

ESENYURT Atatürk Mahal-
lesi Kasırga Sokak'taki 3 
katlı binanın üçüncü ka-

tında bulunan polyester film malzeme 
deposunda saat 23.30 sıralarında 
yangın çıktı. Depodan yükselen du-
manları fark eden vatandaşlar du-
rumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 
Esenyurt, Bakırköy, Şişli, Başakşehir, 
Beylikdüzü ve Avcılar'dan itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz be-
lirlenemeyen yangın ise bu sıralarda 
kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sü-
rede büyüyerek tüm depoyu sardı. 
Olay yerine gelen polis ekipleri, çev-
rede güvenlik önlemi alırken; itfaiye 
ekipleri de alev alev yanan depoya 
müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren 
müdahale sonrası yangın kontrol al-
tına alındı. İtfaiye ekipleri depoda 
uzun süre de soğutma çalışması yaptı. 

Büyük hasar meydana geldi 

Yangın sırasında depoda kimsenin 
bulunmaması olası bir faciayı önledi. 

Yangın nedeniyle yaklaşık 800 metre 
karelik depoda büyük çapta maddi 
hasar meydana geldi. Yangının çıkış 

nedeninin belirlenmesi için inceleme 
başlatıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin 
yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

ÇORLU'DA Azerbaycan uyruklu 
sevgilisi Günay Seferova'yı (41) 
40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık 

Taşkın (47), mahkemece tutuklandı. Taş-
kın'ın, emniyetteki ifadesinde, Seferova'nın, 
kendisini elindeki görüntülerle tehdit etti-
ğini söylediği öğrenildi. Olay, önceki gün, 
Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Yakut So-
kak'ta bulunan apartman dairesinde mey-
dana geldi. Oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan 
Azeri Günay Seferova, evine gelen sevgilisi 
Tarık Taşkın ile tartıştı. Çocukların olma-
dığı evdeki tartışma sırasında Taşkın, 
Seferova'yı boynu dahil vücudunun 40 ye-
rinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay 
sonrası Taşkın, polis merkezine giderek, 

teslim oldu. Tarık Taşkın'ın verdiği bilgiler 
doğrultusunda eve giden polisler, Günay 
Seferova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. 
Polis, kadının vücudunda 40 bıçak darbesi 
olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan, 
evli ve 2 çocuk babası Taşkın'ın, "Beni sü-
rekli olarak 'Elimde görüntülerin var, ailene 
vereceğim' diyerek tehdit ediyordu. 'Sen 
bana yetmiyorsun' diyerek sürekli birlikte 
olmak istiyordu. Artık bunalmıştım ve 
bunun üzerine yine eve gittim ve tartış-
maya başladık sonra bu olay meydana 
geldi" dediği öğrenildi. Polisteki sorgusu-
nun ardından adliyeye sevk edilen Tarık 
Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt’ta depo alev alev yandı

Sevgilisini öldüren katil tutuklandı 

A hmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere 
Sokak'taki 4 katlı binanın giriş ka-
tında oturan Lale Bayram'a gün 

içinde ulaşamayan yakınları durumu polise 
bildirdi. Saat 00.30 sıralarında polis ile bir-
likte eve gelen Lale Bayram'ın yakınları ka-
pının kilitli olması nedeniyle adrese çilingir 
çağırdı. Çilingir yardımıyla daireye giren 
polis ve Bayram'ın yakınları genç kadını 
evin banyosunda ölmüş olarak buldu. 

Eşinden yeni boşanmıştı 

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaklaşık 2 
saat incelemelerde bulundu. Vücudunda 
morluklar tespit edilen Lale Bayram'ın can-
sız bedeni, incelemenin ardından Kar-
tal'daki Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Sultanbeyli İlçe Asayiş Büro Amirliği ile 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, Lale Bayram ile ilgili ya-
kınlarından bilgi aldı. 1 çocuk annesi ol-
duğu ve eşinden yeni boşandığı öğrenilen 
Bayram'ın kesin ölüm nedeni yapılacak 
otopsi sonucu belirlenecek. Polis, olayla  
ilgili soruşturma başlattı. DHA 

Sultanbeyli'de eşinden yeni 
boşandığı öğrenilen 1 çocuk 
annesi Lale Bayram (25), 
 evinin banyosunda ölü  
bulundu. Vücudunda  

morluklar tespit edilen  
genç kadının cansız bedeni 

morga kaldırıldı

ECEL Mİ  
CİNAYET Mİ?

GENC KADIN BANYODA 
OLU BULUNDU



O lay Perşembe günü Esenler Fatih
Mahallesinde yaşandı. Annesiyle
birlikte yaşayan 23 yaşındaki en-

gelli Emre Şimşek arabasını her zaman
yaptığı gibi evinin önüne bıraktı. Ertesi
sabah dışarı çıkması gerektiğinde arabasına
binmek isteyen Şimşek arabasının çalındı-
ğını fark etti ve hemen polisi aradı. Sonra-
sında sosyal medyadan sesini duyurmaya
çalışan 23 yaşındaki Emre Şimşek, “Sevgili
dostlarım, uğruna çok emek verdiğim akülü
arabam maalesef bu akşam saatlerinde ça-
lındı. Sizden ricam Esenler civarında ara-
bamı görürseniz bana haber verir misiniz?
Bu resmi paylaşarak belki bulunmasına
yardımcı olursunuz.” paylaşımında bu-
lundu. Şimşek'in paylaşımı dakikalar içinde
yüzlerce etkileşim aldı. Aynı saat içerisinde
Esenler Belediyesi Sosyal Hizmetler Mü-
dürlüğü paylaşımı gördü ve Emre Şimşek
ile iletişime geçti. Ertesi sabah belediye ta-
rafından yeni akülü sandalyesi 23 yaşındaki
gencin evine götürüldü.

Hırsızlığı yapanı bulmak istedim

Olayı anlatan Emre Şimşek akülü sandal-
yesini kimin, neden çalacağına bir anlam
veremediğini söyledi. Şimşek, “Perşembe
günü akülü arabam kapının önündeydi. Ve
kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Biz önce annemle birlikte polise gittik. İfa-
dem alındı. Tutanak tutuldu. Sonra bende
bunu sosyal medyadan belki bir gören ol-
muştur diye paylaşma gereği duydum.
Çünkü sosyal medyanın gücüne inanıyo-
rum. Çok önemli bir iletişim aracı olarak
görüyorum. Paylaşmamın sebebi asla
maddi bir beklenti değildi. Kimseden
araba da istemedim. Ben sadece bu akülü
arabayı çalan kişiyi bulmak istedim. Gören
birisi varsa haber verir diye paylaştım. Ben
gören bilen varsa ulaşabilsin diye numa-
ramı da bıraktım. Sağ olsun Belediye Baş-
kanımız paylaşımı görmüş. Belediyemiz
bana yeni bir araba tahsis etti” dedi.

Maddi bir beklentim yoktu

Paylaşım yapmasında asla maddi bir bek-
lentinin olmadığının altını çizen Emre
Şimşek, “Ben arabasında değilim. Manevi
bir güç kaybettim. Çünkü bu akülü araba
benim elim ayağım. Ben engelli bir bire-
yim sosyal medya olmasa derdimi kime
nasıl anlatırdım? Hiçbir maddi beklentim
olmadan paylaşım yaptım ve bu kadar et-
kileşim alacağını asla düşünmüyordum.
Kötü yorum yapanlar da oldu. Dolandırı-
cılıkla suçlandım. Çıkarcılıkla suçlandım.
Benim tek derdim bunu yapanları bulabil-
mekti. Yoksa gider belediyeden yenisini 

talep ederdim” ifadelerini kullandı.

Neden diye sormak istiyorum

Emre Şimşek şunları söyledi: "Sağ olsun
belediyemiz daha 24 saat dolmadan be-
nimle iletişime geçti ve yeni akülü arabayı
evime kadar getirip bıraktı. Benim başıma
gelen yarın bir başkasının da başına gele-
bilir. Benim maksadım araç değil. Bunu
yapanlara buradan tek bir soru sormak is-
tiyorum. Neden?  Kaç paraya satacaksın
bu arabayı? Eğer o para seni doyuracaksa
ben o parayı vereyim onlara. 
Yapmamaları lazım” DHA
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V irüs vakası ve korkusunun tüm dün-
yayı ne kadar garantili olduğu bilin-
meyen evlere, içeriye kapattığı, kimi

komplo teorileriyle bunun bir kimyasal
savaş olduğunu, benim ise ilk günden bu-
güne inanmadığım ve bu durumun bir psiko-
lojik ve ekonomiyi çökertme savaşı olarak
algıladığım şu günlerde ilginç, bir o kadar
da düşündürücü olaylarda yaşanmıyor
değil...

Bunun en ilginci eğitim sisteminin içinde
bulunduğu durumu araştırıp, yıllardır
çözüm bekleyen sorunları bulacağına kimin
evinde hangi marka televizyon, bilgisayar,
internet olduğunu düşünen ve yeni satışlar
yapılmasını teşvik eden açıklamalarıyla
araştıran bir Milli Eğitim Bakanının alanda
vermediği eğitimi nasıl evlerde internet, tel-
evizyon ve bilgisayarda vereceğidir...

Çünkü işin virüsten çok petrol fiyatlarını
düşüren teknolojik ve tıbbi malzemeler sat-
mak olduğu gün geçtikçe daha da net görü-
nen bir süreçte dün Newroz korkusu
yaratanların bugünde yeni bir formülle in-
sanları korkutup, evlere kapattığını da gör-
mekteyiz.

21 Mart Newoz'u olduğu gibi onca olay
ve gelişmeyi öteleyen ve sanki her olayın,

günün, tarihin bir merkezde idare edildiği ve
günü geldiğinde piyasaya sürüldüğünü de or-
taya koyan bu duruma bakınca dün yani 8
yıl önce 21 Mart 2010'de yani ele aldığım
yazımın hala geçerli ve içinde onca 'Niye?'
ye hala bir cevap bulunmadığını görmektey-
dim..

Ve sanki bu virüs furyası yani insanların,
ülkelerin psikolojisini medya aracılığıyla çö-
kertme savaşı ardından bir seçim olacakmış
gibi aşı bulmaktansa, sağlık örgütlerini top-
lantısına çağırıp, onlara gerekli desteği ve-
receğini belirteceğine emekli maaşlarını
arttırdığını açıklayan bir anlayışın hacı-ho-
caları getirip, öğrenci yurtlarına yerleştir-
diği, cezaevlerinde ki insanları, Suriye,
Irak, Libya'da ki askerleri getirmemesi ve
düşünmemesi gibi bir çok ilginç olay gibi
Newroz öncesi bir zamanlar ve hala da kı-
zılca kıyamet koparanların da Newroz'u,
Nevruz'u ve göz yaşı döktüren, yürek yakan
savaş, çatışma gibi diğer bir çok olayı 'şim-
dilik' adeta beklenmeye alındığını da gör-
mekte, düşünmekteyim..

Evet 8 yıl önce ele aldığım ve o dönem
mahkemelik olup, gazetelerimin toplandığı,
haberimin ulusalda manşet olduğu W harfi-
nin bir dönem başımıza iş açtığı yazımda

belirttiğim gibi bir merkezde yönetilen, yön-
lendirilen biz inanların neden bir birini yedi-
ğini anlaması gerekir diyerek dünkü yazımı
bugünkü Newroz'a hediye ederek sağlıklı bir
bahar ve savaşsız bir ülke dileyerek kandil
günü ele aldığım bu üst yazıma son veriyo-
rum, psikolojik savaşa dirençli olan vücudu-
nuzun sağlıklı olması umuduyla hepinizin,
Newrozunuz, Nevruzunuz ve kandiliniz
kutlu olsun derken..

Haydi Nevroz'a kol kola halaya

Sabah işe gelmek için çıktığım binada yan
yana kalıyor, aynı binaya girerken selamlaşı-
yor, çıkarken gülümsüyoruz..

Bizden çok eşlerimiz daha yakın, daha sa-
mimi, çocuklarımız birlikte parkta oynuyor-
lar..

Aynı çatı altında, aynı binada huzur
içinde yaşarız, hepimiz bir birimizin güven-
cesi olarak gece rahat uyur, sabah huzur
içinde çıkarız evlerimizde..

Ben artık benim gibi yorulan GAZETE-
Cİ'yi çalıştırırken, onlar selam verip, işlerine

giderler..
Bugünde aynı oldu ama bir fark ile..
Ben Newroz için kameramı, fotoğraf ma-

kinemi hazırlamış, onlar çelik yeleklerini,
coplarını..

Yine aynı gülümseme, yine selamlaşma..
Sanki iki tarafta meydan muharebesine

gidiyor gibi hazırlıklı, birazda şüpheli..
Ben gazeteci, onlar polis..
Her iki tarafta aynı binada, aynı evlerde

kalmış, aynı suyu içmiş, aynı nefesi koklamış
olsa da..

Bahar bayramı Newroz'a gidiyoruz,
gülüp, halay çekeceğimizi düşündüğümüz
ama günlerdir yaşanan gerginlikler dolay-
sıyla neler olacağını, karşı karşıya gelip gel-
meyeceğimizi kara kara düşünürken..

Evet her yıl tekrarlanan, halaylarla değil,
ölümlerle, yaralamalarla sona eren bir New-
roz'a daha giderken bu yaşadıklarım gerçek..

Aynı çatı altında oturur, aynı suyu birlikte
içeriz ama gerek gazetecilikte, gerek dünya
düşüncesinde hep karşı karşıya gelir, çatışır,
birimiz hak ararken, birimiz cop atarız..

Çünkü biz birbirimize düşmanca bakan-
lar, aynı ülkede olduğu gibi aynı binada otur-
mayı bilir, birlikte yaşamayı seçer,
eşlerimizin, çocuklarımızın kaynaşmasına
müsaade ederiz..

Birimiz penceremize bayrak asarken, 
diğerimizin siyasi görüşüne de saygı

gösteririz..
Ama her nedense alanlarda, çarşıda,

resmi işlerde hep karşı karşıya gelir, o bi-
nada ki barışı unutur, kardeş olmayı değil,
düşman olmayı seçeriz..

Düşünsenize benim gibi aynı binada olma-
sanız da, yan komşunuz, aynı dolmuşa bindi-
ğiniz, aynı cafe de çay içtiğiniz, aynı
lokantanın tabağında yemek yediğinizin biri
polis, biri siz değil misiniz?!.

Polis olmazsa da savcı, hakim, asker, jan-
darma, istihbaratçı ve yada devletin bir me-
muru değil mi o birlikte yaşamayı seçmiş,
aynı evde, aynı binada, aynı ülkede yaşarken
yıllardır süren inatlar dolaysıyla karşı kar-
şıya geldiğiniz..

İşte size son inat..
Biri, 'Ben erken Newroz'u kutlayacağım'

dedi, diğeri, 'Hayır erken kutlayamazsın'
dedi..

Dünde aynı değil miydi, erken olmazsa
da, aynı güne bile izin vermiyordular..

Ve sonuç meydan muhaberesinde karşı
karşıya gelip, kan revan içinde kalıp, yarala-
nıp, ölüp aynı binaya, aynı eve gelip, aynı
suyu içtiğimizi hep unuttuk..

Kim kazanıyor bu yıllardır süren ama
çare bulunamayan inatlaşmada, kim kayıp
ediyor bu anlamsız ve de anlaşılmaz inatlaş-
mada kim?..

Her iki tarafta kayıp etmiyor mu?.. 

Psikolojik savaş ve Newroz
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Akülü aracı calındı 
belediye yardım etti
İstanbul Esenlerde 10 yıldır akülü sandalyesine bağlı yaşayan Emre Şimşek’in sandalyesi evinin önünden çalındı. Sosyal
medya aracılığıyla durumu bildiren Şimşek’in çağrısına belediye ekipleri cevap verdi ve yeni bir akülü araba tahsis etti.
23 yaşındaki genç, “Esenler Belediyesine çok teşekkür ederim. Şu an tek isteğim hırsızların bir an önce yakalanması” dedi

Silivri'de mücadele sürüyor
Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19)
salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında
ilçe genelinde dezenfekte faaliyetlerini sürdü-

rüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
tarafından yapılan dezenfekte saha çalışmaları hafta bo-
yunca aralıksız devam etti. Dün yapılan çalışmalar kap-
samında PTT, BEDAŞ, İGDAŞ, İSTAÇ, Askerlik Şubesi,
Silivri İtfaiye Amirliği, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
Toplu Sağlığı Merkezi, İBB Engelliler Merkezi, İBB Yol
Bakım Şantiyesi ve noterler gibi hizmet binalarında de-
zenfekte işlemi tamamlandı. Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, hemşerilerinden uyarıları dikkate almasını

istedi. Yılmaz,“Tüm vatandaşlarımızdan, yapılan uyarı-
ları ve uyulması gereken kuralları önemle dikkate almala-
rını rica ediyorum. Gereken hassasiyeti göstererek, hep
birlikte el ele verip bu zor süreci de atlatacağımıza inanı-
yorum” dedi.

Seferberlik halindeyiz 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs
(COVID-19) salgınına karşı ekiplerin teyakkuz halinde
olduğunu belirterek dezenfekte çalışmalarının aralıksız
devam ettiğini söyledi. Yılmaz, vatandaşların zorunlu ol-
madıkça dışarı çıkmamasını tavsiye etti ve şunları söy-
ledi: “Vatandaşlarımızın hizmet aldığı tüm kamu kurum

ve kuruluşlar, ibadethaneler, sosyal alanlar, çocuk oyun
parkları, mahalle muhtarlıkları, bankalar, eğitim kurum-
ları, eczaneler, taksiler, minibüsler, Silivri Birlik Otobüs-
leri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet
kurumları, duraklar, çöp konteynırları ve daha birçok
alanda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdik. Silivri Bele-
diyesi olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına
gece gündüz dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor ve
edecek. Devletimizin ilgili tüm kurumları, söz konusu
salgının önünde geçmek için seferber olmuş durumda.
Tüm Silivrili hemşerilerime bir kez daha seslenerek, ya-
pılan uyarıları ve uyulması gereken kuralları önemle 
dikkate almalarını rica ediyorum.” DHA

Evde kal
Küçükçekmece

Türkiye'de de görülen koronavi-
rüs salgınına karşı Küçükçekmece
Belediyesi, büyük bir özveri ve ti-

tizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Halkın
toplu olarak kullandığı kamusal alanlar
başta olmak üzere, Küçükçekmece’de koro-
navirüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çı-
kartıldı. Küçükçekmece’de vatandaşların
yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını
düzenli olarak dezenfekte eden Küçükçek-
mece Belediyesi, koronavirüs tedbirlerini art-
tırarak çalışmalarına devam ediyor.
Küçükçekmece Belediyesi'nin dezenfeksiyon
çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin
için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde
kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kamusal alanlar dezenfekte ediliyor

İlçede yer alan 97 camii ve 4 cem evi, bele-
diye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları,
kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü bi-
nası, askerlik şubesi, 21 muhtarlık, karakol-
lar, nikah salonu, kültür merkezleri,
kütüphaneler, bilgi evleri, semt konakları,
kültür merkezleri,  aile danışmanlık merkez-
leri, bölge trafik amirliği, ulaşım hizmetleri
müdürlüğümüze bağlı 70 araç, siyasi parti
ilçe binaları, 40 alie hekimliği merkezi, müf-
tülük, PTT şubeleri, adliye binaları, Devlet
Demiryolları Halkalı, Cennet ve Kanarya İs-
tasyonları, İlçe Seçim Kurulu, 14 yatılı kuran
kursu, Halkalı Çocuk Yetiştirme Yurdu,
Polis Kriminal Laboratuarı, sosyal tesisler,
noterler ve kamu bankalarında ilaçlama ça-
lışmaları devam ediyor. Dezenfeksiyon çalış-
maları semt pazarlarının kurulduğu
caddelerde ve 4 kapalı pazar yerinde devam
ediyor. YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece Belediyesi'nin
dezenfeksiyon ve ilaçlama
çalışmalarını sürdüren ekipler,
"Biz senin için buradayız. Sen de
lütfen bizim için evde kal" diyerek
vatandaşlara çağrıda bulundu

Bizimle dalga
geçmeyin

Sosyal medya paylaşımından sonra
kimliği belirsiz kişiler tarafından
kandırıldığını da söyleyen Emre Şim-
şek,  “Dün gece asılsız bir ihbar da
aldım. Benimle resmen dalga geçti-
ler. Birisi sosyal medyadan bıraktı-
ğım numaramı aradı. Ve arabamı
gördüğünü söyledi. Ben de polislere
söyledim. Onlar gidip bakınca asılsız
ihbar olduğu ortaya çıktı. Bunu bize
yapmayın. Engelimizle dalga geçme-
yin. Bu akülü sandalye benim elim
ayağım. Onsuz yapamam. Ve bunu
tahmin edebilen birinin bu akülü
sandalyeyi çalmasını büyük vicdan-
sızlık olarak görüyorum. Zaten ko-
rona virüs dolayısıyla evimizden
çıkamıyoruz. Ama mecbur olduğu-
muz durumlar var. Bize yazık günah
değil mi? Sadece adalet istiyorum.
Bu akülü sandalyeyi çalan kişiye
neden diye sormak istiyorum” 
şeklinde konuştu.

Silivri Belediyesi, koronavirüsle (COVID - 19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını
günbegün artırarak devam ediyor. Dün yapılan işlemlerde PTT, BEDAŞ, İGDAŞ, İSTAÇ, İBB Yol ve Bakım Şantiyesi dezenfekte edildi

Şimşek, çok zor günler
geçirdiğini belirterek,
akülü aracını çalan
hırsızın bir an önce
bulunmasını
talep etti.

Belediye ekipleri
ilçedeki hemen her
noktada temizlik
çalışmaları yapıyor.



Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com
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Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle belli bir yaşın üzerinde olan engelli vatandaşlara hijyen kiti
dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, "Komşularımızın dışarı çıkıp
marketlerde ve eczanelerde dezenfekte ve temizlik malzemesi aramasını istemiyoruz.Biz onlara ulaştırıyoruz ’’ dedi

B eşiktaş Belediyesi, koronavirüs
salgınına karşı önlemlerini al-
maya devam ediyor. Gün boyu

dezenfekte işlemlerine devam eden bele-
diye ekipleri belli bir yaşın üzerinde olan
engelli komşularına da yardım eli uzatı-
yor. Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler binlerce evi ziyaret ederek korona-
virüs salgınına karşı hijyen kiti dağıttı. Va-
tandaşlara verilen hijyen kitinde, el
yıkamak için sıvı sabun, maske, eldiven,
dezenfektan ve bilgilendirici el broşürü
yer alıyor. Ekipler, vatandaşlara Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın sevgi ve
selamlarını iletirken onlarda hizmetlerden
ötürü kendilerini yalnız hissetmediklerini
söyleyerek Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat’a ve ekibine teşekkür etti.

Öncelik vatandaşın sağlığıdır

Koronavirüse karşı ilçedeki çalışmaların
tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Beşik-
taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaşlı-
lar için aldıkları tedbirleri ve ilçede alınan
korona virüs önlemlerini anlattı. Akpolat,
“Belediye olarak önceliğimiz vatandaşla-
rımızın sağlığıdır. Korona salgınında en
fazla risk grubu ise yaşlılarımızdır. Beşik-
taş Belediyesi olarak yemek ve esenlik
hizmeti verdiğimiz yaşlılarımız var. Onlar
için hizmet kitleri hazırladık. İçerisinde
farkındalık yaratmak adına el broşürü-
müz var. Sıvı sabun, el dezenfektanı,
maske ve eldiven var. Yaşlılarımızın mar-
ketlerde veya eczanelerde dolaşmasını en-
gellemek amacıyla, onların hayatlarını
biraz daha kolaylaştırabilmek adına kitler
hazırladık. Arkadaşlarımız dağıtmaya
başladılar. Her zaman söylüyoruz önceli-
ğimiz vatandaşımızın sağlığıdır” dedi.

Hayatlarını kolaylaştırmak için varız

Koronavirüs yaygınlaşmaya başladığın-
dan itibaren Beşiktaş’ta önlemlerin arttı-
ğını söyleyen Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, “Koronavirüs dünyada yaygın-
laşmaya başladığından itibaren bizler Be-
şiktaş’ta önce okullarımızı,

ibadethanelerimizi yani risk alanı oluştu-
racak her yerde dezenfekte çalışmalarını
başlattık. Hastalık hızla ilerleyince de özel
alanlara da girmeye başladık. Taksi du-
raklarını, muhtarlıkları, kamu binaları-
mızı, belediye hizmet binalarımızı ve
vatandaşın topluca bulunduğu bir çok
yeri de dezenfekte etmeye başladık. Eli-
mizden geldiği kadar vatandaşlarımızı
uyarıyoruz.  Zor zamanlardan geçiyoruz.
Tüm vatandaşlarımızın söylenenleri din-
leyerek dışarıya çıkmadan evlerinde kala-
rak el birliğiyle bu süreci geçirmeleri
gerekiyor. Bizler de yerel yöneticiler ola-
rak vatandaşlarımızın dışarıya çıkmama-
ları konusunda hayatlarını kolaylaştıracak
adımlar atmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. DHA

VatandaSa hijyen
kiti daGitildi

Çin'de ortaya çıkıp tüm
dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 Koronavirüs'le

mücadele konusunda tedbiri elden bı-
rakmayan Zeytinburnu Belediyesi ön-
lemlerini sıkılaştırdı. Belediyenin Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından Koronavi-
rüsle mücadele için oluşturduğu ilaç-
lama ekibi, ilçedeki tüm kamu
binalarını, ibadethaneleri, okulları,
muhtarlıkları, sağlık ocaklarını, yurt bi-
nalarını, belediye hizmet binalarını,
Bilgi Evleri’ni, kütüphaneleri, kültürel
etkinlik alanlarını, parkları, sokakları ve
çöp konteynerlarını belli aralıklarla yı-
kayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.
Sokak sokak temizlik Zeytinburnu Be-
lediyesi’nden yapılan açıklamada; ekip-
lerin günde 50 sokakta yıkama ve
dezenfekte işlemi gerçekleştirdiği, aynı
zamanda her gün; 3 okul ve 3 ibadet-
hanenin genel temizliğinin yapılıp, 1
caminin halılarının komple yıkandığı,
100 adet de çöp konteynırının yıkana-
rak dezenfekte edildiği bildirildi. Koro-
navirüs’le mücadele kapsamında ilçede
bugüne kadar, 11 okul ve 25 ibadetha-
nenin iç mekân genel temizliği yapıldı.
2 caminin halıları komple yıkanarak
dezenfekte edildi. Aynı zamanda 357
adet sokak, 1291 adet konteynır yıka-
nıp dezenfekte edildi.

Ailelere sıcak yemek servisi

Fırsatçılara da göz açtırmayan Zeytin-
burnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe ge-
nelinde maske ve dezenfektan satışı

yapan 90 medikal malzemeci ve ecza-
neye etiket denetimi gerçekleştirdi. İçiş-
leri Bakanlığı’nın genelgesi
kapsamında, kapatılması gereken iş
yerleri ile ilgili kapatma ve denetleme
işlemleri sonucunda 184 iş yerinin ka-
patma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca be-
lediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 330 adet
gıda yardım paketi dağıtırken, 240 va-
tandaşa da sıcak yemek servisi gerçek-
leştirildi. Zeytinburnu Belediyesi
Aşevi’de her gün 1.500 vatandaşa
çorba ikramı da devam ediyor.

Zorlu süreci atlatacağız

Zeytinburnu’nda camilerin ve camii tu-
valetlerinin temizliğinin yıllardır bele-
diye tarafından yapıldığına dikkat
çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı

Ömer Arısoy; “Biz de göreve geldiği-
mizden bu yana okulların periyodik te-
mizliklerini belediye olarak üstlendik.
Elbette virüs ve salgın tehdidinin or-
taya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalış-
maları daha yoğun bir şekilde
yapmaya başladık.” dedi. Bu zorlu sü-
reçte herkesin elini taşın altına koy-
ması, sorumlu davranması gerektiğine
işaret eden Başkan Arısoy, vatandaş-
lara şu şekilde seslendi; “Alınması gere-
ken tedbirler son derece basit ve açık.
Sadece kendimize değil, sevdiklerimize,
yaşadığımız şehre, topluma karşı so-
rumluluğumuz var. Kurallara uyalım,
mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım,
sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüz-
deki haftalar çok önemli. Milletimizin
kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni
yapacağına inanıyorum” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgının önüne
geçmek için oluşturduğu özel bir ilaçlama ekibiyle, ilçedeki tüm kamu binalarını,
ibadethaneleri, okulları, muhtarlıkları, sağlık ocakları, kültürel etkinlik alanlarını,
parkları, sokakları ve çöp konteynırlarını düzenli aralıklarla yıkayıp dezenfekte ediyor

Zeytinburnu’nda
sıkı temizlik 

Şeffaflık saydamlık ve 
koronavirüs

D ünyada olduğu gibi ülkemizde de Corona virüs
ile yatıp onunla kalkıyoruz. Elbette insan sağlığı
dünyada her şeyin önünde geliyor. Hal böyle

olunca da savaş, işsizlik, aşk meşk her ne ise hepsi ötele-
niveriyor. Geldi geliyor. Ne güzel biz teğet geçecek diyen-
lerin televizyonlarda boy gösterdiği günleri hızla eriritp
ülkemizde de bir bela haline glen bu virüsle yatıp kalk-
maya başladık. Maalesef ölü sayısı, açıklanan vaka sayısı
hergün katlanarak artarken belirsizlik ve korku  hepimi-
zin yüreğini sarmış bulunuyor.Hiç göremediğimiz şeyleri
görerek hiç yaşamadığımız şeyleri yaşayarak bu korku tü-
nelinden sağ salim çıkmanın uğraşını veriyoruz. Burada
insanüstü çabalarla konuyla ilgili  önlemleri almaya bir
yandan da bizleri bilgilendirmeye çalışan başta Sağlık
Bakanımız Fahrettin Koca olamak üzere tüm bilim
adamlarımıza sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlıkçılar başımızın tacıdır

Gece gündüz demeden her zaman bizlerin hizmetinde
olan cefakar, vefaakar sağlık çalışanlarına doktorundan,
hemişiresine, laborantından sağlık görevlisine, hizmetli-
sine toplum olarak minnet borçluyuz. Milyonlar bu sevgi
ve minneti fazlasıyla hakeden sağlık çalışanlarına şükran-
larını göstemek için her gece 21.00 de balkon ve pencere-
lerde alkış tutmaya devam ediyor. Bu günleri onların
ışığında aşacağız. Hepsine tek tek teşekkür ediyor. Şük-
ranlrımı sunuyorum.

Şeffaf ve saydam olmalıyız

Salgın büyümeye can almaya dxevam ediyor. Ülkenin
önemli bir bölümü de evinden çıkmadan olan biteniizle-
meye çalışıyor. Sosyal medya tam bir cadı kazanı, doğru
yanlış rakamalar bilgiler havada uçuyor.Böyle olunca da
en doğru bilgi devletten gelir diyerek bekliyoruz. Bugüne
kadar Sağlık Bakanı geceyarısı rakam açıklamayı sürü-
dürüyor. Raytingleri de patlatıyor tabii. Ama gördük ki
oda bazen şaşıyor. Tıpkı TBMM'de muhalefetin sorusuyla
açıklamak zorunda olduğu Aytaç Yalman paşanın Coro-
nadan öldüğü olayındaki gibi.Bu bence şeffaflığına, açık-
lık politikasına büyük zarar verdi. Halkın sağlığı önemli
diyorsunuz. Gerçekleri saklıyorsunuz. Ortaya çıkınca
kabul ediyorsunuz. Bu olmadı. Yapmayın artık ! Bu işte
karşılıklı güven çok önemli. Lütfen şeffaf ve saydam olun
biz size sağlığımız için geleceğimiz için sadece güvenmek
istiyoruz. Bu güveni yıkmayın.. Lütfen...

Bencillik yapmayın

Bizim sağlığımız için insanüstü mücadeleler verilir ön-
lemler alınırken çuvaldızı da kendimize batırmamız bu
mücadelenin başarısı için şart. Öncelikle yetkililerin uya-
rılarına uymak zorundayız. "Önce tedbir sonra tefekkür"
sevgili dini bütün kardeşlerim bunu çok iyi bilir. Yani
"Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez.  So-
kaklarda geziyorum, yok buralarda korona.Korona yok.
Uydurma. Algı operasyonu bu.Biz bunun olmadığına ina-
nıyoruz. Yok öyle bir şey.Bize Allah’ın izniyle bir şey
olmaz, bizim imanımız var.Gezmeyelim mi, ne yapalım?
Hiçbir şey olmaz bize." Bu laflara lütfen bir son vere-
lim..Bu içinde akıl olmayan, içinde bilim olmayan, içinde
önlem olmayan cahilce bir kaderciliktir. Kendini düşün-
müyorsan düşünme ama başkasın zarara verme hakkında
yok bunu bil..

Koronavirüs salgını neleri gösterdi?

Dünya koronavirüs salgınına karşı zorlu bir mücadele
yürütürken, insanlık da çetin bir sınavdan geçiyor. Aklın
ve bilimin önemi daha çok anlaşılıyor. Kapitalizmin, sağ-
lık ve eğitim başta olmak üzere, kamusal olması gereken
tüm hizmetleri, piyasa öznesi yapmasının vahim sonuç-
ları, daha çok sorgulanıyor. Hastane ve okulları işletme;
sağlık ve eğitim emekçilerini pazarlama elemanı; hasta
ve öğrencileri müşteri olarak gören kapitalist zihniyet,
daha çok eleştiriliyor.

Sosyalist Küba’nın sağlıktaki başarısı, tıbbi destek ko-
nusundaki insancıl tavrı daha fazla dikkat çekiyor. ABD,
İtalya, Fransa gibi ülkelerin; hatta İsveç gibi refah toplu-
muna, sosyal devlete örnek gösterilen bir ülkenin sağlık
hizmetlerindeki yetersizlikleri, egemen söylem ve ezberle-
rin daha çok sorgulanmasını sağlıyor. IMF, Dünya Ban-
kası, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in,
salgınla mücadelede bile, öncelikle Batılı, merkez, emper-
yalist ülkelerin çıkarını kolladıkları; mazlum milletlerin,
ABD’ye kafa tutan ülkelerin, salgınla mücadele konusun-
daki haklı taleplerine kulak tıkadıkları görülüyor. Cumhu-
riyet; kamucu sağlık, toplumcu hekimlik, koruyucu
tıpTürkiye’nin de önlem alırken, çıkarması gereken ders-
ler var bu süreçten. Sıralayalım...

Kimilerinin dudak büktüğü, Atatürk’ün partisinde siya-
set yapan bazılarının bile burun kıvırdığı, sol liberallerin
(ne demekse o) uzak durduğu halkçılık ve devletçilik ilke-
lerinin, Cumhuriyetin kamuculuk ve planlama anlayışının
önemi bir kez daha görüldü.Piyasa ekonomisinin, giderek
piyasa toplumuna dönüştüğü; kapitalizmin kâr hırsının,
hiçbir kural, hiçbir insani, vicdani, ahlaki değer tanıma-
dığı; özelleştirmenin bazılarının öne sürdüğü gibi her
derde deva olmadığı, küreselleşmenin sınırları kaldırıp,
dünyayı küçük bir köy yapıp, sorunları çözmediği gö-
rüldü.“Kapitalizmde kârların özelleştirildiği, zararların
kamulaştırıldığı” bir kez daha görüldü.

İnsanı müşteri olarak gören, önce hasta edip, sonra te-
davi eden anlayışın değil; insanı insan olduğu için önem-
seyen, yurttaş olarak gören, koruyucu tıbbı, önleyici tıbbı
esas alan kamucu sağlık politikasının benimsenmesi ge-
rektiği görüldü.  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diye-
rek bilimin önemini vurgulayan, “Cumhuriyet, bilhassa
kimsesizlerin kimsesidir” diyen, akıl ve bilim üzerine kur-
duğu Cumhuriyetin halkçı, kamucu, toplumcu yönüne dik-
kat çeken Atatürk’ün dehası bir kez daha görüldü. 

Her alanda ehliyet ve liyakatin ne denli önemli olduğu,
Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş-
hekimleri Birliği gibi meslek örgütlerinin uyarılarının ne
denli yerinde olduğu görüldü.

Sözün özü; sağlıkta özelleştirmeyi değil, Tıbbiyeli Hik-
met geleneğini savunan Tıbbiyelilere; NATO’ya ve uzantısı
FETÖ’ye selam çakanlara değil, Mustafa Kemal’in askeri
olmanın gururunu yaşayan Harbiyelilere; bakanın, genel
müdürün gözüne girmek için yarışanlara değil, her ko-
şulda Cumhuriyet, devlet ve millet için çalışan Mülkiyeli-
lere ihtiyacımız olduğu görüldü. 

Belediye hizmete devam edecek
Beşiktaş Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü Esenlik Birimi
Sorumlusu Gürsel Yeter ise, ekip
olarak yaptıkları çalışmaları an-
lattı. Yeter şunları söyledi: “ Bele-
diye olarak ilçemizde yaşayan
yaşlı ve bakıma muhtaç kimse-
lere hizmet veriyoruz. Ama şuan
da korona virüsü nedeniyle ev-
lere verdiğimiz tüm hizmetleri
durdurduk.  Su anda sadece 75
yaş üstü, dışarıya çok çıkamayan,

bakıma muhtaç ve yalnız yaşa-
yan tüm yaşlılarımıza yardım
etmek amacıyla bir hizmetimiz
var. Onlara bir temizlik kiti veri-
yoruz. İçersinde eldiven, el sa-
bunu, maske ve dezenfekte
bulunuyor. Böylece yaşlılarımız
evden çıkmadan korona virüsüne
karşı kullanmaları gereken tüm
malzemeleri temin etmiş oluyor.
Belediye olarak bu şekilde hiz-
metlerimiz devam edecek”

Bağcılar
örnek oldu
Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (COVID-
19) salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve
benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte
besin kaynağı bulmakta güçlük çeken
sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Başta parklar olmak üzere ilçe genelinde
kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu
yerlere yiyecek bırakıldı

Tüm dünyada insanları tehdit
eden yeni tip koronavirüsten
(COVID - 19) sokak hayvanları da

olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların
kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun
azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta
zorlanmaya başladı. Bağcılar’da bulunan
sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya
yönelik su ve mama ihtiyacını temin eden
Bağcılar Belediyesi, koronavirüsün (COVID
- 19) yaşattığı bu olumsuz durum nedeniyle
bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi. 

Mama dağıtımı aralıksız sürecek

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultu-
sunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına
da görevli veterinerler tarafından yardım eli
uzatıldı. Sokak hayvanlarının mağdur olma-
maları için çalışmalarını artırdıklarını söyle-
yen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Can dostlarımıza yönelik mama
dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Salgın
sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz.
Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç
olduğunu hep birlikte unutmamalıyız. Bu bi-
linçle biz de ilçemizde hizmetimizi eksiksiz
sürdüreceğiz” dedi.

BEŞİKTAŞ,
VATANDAŞI

İHMAL ETMEDİ
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TÜRKİYE Un Sanayicileri Fede-
rasyonu (TUSAF) Başkanı 
Eren Günhan Ulusoy, yaptığı 

açıklamada, Türkiye'nin genel anlamda, 
buğday arz ve talebinde dengeli bir ülke ol-
duğunu belirterek, gerçekleştirilen buğday 
ithalatının, mamül ihracatının ham mad-
desi olarak kullanıldığını kaydetti. Türki-
ye'nin dünyanın bir numaralı un 
ihracatçısı ve en büyük un tedarikçisi oldu-
ğunu anımsatan Ulusoy, şunları ifade etti: 
"Türkiye’de kurulu bulunan un üretim 
kapasitesi, Türkiye’nin yurt içi talebinin iki 
katından fazladır. Koronavirüsün yarattığı 
tedirginlik ile beraber, un başta olmak 
üzere birçok temel gıdanın perakende satış 
noktalarındaki raflarının boşaldığını gör-
dük. Bu durum geçicidir. Çünkü yurt 
içinde ne buğday stokunda ne un sto-
kunda ne de un üretiminde herhangi bir 
aksama yok. Konu sadece bu ürünlerin te-
darik ağı içerisinde raflara ulaşmasıdır. 
Tabii ki, bu kadar ani bir talebin geleceğini 
kimse beklemiyordu. Bu ani talebe göre 
hiçbir perakendeci, olağan şartlarda stok 
bulunduramaz. Un üreticilerimizin stokla-
rında ve üretiminde bir sorun olmadığın-
dan birkaç gün içerisinde, bilemediniz bir 
hafta içerisinde raflar dolacaktır." 

1 ayda 3 aylık un talebi geldi 

Ulusoy, insanların bir yılda tedarik ettiği 
kolonya gibi hijyen ürünlerini bir günde te-
darik ettiklerinin görüldüğüne işaret ede-
rek, "Ancak un sektörü için durum biraz 
farklı, bizim sektörümüzde perakende ta-
raftaki tüketim miktarı yüzde 5. En yüksek 
tüketim ise yüzde 82 ile ekmek üretimi için 
fırınlara verdiğimiz ürünler. Geriye kalan 
kısmı ise endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. 
Un sektöründe, perakendede olağanın çok 
üzerinde bir talep gerçekleşti ama genel un 
talebine baktığınızda büyük bir etki etmi-
yor. Çünkü Türkiye yıllık 160 kilogram kişi 
başına un tüketimiyle, zaten dünyada en 
çok un tüketen ülkelerin başında geliyor. 
Ne kadar artırsak da bu tüketimi iki katına 
yani 320 kilograma çıkaramayız." değer-
lendirmesinde bulundu. Bu nedenle Türki-
ye’de un talebinin ikiye katlanamayacağını 
aktaran Ulusoy, normal şartlarda bu tale-
bin 12 aya eşit yayılmışken, şimdi 1 ayda 3 
aylık talebin geldiğini bildirdi.

Un için tedirginliğe 
kapılmayın 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Ulusoy, "Koronavirüsün  
yarattığı tedirginlik ile beraber,  

un başta olmak üzere birçok temel  
gıdanın perakende satış noktaların-

daki raflarının boşaldığını gördük. Bu 
durum geçicidir." ifadelerini kullandı

Benzin ve motorine zam geldi

SABANCI Holding ve Carrefour Grup işti-
raki CarrefourSA, çalışanlarının ve müşteri-
lerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi 
hayat geçirdiğini açıkladı. Koronavirüs’ün 
en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri 
müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu 
AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları 
hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 
Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri 
arasında sadece bu yaş grubundaki müşte-
rilerinin marketi en steril halinde ve başka 
yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş 
yapmalarına imkan sağlaması için açacak. 

Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse 
günün geri kalanında da market alışverişle-
rini gerçekleştirebilecekler. 

Bir buçuk metre mesafe kuralı 

Türkiye’nin 52 ilindeki Hiper, Süper, 
Gurme ve Mini olmak üzere toplam 630 
marketinde üretim ve hizmet alanlarının 
hijyen koşulları için kasalara cam paravan-
lar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında 
sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 
1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı ge-
tirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm ma-

ğazalarda yaygınlaşacak. 

Tam kapasite hizmet veriyorlar 

Online alışveriş platformu 
Carrefoursa.com, tam kapasite çalışmasını 
sürdürüyor. Aylık ortalama 4 milyon ziya-
retçiye hizmet sunan marka, aldığı sipariş-
leri, tam kapasite çalışarak müşterilerine 
ulaştırıyor. Alınan önlemleri değerlendiren 
CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallı-
oğlu, şunları söyledi: “Bu zor dönemlerde 
‘kamu görevi’ bilinciyle hareket ederek ülke-
miz adına en ön cephede yer alıyor, halk 

sağlığı adına önlemlerimizi alıp vatandaşla-
rımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için kap-
asitemizin ötesinde çalışıyoruz. Her bir 
çalışanımız nezdinde tüm operasyonları-
mızı ‘kamu görevi’ bilinciyle yerine getiriyo-
ruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi 
tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon iş-
lemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el 
ve vücut temizliklerine azami azami ölçüde 
uyuyorlar, özellikle gün içinde 30 dakikada 
bir ellerini yıkıyorlar. Bu süreçte 52 şehir-
deki 630 marketimiz ve 10 bin 500 çalışanı-
mızla ne lazımsa yapmaya hazırız.”

CarrefourSA’da, 60 yaş ve üzeri müşterilerin cumartesinden itibaren 08.00 – 09.00 saatleri arasında diğer insanlarla bir araya  
gelmeden alışveriş yapabilecek. Ayrıca, kasalara cam paravan getirildi ve müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı koyuldu

İnsaatcılar ek süre istedi

ANTALYA İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı 
Atılgan Sert, koronavirüs nedeniyle inşaatlarda 
kalıp ve demir gibi çalışma ekiplerinin, çok ki-
şiyi bir araya getirmemek için aynı anda çalış-
tırılmadığını söyledi. Kolonya, dezenfektan gibi 
önlemlerin yanı sıra saat başı işçilerin el yıka-
maya teşvik edildiğini belirten Sert, yine de 
tedbirlerin istenilen düzeyde olmadığını söy-
ledi. Her binaya araç başına kapalı otopark 
mecburiyeti uygulanmasına ilişkin yasa ve kat 
serbestliğiyle ilgili 31 Mart olan sürenin uzatıl-

ması gerektiğini belirten Atılgan Sert, projeleri 
belediyelere götürüp, işlemleri yaptıracak in-
şaat mühendisleri ve mimarların, koronavirüs 
nedeniyle belediyelere gitmediğini kaydetti. 
Sert, bu sorunlarla ilgili Tüm İnşaat Müteahhit-
leri Federasyonu ve İnşaat Müteahhitleri Kon-
federasyonu'na müracaatların yapıldığını 
söyledi. 

Faiz indirimi iyi olmuştu 

Koronavirüsten en çok etkilenen alanlardan bi-

rinin de yabancılara konut satışı olduğunu söy-
leyen Sert, "Şu an itibarıyla zaten turist gelmi-
yor. Önce gelip görmesi gerekiyor, fakat birçok 
ülkeye uçuş yasağı başlatıldığı için gelemiyor 
ve geri doğru ciddi bir yavaşlama var. 0.79, 
0.98 gibi faiz oranlarındaki indirimler sektörü-
müzün önünü açmıştı ama koronavirüs tüm 
dünyayı etkisi altına aldığı için sektörümüzün 
gidişatını çok iyi görmüyoruz" dedi. 

Ürün tedariği sıkıntıya dönüştü 

Yurt dışından gelen inşaat malzemelerinin te-
darikinde ciddi sıkıntı yaşandığını da anlatan 
Sert, “Çin'den gelen pek çok ürün vardı. De-
mirde en büyük pazar Çin. Demir ve demire 
bağlı malzeme fiyatlarında ciddi artış yaşandı. 
Dolardaki hareketlilik nedeniyle maliyetlerde 
de artış var. Yurt dışından gelmesi gereken 
ürünleri tedarik edemiyoruz. İşçi sıkıntısını da 
eklediğimiz zaman hem kamu ihaleleri hem de 
özelde kat veya arsa karşılığı yapılan sözleş-
melerde 3-6 ay gibi ek süre verilmesini talep 
ediyoruz" diye konuştu. 

Ek süre olmadan olmaz 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYO-
DER) üyesi Selman Özgün ise gayrimenkul 
sektörünün, ülke ekonomisinin yüzde 15'ini et-
kileyen lokomotif sektörlerden olduğunu söy-
ledi. Sektör olarak koronavirüsün olumsuz 
etkilerinin en başında, yükleniciler açısından 
kat, arsa payı ya da bedel karşılığı inşaat söz-
leşmelerinde süre sorunu yaşanabileceğine 
dikkat çeken Özgün, “Bu iki şekilde görülebilir. 
İlki, üretime iş gücü tarafından çeşitli neden-
lerle ara verilmek zorunda kalınması. İkincisi, 
sözleşmelerde belirtilen bazı malzemelerin 

üretim yerlerinin yurt dışında olması ve temin 
edilememesi nedeniyle üretim sürelerinin uza-
ması. Bu nedenlerle inşaat yüklenicilerine ek 
süre tanınmalı. Pandemi sonrası insanlar hij-
yene daha duyarlı hale gelecek ve bu konuda 
bilinçli ve seçici olacaklardır. Konut projele-
rinde ortak alanların dizaynında sterilizasyon 
kriterleri oluşturulabilir. Site girişleri, apartman 
girişleri, konut girişlerinde ufak dokunuşlarla 
farklı konseptler yaratılabilir. Konut satışla-
rında proje ziyaretleri öncesinde dezenfeksi-
yon çözümleri uygulanabilir. Bu tür çözümler 
alıcı için güven verici olabilir. Mobilyalı daire-
lerde antibakteriyel mobilyalar ve bu tür çö-
zümler uygulanabilir" dedi.  
 

MARKETLERDE  
KORONAYA KARSI ONLEM 

ENERJİ Petrol Gaz İkmal İs-
tasyonları İşveren Sendikasın-
dan (EPGİS) alınan bilgiye 

göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan 
satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira ola-
cak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 li-

radan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 
5,42 liraya yükselecek. Buna göre Anka-
ra'da ortalama 5,28 liradan satılan benzi-
nin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. 
Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 
5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 li-

raya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türki-
ye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasa-
sındaki işlenmiş ürün fiyatlarının 
ortalaması ile dolar kurundaki değişiklik-
ler baz alınarak rafineriler tarafından 
hesaplanıyor.

İnşaat sektöründe, koronavirüs nedeniyle iş gücü tarafından üretime ara verilmesi ve yurt dışından gelen bazı malzemelerin tedarikinde sıkıntı yaşanması 
üzerine kamu ihaleleri, kat, arsa veya bedel karşılığı taahhütlerin yerine getirilmesinin zorlaşacağı belirtildi. Sözleşme sürelerine, 3- 6 ay ek süre talep edildi

ULUSLARARASI Nakliyeciler Der-
neği (UND) Strateji ve İş Geliş-
tirme Başkanı Fatih Şener, "Yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) testleri öncelikle 
yurt dışından gelen ve ticareti taşı-
yan sürücülere uygulanmalıdır. 
Yurt içindeki 14 günlük karan-
tina süresini doldurmadığı için 
bekleyen 1.000'i aşkın sürücü 
bir an önce bu teste tabi tutul-
malıdır." ifadelerini kullandı. 
UND tarafından yapılan açıkla-
mada, yurt dışından Türkiye’ye 
gelen sürücülerin, virüs sebebiyle evle-
rinde 14 gün süreyle karantina uygulamasına 
tabi tutulmalarının kara yoluyla batıya yapılan 
yıllık 42 milyar dolarlık ihracatı yapılamaz hale 

getirdiği bildirildi. Açıklamada, "14 gün evinde 
karantina süresini doldurmadığı için yurt dışına 
çıkamayan 1.000’i aşkın araç batı kapılarında 

birikmişken, Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği ve Ticaret Bakanlığı bu sorunu çöz-

meye çalışıyor. Ticaret Bakanlığının 
destekleri ile Kapıkule’de sınırın 'sıfır' 
noktasında araçların dezenfekte edi-
lerek sürücü değişikliği yapılması 
yoluyla geçici bir çözüm üretilmeye 

ve ihracatın önü açılmaya çalışılıyor. 
Taşıma problemini kısmi çözecek bu 

uygulamayı sürdürmeye çalışan taşıma-
cılar, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm şehirlere 

gönderilen Kovid-19 Test Kitleri’nin öncelikle 
yurt dışına çıkmak için bekleyen 1.000’i aşkın 
sürücüye uygulanmasını istiyor." denildi. 

TIR sürücüleri testten geçsin

BORSA İstanbul Kıymetli Ma-
denler ve Kıymetli Taşlar Piya-
sası'nda standart altının 

kilogramı 314 bin liraya yükseldi. Altın pi-
yasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en 
yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart 
altının kilogram fiyatı, günü önceki kapa-
nışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin lira-
dan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda 
(KMKTP), altında gerçekleşen toplam 
işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 
lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram 
oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem 
hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira 
oldu. Altın borsasında bugün en fazla 
işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı 
Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı 
Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Ban-
kası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras 
Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altının kilogram  
fiyatı yükseldi 
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G
enellikle aklın, tarafsızlık ve bütünlü-
ğün yanında olduğu ve hayatı munta-
zam bir bütün olarak gördüğü

düşünülür. Şu ünlü klasik ifade ile söylersek, ‘’
dışarıya çıkıp rast gele önümüze çıkan 100
kişiye sorsak’’ büyük çoğunluk, aklın tarafsız
olduğunu ve hayatı bir bütün olarak gördü-
ğünü söyleyecektir. Peki bu doğru mu?

Eğer bu doğru ise hayata dair diğer fikir-
leri nasıl açıklayacağız? Daha doğrusu, böy-
lesi bir durumda diğerlerine rağmen iktidar
olma arzumuzu nasıl izah edeceğiz?

Bir an aklın tarafsız olmadığını ve dünyayı
bir bütün olarak görmediğini varsayarsak,
kendimizi, birinin diğerinden daha geçerli ol-
duğu hükmüne varamayacağımız kısmi bakış
açılarının çatışması içine düşmüş buluruz.
İşte bu çatışma alanı aslında nesnel olarak
neden iktidar talep ettiğimizi gerekçelendiren
alanların ta kendisi olur.Bu şu demektir; esa-
sında aklımız öyle sandığımız kadar tarafsız
değildir. Ve dünyayı da ötekinin gördüğü şe-
kilde bir bütün olarak görmüyoruz. Peki bu
normal bir durum mu? elbette, normal bir
durumdur. Çünkü akıl, hakikatler ve dünyanın
durumu, bütünüyle bunların bize nasıl görün-
düğü ve onlara dair ne bildiğimiz önemlidir ve
bütün bunlar onlara dair ne bildiğimize bağlı
olarak varolabilen olgulardır. Ve her birimizin
bildikleri yekdiğerinin bildiğinden farklı 
olduğuna göre, burada farklı fikir ve çatışma
alanlarının çıkması son derece doğaldır.

Bu noktada değerli olan şey elbette fikirle-
rimizdir. Fikirlerimizdeki tutarlılığımız bizim
esas olarak kim olduğumuz ve hangi kimliğe
dahil olduğumuzu belirler.

Tekrar şu ünlü klasik söyleme dönersek ve
sokağa çıkıp karşımıza rast gele çıkan 100
kişiye neden iktidar olmak istediklerini sorar-
sak, yaklaşık olarak şu yanıtları alacağımız
neredeyse kesindir. ‘’ Dünyayı daha adil bir
yer yapmak için iktidar olmayı isterdim’’ ya
da  ‘’ gelir adaletsizliğine son vermek için ik-
tidar olmak isterdim’’ ya da ‘’ Daha demokra-
tik bir toplum yaratmak için iktidar olmak
isterdim’’ gibi yanıtlar ağırlıklı olarak 
ortaya çıkardı.

Demek ki aslında herkes, diğer herkesin de
haklarını korumak amacıyla iktidar talep edi-
yor. Dünyayı daha adil bir yer yapmak, dün-
yada yaşayan herkesin adalet için hayatını
idame etmesini sağlamak demektir. Gelir ada-
letsizliğine son vermek, bir başka anlamda
yoksulluğa karşı amansız bir savaş vermek
demektir. Daha demokratik bir toplum yapı-
landırmak ise herkesin karar mekanizmala-
rına katılımını sağlamak ve herkesle birlikte
her şeyi denetlemeye açık olmak demektir.

Peki ama gerçek anlamda pratikte karşı
karşıya kaldığımız durum bu mudur? İktidar
talep edip sonradan bizim de katkılarımızla
iktidar olanlar, söylemlerine büyük bir tutarlı-
lıkla sahip çıktılar mı? İktidar olanlar bizi mi
öncelikleri arasına aldı yoksa kendi çıkarları
mı bizden önce sıraya girdi?

Bir ülkede eğer adalet hala çok can yakıcı
bir sorun olarak orta yerde ve sahipsiz duru-
yorsa, bir ülkede gelir dağılımı toplumda kor-
kunç derecede büyük farklılıklar yaratmış ve
toplumun büyük çoğunluğu yoksulluk sını-
rında yaşıyorsa ve eğer bir ülkede hala 
toplumun büyük bir bölümü karar mekaniz-
malarının dışında ve etkisiz biçimde hayatını
sürdürüyorsa, demek ki o söylemler bir 
tutarlılığa sahip değildir.

Söylenen şeyler ile yapılan şeyler arasında
ortaya çıkan büyük fark ve uçurum, sadece
fikri tutarsızlıkla açıklanmaz. Burada fikir-
den daha büyük önem taşıyan şeyler var.
Menfaatler. Büyük çıkarlar var.Şimdi Kant’ı
büyük bir minnetle anımsama zamanı; Ne di-
yordu Kant;'' ahlaki özsorgulama veya pratik
akıl, çıkar eğilimlerinden tamamen arınmış
olmalıdır. ''Peki yaşadığımız iktidar deneyimi
ve onun uygulamaları öyle midir? 

Toplumsal hayatımızın birikmiş olan prob-
lemlerini çözmek için iktidara talip olmak, ik-
tidar talep etmenin en yaygın ve en meşru
sebebidir. Her toplumun kendi tarihsel süreci
içinde sorunlar biriktirdiği bilinen bir gerçek-
liktir. Toplumun daha adil bir yönetime kavuş-
ması ve yöneten-yönetilen ilişkisinin daha çok
demokratikleştirilmesi için, toplumun değişik
katmanları, bir mutabakat etrafında kenetle-
nerek bu talebi dile getirirler. Çetin bir seçim
yarışından sonra irade sandığa yansır ve bu
iradenin temsilcileri de iktidar olarak, toplu-
mun hayatını daha kolay hale getirmek için
çaba içine girerler.

Aslında denklem tam da böyle kurulur ve
süreç işlemeye başlar. Her iktidar, demokrasi
ve toplumsal refah meselelerini çözme vaa-
diyle işbaşına gelir. Bunun istisnası yoktur.
Hiçbir siyasi güç umutsuzluk vaat ederek,
toplumun genel çoğunluğunun desteğini sağ-
layamaz. Söylemler umut doludur ve yarınlar
bugünden daha iyi olacaktır. Peki ama neden
bu söylem ve vaatler kesintisiz bir süreç ola-
rak yaşamaz ve iktidar sahipleri kısa bir süre
sonra bambaşka mecralara savrulur?

Bunun bir tek cevabı yoktur. Dolayısıyla bu
savrulma, kopuş ve başkalaşma sürecini tek
bir bağlam içinde izah edemeyiz.

Ama bütün dünyada bilinen en tipik neden
‘’güç zehirlenmesi’’ olarak ifade edilir. Ne
pahasına olursa olsun iktidar olma arzusu,
daha doğru bir ifade ile iktidarda kalma ar-
zusu, bu zehirlenmenin biricik nedenidir. 
Toplumun ihtiyaçlarına zamanında ve yeterli
çözümler üretmeyen iktidarlar, çok kolayca
iktidar olmanın imkanlarına sığınarak, daha
dar ve daha sert bir politika izlemeye 
başlarlar.

İktidarın konum olarak kendini daraltıp
sertleştirmesi, her şeyden önce onun top-
lumla kurduğu bağlarını zayıflatır. Çünkü
daralıp merkezileşen her iktidar adımı, top-
lum hayatının demokratik gözeneklerini
yıkar ve bu kılcal damarları işlevsiz hale 
getirir. Bu durum sadece siyasi alanların 
daralması anlamına gelmez, daha da ileriye
giderek merkezileşip kendi özerk alanlarını
da silikleştirip zamanla yok etmesi 

anlamına gelir.
Bir iktidarın kendi ilk amaçlarına yabancı-

laşması olarak ifade edebileceğimiz bu
durum, toplumun geriye kalan bütün katman-
larında bu yabancılaşma ruh halini taşır. İkti-
dar topluma yabancılaşır, toplum da iktidara
yabancılaşır. Zaten ilk sertleşme emareleri de
bu yabancılaşma sürecinde ortaya çıkar. Önce
dil ve söylem sertleşir, sonra da icraatlar ve
siyaset yapma biçimleri.

2013 yılından bu yana yaşadığımız şeyle-
rin toplam resmi budur aslında. 2013 yılın-
dan bu yana siyasi iktidar hiç bir kriz ve kaos
sürecinde toplumun dinamiklerine bağlı ola-
rak pozisyon almadı. Siyasi iktidar öncelikli
olarak devlet aygıtı içindeki pozisyonunu 
sertleştirerek, kriz ve kaosları aşmaya çalıştı.

Aslında halkın dinamizmine bağlı olarak
çözümler bulmanın ve uygulamanın en şa-
hane fırsatını 15 Temmuz’da deneyimlemiş
olmamıza rağmen, bu yola itibar edilmedi.
15 Temmuz gecesi bu halk sokaklara çıkarak
bedenini tanklara karşı siper etti ve  FETÖ’cü
darbeyi Beylerbeyi çöplüğüne gömdü.  

Bu muazzam dinamizm neden siyasetin
omurgası haline getirilmedi?

Halkın demokrasiyi canı pahasına savun-
ması neden demokratikleşmenin en temel
perspektifi haline getirilmedi?  

Bu büyük demokrasi sınavı neden sadece
FETÖ’cü cadı kazanına çevrildi. FETÖ’çü-
lükle bu düzeyde mücadele etme imkanı,
neden demokrasinin sınırları genişletilerek
yapılmadı? Devleti demokratikleştirmek ye-
rine neden iktidarı sağlamlaştırma yoluna gi-
dildi? Devleti demokratikleştirmek en sağlam
ve köklü iktidar olma yolu değil mi?

İktidar talep etmenin en meşru yolu, daha
doygun ve tatminkar bir deyimle, iktidara
giden yolda en çok meşruiyet devşiren zemin;
halk kitlelerine ideolojik, politik ve ekonomik
fikir ve söylem içeriklerini önermek, ikna
etmek ve son tahlilde bunlara bağlı olarak
rıza üretmektir. İktidar olma yöntemi ile ikti-
darda kalma çabaları aynı meşru zeminde
buluşmak zorunda. İktidar talep ederken de
önermek esastır, iktidar icraatlarına meşrui-
yet sağlamaya çalışmak da önermelerden
başlamak zorundadır. Çünkü öneri yapılma-
dan ikna çabası gerçekleşmez. Öneri ve ikna
çabası ancak doğru ve meşru zeminlerde rıza
üretebilir. Demokratik siyasal düzenlerde,
önermek, ikna etmek ve buna bağlı olarak
rıza üretmek, adına siyaset denilen faaliyetin
özünü oluştururlar.

Bir kez bu temel prensipler çerçevesinde
elde edilen iktidar, Artık herkesin iktidarı ol-
maya adaydır. Bu temel demokratik prensip-
ler etrafında oluşturulan iktidar, bu noktadan
sonra, siyasi temsilliyet sorununu çözdüğü
için ilke olarak herkese eşit mesafede durmak
ve bu mesafeyi korumak durumundadır.

Totalde bütün halkın iktidarı olan bu tem-
sili yapı artık, herkesin refahı ve özgürlüğü
için, siyasal çabalarını yoğunlaştırır. Amaç,
toplumun değişik siyasi ve ekonomik katman-
larının, olası ihtilaflarının önüne geçmek ve
bir bütün olarak toplumun normalleşmesini
sağlamaktır.

Tam da bu düzlemde toplumun ideolojik
çelişkilerini kaşıyıp, buradan bir ayrışma ve
dolayısıyla bir kutuplaşmanın tohumlarını
serpmek değildir. İster inanç ister ideoloji ek-
seninde kutuplaştırılmış toplumlarda adalet,
huzur ve refah tam anlamıyla tesis edilemez.

Önermek yerine tepeden buyurmak, ikna
etmek yerine, ‘’benim söylediklerim doğrudur,
sadece ben gerçeği ifade ediyorum’’ demek,
hiçbir durumda sağlıklı bir rızanın üretilme-
sine hizmet etmez.

Önermek demek sadece demokratik davra-
nış kültürüne işaret etmek demek değildir.
Önermek her şeyden daha çok ve öncelikli
olarak halka saygı duymak demektir. Ancak
halkına saygısını kaybetmiş bir iktidar ken-
dini önermek prensibinden imtina eder.

İkna çabası da çok değerli bir demokratik
kültür geleneğidir. İnsan ancak değerli bul-
duğu varlıkları ikna etme çabasına girişir.
Tam ikna tam bir kavrayış mutabakatının ön
eşiğidir. Fikirleri ortak aklın ürünü haline 
getirmenin iknadan başka yolu yoktur. 
Birleşmenin, birlikte hareket etmenin ve
ortak birleştiren duyarlılıklar üretmenin ikna
da başka aracı ya da vasıtası yoktur.

Herkesin hem yüreğine dokunmak hem de
zihnine ulaşmak ancak ikna çabasıyla olur.
İkna çabası olmadan kuvvetli bir hareket bir-
liği sağlanamaz. İkna çabası olmadan yara-
tıcı çözümlerin anahtarı bulunmaz.

Yukarıda ana hatları ile ifade etmeye çalış-
tığım demokratik kültürün, günümüzde aldığı
biçimlere baktığımız zaman durum hiç iç
acıcı değildir. Mevcut iktidarların neredeyse
tümünü, halka bir şeyler dayatmanın daha
kolay ve daha az maliyetli olduğunu düşünür.
Topluma bir şey önermek, önerilen şeyi tartış-
maya açmak ve bir ikna eşliğinde rıza üret-
mek pek rağbet görmüyor. Deyim uygunsa
Kanun Hükmünde Kararnameler ve torba 
yasalar ile iş görmek daha cazip geliyor.

Tabii bu durumun yarattığı ya da vesile 
olduğu mağduriyetler o oranda artıyor ve çok
ciddi biçimde can yakıyor. Evvel emirde bu
tutum demokrasiden uzaklaşmak manasına
gelir. Demokrasiden uzaklaşmanın ilk adımı
da demokratik mekanizmaları işlevsizleştir-
mektir.

2002 yılında siyasal hayatımızda yerini
alan AK Parti, Türkiye siyasetine reformcu,
adil ve demokratik bir parti başlangıcı yaptı.
2002- 2013 yılları bu partinin tutarlı siyasi
performansına sahne oldu. 2013 yılından
sonra da AK Parti ne pahasına olursa olsun
iktidarda kalma stratejisini benimseyince söz
konusu reformcu, adil ve demokratik parti
olma kimliği yavaş yavaş erozyona uğramaya
başladı.

Ve Ak Parti artık mutasyona uğramış bir
erozyon partisidir.

İktidara talip olmanın
anatomisi

A K Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, devletin, kü-

resel bir kriz haline gelen Covid-
19 ile mücadelesini,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın ön-
cülüğünde ve Bilim Kurulu'nun
katkılarıyla sürdürdüğüne dikkat
çekti. Özhaseki, AK Partili bele-
diyelerin de bu mücadele süre-
cinde temel vazife olarak tedbir
ve dezenfekte çalışmalarına çok
önceden başladığını, AK Parti
Yerel Yönetimler Başkanlığı ola-
rak kendilerine bu kapsamda
detaylı bir talimat gönderdikle-
rini hatırlattı.

Kolonya da dağıtılıyor

Şimdi Covid-19 ile mücadeleyi
daha kapsamlı hale getirdikle-

rine işaret eden Özhaseki, "Bele-
diyelerimiz aracılığıyla Covid-19
ile topyekûn mücadele
ediyoruz. Bu çalışmalarımız
kapsamında; belediyelerimiz,
vatandaşımızın borcundan do-
layı su kesintisi gerçekleştirme-
yecek. Halka açık ortamlar,
toplu taşıma araçları, hizmet bi-
naları vb. noktalar sıklıkla steril
hale getirilecek. Bilhassa risk
grubunda bulunan yaşlılar ve
kronik hastalığı olan vatandaş-
larımızın dışarıya çıkmaması
için ihtiyaç duyulması halinde
belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve
kronik hastalığı bulunan vatan-
daşlarımızın alışveriş ihtiyaçla-
rını karşılıyorlar. Ayrıca bazı
belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ai-
lelere gıda, kolonya, çamaşır
suyu ve sabun dağıtımına da
başladı" diye konuştu. DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs
salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi
ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı" ifadelerini kullandı

BELEDIYELER SABUN
DAGITMAYA BASLADI

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Sağlık çalışanlarına destek
Özhaseki, bu süreçte canla
başla çalışan sağlık persone-
line belediyelere ait otopark-
lar ile toplu taşıma
araçlarında ulaşımın ücretsiz
olduğunu vurgulayarak,
"Yine bazı belediyelerimiz,
sağlık personelimizin ailesini
de yalnız bırakmıyor. Onların
yaşamsal ihtiyaçlarını bele-
diye personellerimiz evlerine
ulaştırıyor. Bunun için sağlık

çalışanlarımızın bir telefonu
yeterli. AK Belediyeler olarak
halkımızın sağlığını her şeyin
üstünde tutuyoruz. Vatan-
daşlarımızdan ricamız da
mecbur olmadıkça evden
çıkmamaları ve bu süreçte
evde kalmaları. İnşallah el
birliğiyle; bilimin, tedbirin ve
duanın gücüyle bu sürecin
üstesinden hep birlikte 
geleceğiz" diye konuştu.

Define kazısında kayıp yıllar!
CHP’li ve Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
2008 yılına kadar resmi izinle define arayanlara ilişkin herhangi bir kaydın tutulmadığını açıkladı

GümüşHane'De Taş-
köprü Yaylası'nda yasal
izinle yapılan define ka-

zısıyla 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün
yok edilmesi, devletçe verilen yasal
define izinlerini tartışmaya açmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mah-
mut Tanal, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelik
hazırladığı soru önergesinde, devle-
tin bugüne kadar kaç kişiye define
arama ruhsatı verdiğini sormuştu.
Tanal’a aylar sonra cevap veren
Bakan Ersoy, 1984 yılında yürür-
lüğe giren Define Arama Yönetme-
liği’nin 5’inci maddesinde “Define
aramak isteyenler, define arayacak-
ları yerine bağlı olduğu mülki amire
bir dilekçe ile müracaat ederler”
hükmünün yer aldığını hatırlatarak,
“Bu doğrultuda yıllar içerisinde va-
liliklere yapılan başvurular için kap-
samlı bir veri istatistiği
oluşturulmamıştır” dedi. Bakan
Ersoy devamında, “Ancak Bakanlı-
ğımızca 2008 yılından bu yana tu-
tulmaya başlanılan verilere göre,

son 10 yılda 1.144 adet define
arama izni verilmiştir” bilgisini
verdi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un, resmi izinli
kazılar sonucu hazineye, defineye
ulaşan, altın bulan kişilerin olup ol-
madığına ilişkin soruyu ise yanıtsız
bırakması dikkat çekti.

Devlet payı da var

Ersoy, resmi izinle yapılan kazı so-
nucu define bulunması halinde
şahıs ve devlet payına ilişkin de şu
bilgileri aktardı: “27.01.1984 tarihli
ve 18294 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Define Arama Yönetmeli-
ği’nin 18’inci maddesi hükmünce
“Bulunan definenin Maliye ve
Gümrük Bakanlığı’nca geçer akçe
olarak değeri tespit edilir. Define
Hazineye ait arazide bulunmuşsa
yüzde 50’si arayıcıya, özel veya
tüzel kişilere ait arazide bulun-
muşsa, yüzde 40’ı arayıcıya, yüzde
10’u ise mülk sahibine verilir’ denil-
mektedir. Belirtilen hükümler çerçe-
vesinde devlet payı yüzde 50’dir.”

HDP yönetimi, parti kurulla-
rında yapılan toplantıların ar-
dından Cumhurbaşkanlığı

Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte etki
alanı daralan TBMM'nin salgın hastalık
süresince sorumluluk alması için başvu-
rularda bulunma kararı aldı. Bu kap-
samda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı Ekono-
mik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yetersiz
olduğunu bildiren TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nun HDP'li üyeleri Garo
Paylan, Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpek-
yüz, "Koronavirüs salgınının yarattığı
ekonomik ve sosyal krize karşı alınabile-
cek tedbirleri görüşmek üzere" komisyo-
nun acilen toplanması için başvuruda
bulundu.

Basiretsizlik sergiliyorlar

Erdoğan'ın açıkladığı son paketin halk
için hazırlanmadığını ifade eden ve

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
toplanması gerektiğini dile getiren Pay-
lan, "ABD, ekonomik tedbir için 1,5 tril-
yon dolar, Almanya 500 milyar Euro ve
İspanya 200 milyar Euro ayırdı. Türkiye
ise 14 milyar Euro ayırdı. Dağ, fare do-
ğurdu. İşçiye ve işsize kuruş destek ayrıl-
madı. Bu büyük basiretsizlik ve
vicdansızlıktır" dedi. Koronavirüs salgı-

nından cezaevlerinde kalan yüz binlerce
kişinin de etkilenmesi endişesinin bulun-
duğunu bildiren HDP, burada tutulan
vatandaşlar için de harekete geçilmesini
istedi. Cezaevlerinde toplamda 450 bin
kişinin bulunduğun vurgulayan HDP
yönetimi, "İran'da olduğu gibi özel tahli-
yeler gündeme gelmelidir" görüşünü
açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı TBMM'nin aktif görev alması gerektiğini
savunan HDP, komisyonların acilen toplanmasını istedi

HDP meclise çağrıda bulundu

Mehmet 
Özhaseki

Mahmut Tanal
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Hastane Geneli 16 Kalem Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/148785
1-İdarenin
a) Adresi :EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 

SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi :satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :16 Kalem Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi no: 54 Sancaktepe /İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip verilen işe başlama yazısına 
(yazılı tebliğ, faks ya da telefon) istinaden 5 gün içinde işe 
başlanacak olup, sarflar hastanemiz Taşınır Kayıt Kontrol 
yetkilisinin siparişi üzerine peyder pey hastane deposuna 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN 

VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK 
KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :08.04.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
UBB: 1) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve tıbbi
cihazların ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden
geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine
ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlarını (T.C.
Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ürün
Takip Sistemi kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise barkod numara-
larını liste halinde sunmaları gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı
olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yer-
leştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yö-
netmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
3) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin barkod belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi
Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için1' er numunelerini
(marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambala-
jında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklile-
rin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune
değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değer-
lendirme yapılabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde isteklilerden tekrar numune talep edilecektir.
Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK
EAH-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1154806)
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

O lay, Beyoğlu, Fetihtepe
Mahallesi, Fatih Sultan
Mehmet Caddesi üze-

rinde dün saat 09.30 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre 72 yaşındaki Mehmet Palgın,
caddedeki bankadan emekli maa-
şını çekerek yürümeye başladı. Bir
süre yürüyen Palgın'ı iki kişi takip
etmeye başladı. Şüphelilerden biri
Palgın'a çarparak yere düşürdü.
Yaşlı adamın yere düşmesini fırsat
bilen ikinci şüpheli ise yaşlı adamın
cebinde bulunan 2 bin 660 lirayı
alarak kaçmaya başladı. Ne oldu-
ğunu anlamayan Palgın, yaşadığı
paniği atlattıktan sonra polisi ara-
yarak yardım istedi. İhbar üzerine
olay yerine gelen ekipler gasp edi-

len yaşlı adamdan şüphelilerin eş-
kalini aldı. Palgın, ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürülürke,
polis şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı.

Arkamdan gelip takip
etmişler beni

Şüpheli iki kişi tarafından gasp
edildiğini belirten 72 yaşındaki
Mehmet Palgın, "Adamlardan biri
bana vurdu, yere düşürdüler. Ce-
bimdeki 2 bin 660 lirayı alıp kaçtı-
lar. Arkamdan geldiler, iki kişiydiler.
Ben zaten yaşlıyım, ayağıma taş
gelse, dokunsalar düşerim. Banka-
dan çıkmıştım, beni takip etmişler.
Çevrede kimse yoktu kimse bir şey
yapamadı'' dedi. DHA

EMEKLI MAASINI CEKTI
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BUYUK DEHSET YASADI!
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Beyoğlu'nda bankadan
emekli maaşını çeken
yaşlı adam, şüpheli iki

kişi tarafından darp edi-
lerek gasp edildi. Yaşlı
adamın 2 bin 660 lira-

sını çalan iki şüpheli ka-
çarken polis ekipleri

şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı

Dersler artık 
bilgisayar başında
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan
koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan üniversiteler de uzaktan eğitim kararı
aldı. Altınbaş Üniversitesi’nde online eğitim 23 Mart Pazartesi günü başlıyor. Üniversite
ayrıca lise öğrencilerine de internet üzerinden Türkçe ve matematik dersi verecek

Koronavirüs nede-
niyle uzaktan eğitim ka-
rarı alan İstanbul

Altınbaş Üniversitesi’nde online
dersler 23 Mart Pazartesi günü
başlıyor. Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Kasım Han, altyapıları-
nın hazır olduğunu söyledi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım
Han, “23 Mart itibariyle sabah ilk
ders ziliyle beraber online eğitime
geçiyoruz. Canlı yapılacak her ders
kendi saatinde işlenecek. Ancak vi-
deoların kaydı alınacak, öğrenciler
daha sonra bu derslerin anlatımına
ulaşabilecek. 9 fakülte, 3 enstitü ve
3 yüksekokulun tamamında bin 58
ders verilecek. Uzaktan eğitim alt-
yapımız var onu faaliyete geçiriyo-
ruz. Bu online eğitimlerden kendi
ülkelerine dönen yabancı öğrencile-
rimiz de faydalanacak. 80 ülkeye
bu vasıtayla ulaşmış olacağız” diye
konuştu.

Öğrenciler takip edilecek

1,5 yıldır üniversite olarak online

eğitim için hazırlık sürecinde ol-
duklarını belirten Prof. Dr. Han,
“Öğretim üyeleri de hazır. YÖK
kararıyla vize ve finaller, okulları-
mız tekrar fiziki olarak açılana
kadar ertelendi. Hocalarımız öğ-
rencilerin gelişimini takip edecek,
ödev verilecek, sınav yapmayaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerine de 
ders verilecek

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han,
“Üniverliseli projemiz kapsamında
online üzerinden eğitimi sadece
kendi öğrencilerimize değil lise öğ-
rencilerine de vereceğiz. 11 ve
12’nci sınıf lise öğrencilerimiz üni-
versite sınavına hazırlanıyor. Ders-
lerinden geri kalmamaları için bu
öğrencilere ulaşacak şekilde bir
web sayfası düzenledik. Tıp Fakül-
tesinde görev yapan öğretim üye-
lerimiz destekleyici dersler
hazırlıyor. Hayat tekrar başladı-
ğında hazır olup, eksiğimiz olma-
dan devam etmeyi amaçlıyoruz.

İsteyen lise öğrencileri Türkçe ve
matematik derslerini web sitemize
girerek alabilir. Talebe göre ders
türünü ve içeriğini genişletmeyi
düşünüyoruz” dedi.

Bilgi kirliliğinin önüne geçelim
Çin’in Vuhan kentinde
Aralık ayının sonunda
ortaya çıkan, ardından

birçok ülkenin yanı sıra Türki-
ye’de de görülen yeni koronavi-
rüs (COVID-19) salgını sadece
beden değil ruh sağlığını da teh-
dit ediyor. Koronavirüs’ün yol
açtığı korku ve endişe hâlinin in-
sanların psikolojisi üzerindeki et-
kilerini değerlendiren Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Psikiyatr Prof. Dr. Ercan
Özmen, koronavirüsün yol açtığı
korku ve endişe ortamının virü-
sün oluşturacağı sağlık sorunları-
nın çok daha ötesinde paniğe
neden olduğunu belirterek, “Ya-
şadığımız salgın sürecinde sosyal
medyadaki bilgi kirliliği ve yanıl-
tıcı haberler hem çok hızla yayıl-
makta hem de ne yapacağını
bilemeyen bireyler üzerinde çok
daha olumsuz etkilere yol açabil-
mektedir. Bu nedenle temel ko-
runma yöntemi olan temizlik
kurallarına uymanın yanı sıra

ruhsal durumumuzu güçlü tut-
mak adına da sosyal medyanın
olumsuz etkilerinden olabildi-
ğince sakınmak gerekiyor.” dedi.

Karamsarlık ciddi sorun
demektir

Prof. Dr. Ercan Özmen, özellikle
sosyal medyada hızlı
şekilde paylaşılan
bilgilerin, doğru
bilginin yanlış
bilgiden ayırt
edilmesini
zorlaştırdı-
ğını, insan-
larda aşırı
kaygı ve
korku gibi
olumsuz duy-
guları arttırdığını
belirterek şunları söy-
ledi: “Sosyal medya hız ve çok
çeşitli kaynaklara ulaşabilme açı-
sından çok yararlı olsa da, bilgi
kirliliği ve doğru olmayan verile-
rin yayılması açısından da riskli
bir ortam oluşturuyor. Yaşadığı

mız salgın sürecinde sosyal med-
yadaki bilgi kirliliği ve yanıltıcı
haberler hem çok hızla yayıl-
makta hem de ne yapacağını bi-
lemeyen bireyler üzerinde çok
daha olumsuz etkilere yol açabil-
mektedir. Bu korku ve endişe or-
tamının yol açtığı psikolojik

etkiler virüsün oluşturduğu ve
oluşturabileceği sağlık so-

runlarının çok daha öte-
sinde panik halinin
yaşanmasına yol 
açmakta, artan 
kaygılarımız 
doğrultusunda artan
bilgi ihtiyacı ve sos-

yal medya kullanımı
var olan kaygıyı daha

da fazlalaştırarak kısır
bir döngü oluşturabilmek-

tedir. Bu nedenle toplumun
geniş kesimlerinde yoğun kaygı
hâli, aşırı kaçınmalar, gereksiz
panik davranışları, uyku sorun-
ları, depresyona yatkınlık ve ka-
ramsarlık gibi psikolojik
sonuçlara yol açabilmektedir.”

Kağıthane'de sabaha
karşı bir evin kapısını
çalan şüpheli kendisine

kapıyı açan kişiye silah çekip 'yat
yere polis' diyerek parasını gasp etti.
Olay, Kağıthane Hürriyet Mahallesi
Dr. Cemil Bengü Caddesi'ndeki bir
evde 12 Martta meydana geldi. İsa
M.(64), Mustafa G. (33) ve Meh-

met Şahap S. (30)'nin yaşadıkları
evin kapısı saat 05.30 sıralarında
çaldı. Kapıya gelen kişi, İsa M.'ye
silah çekerek 'yat yere polis' diyerek
silah çekti. Ardından İsa M.'yi yere
yatıran gaspçı, İsa M.'ye ait bin 600
lirayı gasp ederken, uyuyan Mustafa
G.'ye ait 800 lira ve M. Şahap S.'ye
ait 200 lirayı alarak kaçtı. İsa M.,

Mustafa G. ve Mehmet Şahap S. 
durumu polise ihbar etti. Polis, İsa
M.'nin ifadesiyle şüphelinin eşkali
belirleyerek ve çevredeki güvenlik ka-
meralarını incelemeye alarak, şüphe-
linin yakalanması çalışma başlattı.
Polis, eve giren şüphelinin Engin
M.(32) olduğunu belirledi. Şüpheli-
nin Sarıyer'de bir eğlence mekanında
olduğunu tespit eden polis, olayın
ertesi günü Engin M.'yi yakalayarak
gözaltına aldı. 

Sahte polis yakalandı

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han
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Psikiyatr Prof. Dr.
Ercan Özmen

Yaşlı adam
panik
yaşadı
Yaşlı adamın
gasp edilmesinin
ardından
yaşadığı panik
anları güvenlik
kamerasına
yansıdı. Görün-
tülerde telefo-
nuna sarılan yaşlı
adamın polisi
arayarak yardım
istedi görülüyor.

Beyoğlu'nda
bankadan

emekli maaşını
çeken yaşlı

adam, şüpheli iki
kişi tarafından
darp edilerek

gasp edildi. 
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Hasta sayılarında
artıs olabilir!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ruh sağlığında da rahatsızlık uyandıran etkisi
olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Psikiyatrist Emre Tan, “Bu salgın elini yüzüne götürme, el
yıkama, kıyafet temizleme gibi obsesyonları artırmış durumda. Daha önceden psikiyatrik
rahatsızlığı olmayan bazı kişilerde de hastalanma ihtimalini arttırdığını söyleyebiliriz” dedi

Çin'in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve hızlı bir
şekilde dünya geneline

yayılarak küresel salgın haline dö-
nüşen koronavirüs ruh sağlığını
da olumsuz etkiliyor. Toplum bi-
lincini artırmak için yapılan haklı
bilgilendirmelerin insanların ya-
şamda kalma isteğiyle birleşti-
ğinde takıntıya dönüştüğüne
dikkat çeken İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Uz. Dr. Psiki-
yatrist Emre Tan, “Son günlerde
yaşadığımız bu salgın maalesef bu
obsesyonları çok arttırmış du-
rumda. Nereye baksanız ‘elinizi şu
kadar yıkayın, dışarıya çıktığı-
nızda giysilerinizi şöyle koruyun,
elinizi yüzünüze götürmeyin’ gibi
pek çok direktifler veriliyor. Bunla-
rın hepsi de insanda ‘Acaba doğru
yapıyor muyum? Yanlış mı yapı-
yorum? Hastalanır mıyım? Has-
talandığımda bir başkasına
bulaştırır mıyım? Aileme zarar
verir miyim?’ gibi kaygılar obses-
yonlar, takıntıları ortaya çıkartı-
yor” diye konuştu.

Yapmadığı zaman huzursuz
oluyor

Obsesyon yani saplantı ya da ta-
kıntı denilen durumun kişinin
yaptığı şeyin irrasyonel olduğunu
bilse de bunu yapmaktan alıkoya-
maması olarak tanımlayan Tan,
“Obsesyonların alt tiplerinde en
çok görülen kirlenme obsesyonu,
bulaş obsesyonu, bir hastalık
kapma, rahatsız olma düşüncesi
ya da bir takım nesneleri dü-
zenli yerine koyma, simetrik
hale getirme, belli ebatlarına
göre yerlerine göre düzen-
leme vardır. Obsesyon kişi-
nin farkında olduğu bir
durumdur. Mantık dışı
olduğunu da bilir ama
yapmaktan alıkoya-

maz. Çünkü bu durumu yaptı-
ğında mevcut sorunu sönümlen-
direcektir. Yani elinin kirlendiğini
düşünüyor, gidip onu yıkama dür-
tüsü peşi sıra gelir. Yıkamadığı
zaman huzursuz olur. Aklına
gelen bu durumu rahatlatacak
başka kompulsif davranışlara yö-
nelir, yapmazsa huzursuzluğu çok
sık artar” ifadelerini kullandı.

Kaygılı hali kabul etmeliyiz

Dünya olarak olağanüstü bir
durum yaşandığını vurgulayan
Psikiyatrist Emre Tan şöyle ko-
nuştu: “Kaygıyı oluşturan en
önemli unsurların başında da be-
lirsizlik gelir. Kişi, bulunduğu or-
tamı çevresini  kontrol altına
almak ve önünü görmek ister.
Bunları yapamadığı her durumda
anksiyete, kaygı ve çeşitli takıntılar

açığa çıkacaktır. Şuan hepimiz
uyarılmış durumdayız. İnsan ha-
yatta kalmak için tüm enerjisini
tüm sinir sistemini bu durum
adapte etmeye çalışıyor ama bu
çok yoğun bir enerji harcamamızı
güç harcamamıza neden oluyor.
İlerleyen dönemlerde tükenmişlik
sendromu dediğimiz hem fiziksel
hem ruhsal gücümüzün de azal-
dığı dönemlerde gelecek. O dö-
nemleri de hesaba katarak biraz
daha kontrollü durmamızda
fayda var.Biraz mevcut, kaygılı
halimizi de kabul etmemiz lazım.
Kaygılarımızın artmış olması çok
doğal bunu kabul etmemiz, bu-
nunla yüzleşmemiz, ilerleyen sü-
reçte yaşam şeklimizle,
varoluşumuzla, duygularımızla
yüzleşmemiz ve daha sağlıklı ya-
şamamız için şart.”

Egzersizini yap 
evde sıkılma
İBB, Koronavirüs salgınına karşı uzmanların
önerdiği tedbirler doğrultusunda evlerinde
kalanlar için egzersiz serileri hazırladı

istanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB),
Koronavirüs salgı-

nıyla mücadelesini birçok
alanda sürdürürken bir yandan
da evlerinde vakit geçirenlerin
sağlığını koruması için fiziksel
aktivite tavsiyeleri oluşturdu.
İBB iştiraklerinden Spor İstan-
bul’un sosyal medya sayfala-
rında paylaşılan içerikler ile
hareketsizliğin önüne geçecek
öneriler getirilmeye başlandı.
Profesyonel eğitmenlerce ha-
zırlanan videolar, evde kolay-
lıkla uygulanabilecek
pratiklerden oluşuyor. Yetişkin-
lere özel egzersiz programının
yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı
bireylere yönelik egzersizleri ve
evde uzun süre oturmaktan
kaynaklanan bel ağrılarını en-
gellemeye yardımcı bel bölge-

sini kuvvetlendirecek egzersiz-
leri de kapsıyor. Evde kalarak
hastalığın yayılmasının önüne
geçmek isteyenler için hazırla-
nan videolar, hayat günlük akı-
şına dönene dek düzenli olarak
paylaşılacak.

Doktora danışmak gerek

Serilerin devamında canlı eği-
timlere geçilmesi planlanırken,
eğitimlere sağlık sorunu bu-
lunmayan kişilerin katılması
öneriliyor. Sağlık sorunu olan
kişilerin egzersizleri deneme-
den önce doktora danışması
önem taşıyor. Uzun süre hare-
ketsiz kalmak pek çok sağlık
sorununa davetiye çıkarıyor.
Uzmanlar, kalp ve damar sağ-
lığını korumak için haftada 3-
4 gün egzersiz yapılmasını
öneriyor.

YASLILAR EVDE
OTURMUYOR!

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kalın" uyarılarına rağmen yaşlı ve emekli vatandaşlar,
İstanbul'daki ilçe meydanlarında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bankta oturan 85

yaşındaki Yaşar Balkan, "85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum" ifadelerini kullandı

K oronavirüs salgınını önlemek amacıyla yaşlı va-
tandaşlardan zorunda kalmadıkları müddetçe
sokağa çıkmamaları ve evlerinde zaman geçirme-

leri istendi. Ancak İstanbul'da havanın iyi olduğunu
gören vatandaşlar salgın uyarılarına rağmen kendilerini
dışarı attı. Vaka sayısının her geçen gün artmasına rağ-
men insanların sokaklara ve meydanlara gelerek bank-
larda oturdukları görüldü. Koronavirüs salgınının
özellikle tehdit ettiği 65 yaş ve üstündeki insanların Şişli
Meydanı ve Beşiktaş İskele Meydanı'nı doldurduğu gö-
rüldü.

Kolonya sürüp çıkıyorum

Yaşar Balkan, "Ara sıra çıkıyorum. Bir saat kadar oturup

eve dönüyorum. Önlemimizi elimizden geldiğince alıyo-
ruz. Maskem var ama evde unutmuşum. 85 yaşındayım,
kolonyayı sürünüp çıkıyorum. Uzmanlar bizim için çalışı-
yorlar, uyarıyorlar. Ben sıkıldığım için bir saatliğine çıkıyo-
rum" diye konuştu.

Dışarı çıkmadan olmuyor

Koronavirüs salgınından korktuğunu ancak sokağa çık-
mayı da bırakamadığını belirten Dursun Kirazlı," 54 ya-
şındayım. Evde çok sıkıldım, biraz hava alayım diye
geldim. Önlemlerimizi de alıyoruz. Biz inşaat işçisiyiz.
Maske ve kolonya bulundurmaya çalışıyoruz yanımızda.
Çok endişe ediyoruz, bulaşacak diye korkuyoruz ama so-
kağa çıkmayı da bırakamıyoruz" şeklinde konuştu. DHA

Yaşı 60’ın üzerinde olan vatandaşlar yetkililerin tüm uyarılarına
rağmen sokaklarda ve parklarda dolaşmaya devam ediyor.

Ambulanslar
evde kalın diyor

esenyurt'taKi özel bir hastane,
dünyayı saran Koronavirüs tehdidi-
nin yayılmasının önlemek amacıyla

ambulansla sirenleri çalarak, “7/24 olarak gör-
evimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu
işi hep beraber başaracağız” çağrısı yaptı. Tür-
kiye genelinde alınan önlemler kapsamında
herkese evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken,
Esenyurt’taki bir hastane Esenyurt ve Avcı-
lar’da dün akşam ambulanslarını harekete ge-
çirerek sirenler eşliğinde halka çağrı yaptı.

Esenyurt ve Avcılar’ın işlek caddele-
rinde sirenlere ara verilerek yapılan
çağrılarla ilgili bilgi veren Hastane
Müdürü Emin Birgül, aralıksız görevle-
rini sürdürürken hastalığın kontrol al-
tında tutulabilmesi için halkın evde
kalmasının büyük önem taşıdığını,  bu ne-
denle çağrılarını herkese ulaştırmayı hedef-
lediklerini söyledi. Ambulans sirenleri
arasında yapılan çağrıya bazı araçlar da
korna çalarak destek verdi.

sultangazi'de sokaktaki elektrik kabloları
havai fişek gibi patladı. O anlar cep telefonu
kamerasına yansıdı.Olay, Sultangazi Yunus

Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta dün saat 15.30
sıralarında meydana geldi.  Sokakta bulunan elektrik
direğindeki kablolar, büyük bir gürültü ile patlamaya
başladı. Patlayan kablolardan kıvılcımlar çıktı. Sokak
sakinleri korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay
yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği
kablolar, ekiplerin elektriği kesmesiyle söndürüldü.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Elektrik kabloları
fişek gibi patladı

Tek tek yolcuların
ateşlerini ölçtüler

istanbul Havalimanı'nda alı-
nan koronavirüs önlemleri kap-
samında giden yolcu katından

terminale giriş yapmak isteyen bütün yolcu
ve personelin ateşi ölçülmeye başlandı.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse
karşı alınan önlemler her geçen gün art-
maya devam ediyor. Bu kapsamda İstan-
bul Havalimanı'nda yeni bir ek tedbir daha
uygulanmaya başladı. Ocak ayından bu
yana Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak
Çin başta olmak üzere Uzak Doğu uçuşla-
rında, sonrasında ise tüm uçuşlarda başla-
tılan termal kamera uygulaması sürerken,
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tara-
fından, giden yolcu katından terminale giriş
yapmak isteyen yolcu ve personellerin ateşi
ölçülerek terminale alınmaya başlandı. Ter-
minal giriş kapılarında bulunan güvenlik
görevlileri, ellerindeki dijital ateş ölçme ci-
hazlarıyla havalimanına giriş yapan herke-
sin ateşini ölçüyor. Koronavirüs'ün
belirtilerinden biri olan yüksek ateş duru-
muna rastlanması durumunda ise kişi, İs-
tanbul Havalimanı'nda görevli Hudut ve
Sahiller Genel Müdürlüğü bünyesindeki
sağlık ekiplerine yönlendirilerek gerekli
kontroller sağlanacak. 

Sokak hayvanları
için önemli çağrı

Koronavirüs salgını sonrası
yapılan "Evde Kal" çağrısına
uyan çok sayıda vatandaş tedbir

için evlerinden çıkmazken, İstanbul'da so-
kakta yaşayan hayvanlar açlık tehlikesiyle
karşı karşıya.  Vatandaşlar, sokak hayvanla-
rının bu süreçte aç kalmaması için çağrıda
bulundu. Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan
Gökhan Duman "Sokak hayvanları da bize
emanet. Onlarla birlikte varız. Sokaklarda
onlarla birlikte yaşıyoruz. Elimizden geldi-
ğince balkonlara, pencere kenarlarına yiye-
cek bir şeyler bırakabiliriz. İnsanlar sürekli
mama bırakıyorlar. Mümkün olduğunca
belediyelerimizde buna dikkat ederse, çalı-
şanlarımız ve dışarı çıkanlar da buna dikkat
ederse onları da dışarıda unutmamış olu-
ruz" dedi.

Su ve yiyecek bırakalım

Hakan Gücer ise, "Hepimiz sokak hayvan-
ları için su ve yiyecek bırakalım. Tek çağrım
bu olabilir" ifadelerini kullandı. Fatma Ka-
rahan, "Üzülüyorum. Onları kendi sokakla-
rımızda biz evcilleştirdik.  Düşünmemiz
gerekiyor. Aslında kedilere hiç yemek ver-
mem. Belki de vermemiz, mama ve su bı-
rakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Emre Tan, kaygı
durumunun

ortadan 
kalkmaması

halinde vaka
sayısının ciddi

bir şekilde
artabileceğini

söyledi.
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Ü lkelerin büyük ekonomik ve devasa silahlı
güce sahip olmasının küçük bir virüs kar-
şısında çaresizliğini seyrediyoruz. Çağımı-

zın vebası koronavirüs ile mücadelenin bir ülkenin
sorunu olmadığını, dünyanın sorunu olduğunu ve
ancak büyük bir dayanışma ile çözülebileceği ger-
çeğini bilince çıkartacak. Koronavirüs ile yapılan
mücadele, gelecekte daha farklı virüsler ortaya
çıktığında nasıl mücadele edileceğine yönelik bir
ortak aklı ortaya çıkarıyor. Aklın en kolay dü-
şünme biçimi olan komplo teorileri, insani daya-
nışmanın düşmanıdır.

Yaşadığımız bu toprakların bir sorunu var.
O da hiçbir sorunu ciddiye almıyoruz. Hiçbir so-

runu ciddiye almayınca “önlem mi, o da ne ki?”
diyerek tüm sorunların çözümünü Allah’a havale
ediyoruz.

***
“Kervan yolda düzülür” diyerek, sorunla karşı-

laşınca önlem almayı düşünüyoruz.
Yetmez, her sorun yanıtı olan komplo teorileri

var.
En kolay düşünce yöntemi.
Varsa yoksa yaşadığımız tüm sorunların sorum-

lusu bizim dışımızda bir akıl merkezi.
Türk ve Müslüman olduğumuz için dünyanın

tüm komplo merkezleri, tüm mesailerini bize ayır-
mış durumdaydılar.

***
Yüzyıllardır, anlayamadığımız ve anlamak iste-

mediğimiz tüm sorunların kaynağın merkezi Yahu-
dilerdi. Sonra İlluminati…

Yeni yüzyılımızın sorumlusu Küreselciler ve So-
roscular…

Anlayacağınız Makyevelizm ve Paranoya ara-
sındaki hastalıklı bir ilişkiler zinciri…

Sonrasında ise dünyanın her yerinde ortaya
çıkan bir dünya görüşü, komploculuk…

Bu topraklarda komploculuk çaresizliğin, so-
runlara çözüm bulamamanın ve (komploculukta
bir akıl olmasına rağmen) kolaycı ve çok boyutlu
düşünemeyen bir aklın son sığınağıydı.

Çağımızın yeni vebası koronavirüs
Bunun için de çözümümüz vardı.
Birileri bu virüsü laboratuvarlarda

üretmişti.Amaç mı? Yaşlı nüfusun azaltılmasından
tutunda, dijital hayata geçiş planları diye deli zır-
valarına kadar bir yığın saçma sapan komplo teo-
rileri yazılmaya ve konuşulmaya başlandı.

Dünyayı yönetenler sanki gençmiş gibi, son 30
yıldır dijital dünyaya geçiş yapmamışız gibi… İn-
ternet üzerinden alışveriş yaygınlaşmamış gibi…
İş dünyasının hızla home office dönemine geçme-
miş gibi…

Başka yerlerde yazılmış, komplo teorilerini de
kendi aklımız gibi anlatıyorduk.

***
Koronavirüsü batı laboratuarlarda üretmişti

ama dünyanın her yerinde bilim adamları virüse
karşı ilaç ve aşı bulabilmek için gece gündüz çalı-
şıyordu.

Virüsü batı üretmişti ve çözümünü de batı bula-
caktı.

Biz ise batının bulacağı aşı sayesinde hastalık-
tan kurtulacaktık.

Her canlı yaşamak için koşullara uyum sağla-
dığı gerçeğini unutuyorduk.

Her virüs bir canlıydı. 
Zaman içerisinde koşullara uyum sağlamak için

mutasyona yani değişime uğruyordu.
Siz bir çözüm bulduğunuzda, virüsü yendiği-

nizde o başka bir şeye dönüşüyordu.
Hayatın diyalektiği böyle işliyordu.

***
Koronavirüsü Çin’de ilk ortaya çıktığında korku

filmi seyreder gibi seyretti dünya.
Önlem alındı mı diye sorarsanız yanıtımız koca-

man hayır.
Ülkemizde, kendisine bilim insani diyenlerin

sözlerini dinledik.
Türk genine bulaşmayacağını, hele hele sarım-

sak ve kelle paça yiyince virüsün hiç bulaşmayaca-
ğına yönelik öneriler dinledik.

Çin ve İtalya mücadele ederken bize bulaşmaya-
cağına yetkililerin ve çok bilen bilim adamları, her
b… maydanoz gazeteciler ve kanaat önderleri sa-
yesinde inandık. Günlük hayatımıza devam ettik.

***
Çağımızın yeni vebası şimdi ülkemizde. İnsanla-

rımızı kaybettik. Yüzlerce insan virüse karşı müca-
dele ediyor.Çin virüsün merkezi, yaklaşık 12
milyon insanın yaşadığı Vuhan’ı karantinaya alır-
ken biz seyrettik.Şimdi virüs ülkemizde…

Yine ‘bize bir şey olmaz’ diyen milyonlar…Alı-
nan önlemleri önemsemeyen milyonlar…

En riskli yaşlı nüfus olmasına rağmen, dışarıda
dolaşan ve hiçbir şey olmayacağını düşünen yüz
binlerce yaşlı insan…

***
Şunun altını çizelim.
Bu tür belalar ancak dünyanın dayanışması ile

çözülebilir. Onun içindir ki, bir virüsün neler yapa-
bileceğini fark eden dünya ilk defa canlı yayın-
larda, evlerimizin içinde çağımızın yeni vebasını
izliyor.Ve şunu fark ediyor. Sadece bir ülkenin,
bazı insanların mücadelesi ile virüs yenilenemez,

virüse karşı zafer kazanılamaz. Sadece ve sadece
büyük bir dayanışma ile çözülebilir.

Bir ülke gereğini yapsa bile sorun çözülemez.
Onun içindir ki koronavirüsü dünyada daya-

nışma duygularını büyüterek, topyekun bir müca-
deleyle, çağımızın vebasını yenebiliriz.

Ve bu gerçek koronadan önce ve koronadan
sonra diye anlatılacaktır.  

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Komplo teorileri, insani
dayanışmanın önündeki en

büyük engeldir

Son söz: Ders bir, korona ben-
zeri virüsler ve insanlığın ortak
sorunları dünya insanının enter-
nasyonalist dayanışması ile çö-
zülebileceği gerçeğini bir kez
daha ortaya çıkarmıştır. Ders

iki, insan, kötü olan bir şeyi ya-
şamadan iyi bir şeyi bulamıyor. 

KORONA
VİRÜSE KARŞI

İNSANLIK BÜYÜK
DAYANIŞMA
GÖSTERMELİ
‘ ‘



KORONAVİRÜS, Çin dışında dünya 
genelinde de yayılmaya devam edi-
yor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Av-

rupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. 
İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi 
sayısı 4 bin 32’ye yükselirken; vaka sayısı da 47 
bin 21’e çıktı. İtalya’da son 24 saatte, 627 kişi 
hayatını kaybederken; vaka sayısı 5 bin 986 
arttı. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 
Çin’i geçti. 

İran'da bin 433 kişi öldü 

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorum-
lusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın 
toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 
24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 
salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1433’e ulaş-
tığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 19 
bin 644’e çıktığını bildirdi. 

ABD'de ölü sayısı artıyor 

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam 
ettiği görüldü. 19 bin 624 vakanın bulunduğu 
ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 260 ola-
rak açıklandı. ABD’de en fazla vakanın bulun-
duğu New York kentinde 46 kişi hayatını 
kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler 
başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 83 ki-
şinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 
1524 vaka bulunurken; 24 kişinin yaşamını yi-
tirdiği Kaliforniya’da ise 1246 vaka bulunuyor. 

Fransa'da 450 kişi öldü 

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardın-

dan Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da 
yükseliş gözlemlendi.  
Almanya’da vaka sayısı bugün 19 bin 848’e 
yükselirken; 68 kişinin hayatını kaybettiği 
duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 12 bin 

632 kişide virüs tespit edildiği ve 450 kişinin 
hayatını kaybettiği belirtildi.  
En fazla vakanın görüldüğü Çin, İtalya ve 
İran’ın ardından İspanya geliyor. İspanya’da 
vaka sayısı 21 bin 571 olarak açıklanırken; 

hayatını kaybedenlerin sayısının 1093’e 
ulaştığı bildirildi.  
İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle haya-
tını kaybeden kişi sayısının 178’e, vaka  
sayısının da 3 bin 983’e çıktığı belirtildi.

D emirören Haber Ajansı (DHA), 
Almanya koronavirüs nedeniyle 
en çok etkilenen Heinsberg ken-

tini görüntüledi. Virüs nedeniyle ilk ölüm-
lerin yaşandığı kentlerden biri olan 
Heinsberg’de hayat durma noktasına 
geldi. Çok sayıda işletmenin kepenklerini 
tamamen indirdiği görüldü. Marketler, 
restoranlar, benzin istasyonları, sağlık ku-
rumları ise günün belirli saatlerinde açık 
kalıyor. Kentte yaşayan insanlar, açık olan 
yerlerde zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor ve 
hızla evlerine dönerek karantina sürecine 
devam ediyor. 

Virüs taşıyanlar etkinliğe katılmış  

Heinsberg’de yaşayan Türk vatandaşı 
Ümit Akçay, "Şu anda uzun zamandan 
beri kapalı olan bu okulun önündeyiz. 
Kendi çocuğum da bu okula gidiyordu. 
Şubat’ın 24-25’inden itibaren koronavirüs 
nedeniyle okulda bir önlem almak adına 
okulu kapattılar. Hemen hemen bu olay 
ortaya çıktığından sonra ilk kapanan okul 
diye biliyorum" dedi. Akçay, koronavirüs 
taşıyan bir kişinin, taşıyıcı olduğunu bil-
meden karnaval döneminde yaklaşık 250-
300 kişinin katıldığı bir etkinliğe 
katılmasıyla virüsün kentte yayıldığını söy-

ledi. Akçay, "Ülke dışından geldiği söyle-
nen kişinin rahatsızlığı sebebiyle gittiği 
hastanede yapılan testlerinin sonucu pozi-
tif çıkıyor. Bu kişinin direkt karantinaya 
alındığını biz de Alman medyasından öğ-
rendik" dedi. 

Esnafların iş yeri boş kaldı 

Heinsberg’in şehir meydanında dönerci 
dükkanı olan Mahmut Yücel, esnaf olarak 
koronavirüsten çok etkilendiklerini yüzde 
50 ila 60 iş kaybı yaşadıklarını ifade 
etti. Yusuf Dedeoğlu isimli bir başka lo-
kanta sahibi ise 60 kişinin aynı 
anda yemek yediği lokantasının boş oldu-
ğunu, yüzde 70 oranında gelir kaybı yaşa-
dığını ifade etti. 

En çok etkilenen çocuklar oldu  

Gülizar isimli Türk vatandaşı, okulların 18 
Nisan’a kadar kapalı olacağını ve korona-
virüs nedeniyle uygulanan karantinadan 
en çok çocukların etkilendiğini belirterek, 
"Neredeyse 6 hafta olacak. Sonu nasıl ola-
cak bilmiyoruz" dedi. Normal şartlarda 
Heinsberg’de yaşamanın güzel olduğunu 
ancak virüs nedeniyle çocukların aktivite-
lerinin olmadığını belirten başka bir vatan-
daş ise "Okullar kapalı. Aktiviteleri yok. 

Okuldan geri kalıyorlar, evde devam etmek 
zorunda kalıyorlar. Mail üzerinden ders 
çalışıyorlar, ödevlerini aynı şekilde devam 
ettiriyorlar. Hiçbir aktiviteleri yok" ifadele-
rini kullandı. Heinsberg’de panik havası 
olduğunu dile getiren Türk vatandaşı, 
"Biraz önce markete gittim. Dezenfektan 
hiçbir şekilde yok. Sorduğumda Nisan’ın 
başında gelebileceğini söylediler" dedi. 

Alman usulü mesafe  

Heinsberg’in Hollanda sınırında yaşayan 
Dabi isimli Alman vatandaşı, koronavirü-
sün düzenlenen karnaval nedeniyle yaşa-
dığı kentte yayıldığını ifade etti. 
Karnavaldan hoşlanmadığını belirten 
Dabi, "Koronavirüsü ilk duyduğumuzda 
paniğe kapıldık. Ama yapabileceğimiz çok 
fazla şey yok. Resmi kurumların uyarıla-
rını dikkate almak ve uymak gerekiyor" ifa-
delerini kullandı. DHA muhabirine 
konuşan Dabi, muhabirin sorularını arada 
2 metre mesafe bırakmak şartıyla yanıtla-
yacağını dile getirdi. Şehirde polis, itfaiye 
ve sağlık kurumlarının görev yaptığını, ço-
cuklarının evde olduğunu söyledi. Dabi, 
insanların toplu halde bulundukları yerlere 
gitmediklerini ancak ihtiyaçlarını temin 
için evden çıktıklarını belirtti. "Dikkat edi-

yoruz" diyen Dabi, başkalarına  bulaştır-
mamak için herkesin dikkat edip sorumlu 
davranmasını, insanlarla mesafeye ve 
özellikle ellerin yıkanmasına dikkat ettikle-
rini sözlerine ekledi. 

Hijyen ilaçları eksiksiz 

Heinsberg kenti yakınındaki Milli Görüş 
Teşkilatı’na bağlı Basweiler Camisi’nin 
imamı Halil Ertuğrul, virüsle alakalı cami 
içi ve çevresinde tüm tedbirleri aldıklarını 
söyledi. Ertuğrul, ayrıca cenaze yıkamak 
için gasilhanede ellerinde yeterince hijyen 
ve temizlik maddelerinin de bulunduğunu 
ifade etti. 
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LONDRA’NIN Hillingdon 
Hastanesi’nde 13 Mart’ta 
tedavi görmeye başlayan 

Langston, Covid-19’un tehlikeleri ko-
nusunda uyarılarda bulunurken, her 
bir nefesin yoğun bir 'mücadele' ge-
rektirdiğini ve ciğerlerinde cam var-
mış gibi hissettiğini 
söyledi. Langston’ın yoğun bakımda 
olduğu ve durumunun iyiye gittiği 
belirtildi. Öte yandan, İngiltere’de 
hemşirelik yapan 51 yaşındaki Dawn 
Bilbrough, 48 saatlik mesaisinin biti-
şinin ardından süpermarkete gidip 
rafların boş olduğunu gördükten 
sonra sosyal medyada yaptığı payla-
şımda, "Bir sonraki 48 saatlik me-
saim için bir şeyler almak istemiştim. 
Sebze yok meyve yok, nasıl sağlıklı 
kalabileceğimi bilmiyorum. Lütfen 
durun artık" diye seslendi. 

Birbirimize destek olmalıyız 

İnsanların marketteki tüm temel gı-
daları hemen tükettiğini belirten ve 
bunu durdurmalarını isteyen Bilbro-
ugh, "Bence şu an en çok ihtiyacımız 
olan şey birbirimizin desteği bu yüz-
den bir takım olarak çalışmalıyız. 
Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Sanki ciğerlerimde 

cam var!

KOSOVO’DA hükümet or-
taklarında LDK Lideri İsa 
Mustafa'nın koalisyon or-

taklığından çekilmesi ardından, dün 
akşam Kosova genelinde binlerce 
kişi balkonlarda tencere ve tavayla 
protesto gösterisi düzenledi. Koso-
va’da binlerce kişi, dünyanın birçok 
ülkesinde olduğu gibi Kosova'nın da 
mücadele ettiği koronavirüsü 
(Covid-19) salgınıyla birlikte hükü-
mette yaşanan krizi protesto etti. 
Koalisyon hükümetinin iki partisi 
Vetevendosje ve LDK arasındaki çe-
kişme, LDK’nın ortaklığından çekil-
mesi ardından halk, hükümeti 
balkonlardan tencere ve tavalarla 
protesto etti. Başta başkent Priştine 
olmak üzere Prizren'de de halk, ko-
ronavirüs salgınıyla herkesin birlikte 
mücadele etmesi gereken şu gün-
lerde siyasilerin kendi çıkarları pe-
şinde koştuğunu ifade etti. Yerel 
saatle 20.00’de balkonlara çıkan in-
sanlar, tencere ve tavalarla hükümeti 
protesto etti. Protesto, dakikalarca 
sürdü. DHA'ya konuşan Serkan 
Kayserli isimli vatandaş, "Şu an bir-
lik ve beraberlik zamanı, kimse kendi 
çıkarını düşünmemeli" dedi.

Kosova’da  
apartman eylemleri

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki 
Tara Jane Langston adlı kişi  

koronavirüs (Covid-19) tedavisi 
gördüğü hastaneden yaptığı  

paylaşımda, "Ciğerlerimde cam 
varmış gibi hissediyorum" dedi

İTALYA’DA koronavirüs 
(Covid-19) nedeniyle haya-
tını kaybedenlerin sayısı virü-

sün merkezi Çin’i geçti. Çin’in Vuhan 
kentinde koronavirüse bağlı olarak 3 
bin 253 kişi hayatını kaybederken İtal-
ya’da ölenlerin sayısı 3 bin 405’e ulaştı. 
İtalya’da görev yapan sağlık çalışanları 

gösterdikleri tüm çabaya rağmen 
bunun ‘yeterli olmadığını’ belirtti. İngi-
liz medyasındaki haberlerde, İtalya’nın 
Bergamo bölgesinde bulunan Papa 
Giovanni XXII Hastanesi’nde sağlık 
çalışanlarının yoğun solunum desteği 
altındaki hastalara yardım etmek için 
çaba gösterdiği görüldü. Hastanede 

çalışan Dr. Lorenzo Grazioli, Sky 
News’e yaptığı açıklamada, "Haya-
tımda hiç bu kadar stresli hissetme-
dim"dedi. Ülkede virüs sebebiyle en 
çok ölümün yaşandığı belirtilen Berga-
mo’da mezarlıkların dolmasıyla ordu 
devreye girerek cansız bedenleri askeri 
araçlarla başka bölgelere taşıdı.

İtalya’da ölenlerin sayısı Çin’i geçti

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vakaların en yüksek olduğu kent Heinsberg’de sokaklar boşaldı. Kentte eğlence  
mekanları, gece kulüpleri, spor salonları, sinema ve tiyatro salonlarının kapılarında, 'Koronavirüs nedeniyle kapalıyız' afişleri görüldü

DÜNYADA genelinde 240 bin kişide tespit edi-
len koronavirüs nedeniyle Almanya’da 44 kişi 
yaşamını yitirdi. Ülke genelinde virüs tespit 
edilen kişi sayısının 15 bin 320’ye yükseldiği 
aktarıldı. Heinsberg kentinin bulunduğu ve en 
çok vakanın görüldüğü Kuzey-Ren Vestfalya 
eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 
bin 971 olarak açıklandı. Heinsberg kentinde 9 
kişi koronavirüsten hayatını kaybederken; 845 
kişide de virüs tespit edildiği bildirildi. DHA 

Almanya'da 44 kişi öldü 

11 bin kisi korona kurbanı! 

Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!Almanya’da sessiz bir kent!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 399’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise  
275 bin 434’e yükselirken; 88 bin 256 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 30 bin 911 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya’da sessiz bir kent!
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 ACEM
 ANKA
 ARZU
 AYOL
 BELGİ
 BİRİ
 BOCİ
 BOMBA
 ÇİFT
 DEBİ
 ELGİN
 EN AZ
 FLOŞ
 FORS
 HAFİ
 İCAP

 İLİK
 İTKİ

 KEZA
 LAKE

 LATİNCE
 LİRİK
 MARK
 MANİ
 MİZA

 MUADELET
 MÜGE
 NEMLİ
 OKEY
 OKSİ

 OLASI

 OMBRA
 ONAT

 OTLAK
 OYUM
 ÖRGE
 PLAN

 PROJEKTÖR
 PUAN

 PULLANMA
 SUFLE

 SUYUK
 TİCARET

 TOKA
 TURA
 VUKU

 YAHUT

L O M B A R

3 HARFLİ
 AHU
 IRA
 ISI
 SES

4 HARFLİ
 AKIŞ
 APIŞ
 ARAÇ
 ARAF
 BÖCÜ
 ELAN
 HAMİ
 LOLO
 MALT

 ÖVEN
 SAİR
 ŞEMS
 TEPE
 TOST
 ÜREM
 ZOKA

5 HARFLİ
 ASKAT
 HIDİV
 KEŞKE
 MAJÖR
 RAKIM
 SİNİK
 TIRIK

 ÜSLUP

6 HARFLİ
 EPİZOT
 FAŞİZM

 KAKNEM
 LOMBAR
 PANDÜL
 PETROL

 ŞÜHEDA

10 HARFLİ
 AKÜMÜLATÖR

 BİTKİBİLİM
 ÇEŞİTKENAR
 TIPKIÇEKİM

Soldan Sağa:
1. Suyun ivinti yeri. - Yumak işi veya durumu. 2. Sıkın-
tı, felaket. 3. Paylama. - Çöllerde çoğu kez yüze çıkan 
yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. 
4. Çapa ile toprağı kabartmak. 6. Fatura Kesmek eylemi 
emir kipi. 7. Hotel. - Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret 
noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzak-
tan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata. 8. Toprağa ve 
özümlemeye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağla-
yan bitkisel asalak. 9. Ekin biçme zamanı. - Kuruluşlarda 
veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yer altı su oluğu. - Fotoğraf. 2. Kazmaç, ekskavatör. 3. 
Fotoğrafın negatifi. - Asıl konu. 4. Osmanlı İmparatorlu-
ğunda emir çavuşu, haberci. 6. Yuva yapmak. 7. Makule, 
kategori. - Kilogram. 8. Haberleşmeler, haberleşme do-
layısıyla yapılan yazışmalar. 9. Cüretkâr. - Evlere, çeşme-
den su taşımayı iş edinmiş olan kimse.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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NURAY Tuncay Kara Bilim 
ve Sanat Merkezi'nde 
(BİLSEM) piyano eğitimi 

alan Eren, büyük bir tutkuyla bağlan-
dığı müzik alanında Avrupa'da dere-
celer elde etti. Azim ve çalışkanlığıyla 
yaşıtlarına örnek olan Eren, 2018'de 
düzenlenen 13. Uluslararası Pera Pi-
yano Festivali ve Yarışması'nda üçün-
cülük, geçen yıl da Avusturya'nın 
başkenti Viyana'da düzenlenen 3. 
Uluslararası Edelweiss Piyano Festi-
vali ve Yarışması'nda piyano solo da-
lında ikincilik kazandı. Ailesinin 
yönlendirmesiyle piyanoya başlayan 
Evrim Eren, müzikte başarılı bir kari-
yer hedefliyor. 

Çok sıkı çalışıyor 

Evrim Eren, yaptığı açıklamada, 2 se-
nedir büyük bir mutlulukla piyano 
çaldığını söyledi. Günde 2 saat pi-
yano çalıştığını aktaran Eren, "Piya-
noda yeni şeyler çalmak beni çok 
mutlu ediyor. İyi ki hayatımda müzik 
var. Sürekli müzikle iç içeyim. Bazı 
özel etkinliklerde sahne alıyorum. 
Okulumda da çalıyorum." dedi. Yurt 
dışında ödül almanın kendisini çok 
gururlandırdığını vurgulayan Eren, 
daha da başarılı olmak için çok çalış-
tığını vurguladı. 

Müzik hep yanımızda olsun 

Eren, ileride başarılı bir piyanist 
olmak istediğini ifade ederek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Müziğin bundan 
sonra da hayatımda olmasını istiyo-
rum. Evde de ablamla beraber çalıyo-
ruz. Annem babam da bize fikirler 
veriyor. Piyano çalarken o parçanın 
içinde kayboluyorum. Fazıl Say gibi 
olmak istiyorum. İleride de yurt dı-
şında konserler vermek istiyorum." 
Müzik öğretmeni Burcu Biroğul da 
Evrim Eren'in özel öğrencilerinden 
biri olduğunu belirterek, yeteneklerini 
geliştirmek için eğitimler verdiklerini 
anlattı. Evrim'in de kendisini daha da 
geliştirmek için çok çalıştığını aktaran 
Biroğul, şunları kaydetti: "Yetenekle-
rini geliştirdikçe daha iyi oluyor. Av-
rupa derecesi elde etti. Evrim sakin, 
naif, ne istediğini bilen, hayata karşı 
amaçları olan bir öğrencimiz. Eğer bu 
tempo, azim ve hırsla giderse onu iyi 
yerlerde görürüz. Kendisine bir şeyler 
katmak istediğini, gözlerindeki isteği 
görüyorum."

Küçük piyanistin 
büyük hayali 

AŞIK geleneğinin en büyük tem-
silcilerinden halk ozanı Aşık Vey-
sel Şatıroğlu, vefatının 47'nci 

yılında anılıyor. "Uzun ince bir 
yoldayım/Gidiyorum gündüz gece/Bilmi-
yorum ne haldeyim/Gidiyorum gündüz 
gece" dizeleriyle hafızalara kazınan halk 
ozanı, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın bugün Şar-
kışla ilçesine bağlı olan Sivrialan köyünde 
dünyaya geldi. Ömrü yoksulluk ve zorluk-
larla geçen Aşık Veysel, Cumhuriyet'in 

10'uncu yılı için yazdığı destanın yayınlan-
masıyla da dikkati çekerken, Arifiye, Hasa-
noğlan, Çifteler köy enstitülerinde halk 
türküsü öğretmeni olarak 5 yıl görev yaptı. 
Yurt çapında tanınması 1950'lerde gerçek-
leşen Aşık Veysel, aynı yıl senaryosunu 
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin 
Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ka-
ranlık Dünya" adlı bir filmde, yaşadığı Siv-
rialan köyü çevresiyle birlikte konu edildi. 
Şiirleri konu bakımından zengin çeşitlilik 

gösteren Veysel, Yunus Emre'nin etkisin-
deki şiirlerinde halk kültürünün mayasına 
karışan yönleriyle tasavvuftan izler sunar-
ken, Türk edebiyatının ve saz şiiri geleneği-
nin büyük ustalarından biri olarak, 
kendisinden sonra gelenleri etkiledi. 

Aşık geleneğinin temsilcisi  

Duru ve arı bir dille yazdığı şiirleriyle halkla 
aydınlar arasında köprü kuran Aşık Veysel'e 
TBMM tarafından, "Anadilimize ve milli 
birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü" 
1965'te özel bir kanunla 500 lira aylık bağ-
landı. Yaşama sevinciyle hüznün, iyimser-

likle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, 
aşık geleneğinin son büyük temsilcileri ara-
sında yer alan ünlü halk ozanı, 1971'de 
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde son konse-
rini verdi. Ozan, ölümünden birkaç saat 
öncesinde bile, ''Birbirinizle, konu komşuyla 
iyi geçinin, dirliğiniz, düzeniniz bozulma-
sın'' diyerek, ''Kürt'ü Türk'ü ne Çerkezi/Hep 
Adem'in oğlu, kızı/Beraberce şehit, 
gazi/Yanlış var mı ve neresi'' dizelerini söy-
ledi. Aşık Veysel, 21 Mart 1973 günü sa-
baha karşı 03.30'da doğduğu köy olan 
Sivrialan’da, şimdi adına müze olarak 
düzenlenen evde hayata  gözlerini yumdu.

O rkestra şefi, piyanist ve besteci 
Turan Manafzade, görüntülü tele-
fon bağlantısıyla Skype ya da 

WhatsApp uygulamaları üzerinden öğrenci-
lerine piyano dersleri veriyor. Manafzade, 
yaptığı açıklamada, sosyal yaşamın önemli 
olduğu kadar, zamanın da değerli olduğu-
nun unutulmaması gerektiğini söyledi. Aktif 
sahne hayatının yanı sıra 13 yıldır müzikal 
anlamda eğitmenlik yaptığını aktaran Ma-
nafzade, "Kovid-19 virüsü sebebiyle dünya-
nın alarma geçtiği bugünlerde, hepimizin 
sağlığı ve yaşamın durmaması adına hızlı ve 
pratik çözümler bulmamız gerektiğini dü-
şündüğümüz için annemle birlikte öğrencile-
rimizle uzaktan eğitime geçmeye karar 
verdik. Ciddi tedbirler alınıp okulların eği-
time ara vermesiyle beraber bizim de piyano 
derslerine uzaktan eğitimle devam etmeye 
karar vermemizin esas sebebi, öğrencilerimi-
zin yaklaşan sınavlarının olması." diye ko-
nuştu. Annesiyle birlikte öğrencileri 
konservatuvar sınavlarına ve diğer sertifika 
programlarına hazırlayan Manafzade, şu 
anda Bahçeşehir Üniversitesinin işletme bö-
lümünde yüksek lisans yaptığını ve online 
dersler aldığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bugün dünyanın bütün önemli üniversiteleri 
ve konservatuvarları da online eğitime geç-
miş durumda. Ben de bu vesileyle uzaktan 
eğitimi henüz denememiş olan herkese dene-
melerini tavsiye ederim. Ayrıca yenilenebilir 
enerji, iklim değişikliği, küresel ısınma, dijital-
leşme, yapay zeka ve benzeri konularda daha 
sağlıklı bir gelecek adına insanların bilinçlen-
mesinin, yaşanılabilir dünya için şart oldu-
ğunu söylemek yerinde olur. Müzisyen bir 
aile olarak insanı ve dünyayı iyileştiren gücün 
müzik ve sanat olduğuna ve herkesin haya-
tında sanata yer vermesi gerektiğine her 
zaman inandık." 
ABD'den Gaziantep'e canlı yayın 
Farklı uygulamalar üzerinden öğrencilerine 
oyun yazarlığı dersleri veren Kulis Tiyatro 
Dergisi Yayın Yönetmeni, yazar Ayşe Şahin-
boy Doğan da daha önce tiyatro alanında 
sahne ve oyunculuk üzerine çeşitli eğitimler 
verdiğini anlattı. Doğan, virüs salgını sebe-
biyle değişen dünya düzeni karşısında sınıfla-
rını sanal ortama taşıdıklarına işaret ederek, 
"Tiyatro metin yazarı olmak göründüğü 
kadar kolay değil lakin yazmaya yeteneğiniz 
varsa sonradan eğitimle geliştirilebilir, öğre-
nilebilir. Şair ve yazar Ayşe Sevim'in önderli-

ğinde kurulan çevrimiçi atölye '@Netyazı' ile 
tam da bu noktada online oyun yazarlığı eği-
timlerine başladık. ABD'den Gaziantep'e 
canlı yayında buluşup öğrencilerimle birlikte 
metin çalışmaları yapabiliyoruz." dedi. 

Mesafeler kalktı  

Yaklaşık 8 haftalık eğitimde birebir yazılmak 
istenen oyunlar üzerine çalışmalar yaptıkları 
için 7 kişiden fazla sınıf oluşturmadığına dik-
kati çeken Doğan, "Başlarken 'online eğiti-
min, yüz yüze yapılanın verdiği tesiri 
yakalayabilir mi?' diye düşünmedim değil. İlk 
günden itibaren sanki bir masanın etrafında 
toplanıp sohbet ediyormuşuz hissini hem 
öğrencilerim hem de ben yaşayınca, 'İşte yeni 
platformumuz burası.' dedim. Şimdi dijital 
dünyaya tiyatro oyun metinleri ve çocuk ti-
yatrosuna kısa oyunlar yazmak isteyenler 
için ayrı sınıflar açacağım. Heybemizde ne 
varsa paylaşacağız. Yazmaya, hayal kurup 
hikaye dünyasının içinde varolmaya, birde 
bunu tiyatro ile taçlandırmayı düşünen her-
kesi bekliyor olacağız. Sadece kriz dönemle-
rini kurtarmak için değil, online sınıfların 
insanlar arasındaki mesafeleri kaldırarak bü-
yükşehirlerdeki eğitim imkanlarına ulaşama-

yanlar için de zenginlik olacağını düşünüyo-
rum." ifadelerini kullandı. Koronovirüs sebe-
biyle telaş içerisinde olan insanlara sanatın 
moral kaynağı olabileceği yorumunu yapan 
Ayşe Şahinboy Doğan, sanatçıların dönemin 
gerekliliklerini göz önüne alarak yeni yollar 
açacağını sözlerine ekledi. 

ERZURUM'DA yapımı tamamlanan 
ve açılış için gün sayan İl Halk Kü-
tüphanesi, sosyal donatılarıyla ziya-

retçilerini cezbedecek. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kent merkezinde 
yaptırılan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet ve-
recek. İçerisinde 1 milyon kitap bulunan kü-

tüphane, 7'den 70'e herkesin güzel vakit geçir-
mesi için özel olarak hazırlandı. Kütüphanede 
1950 ila 2004 yılları arasında yayımlanan ga-
zetelerin nüshaları da yer alıyor. Toplu ve bi-
reysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, 
sinema, konferans, bilgisayar salonları ile oyun 
alanları bulunan kütüphane 9 bin 200 metre-
kare kapalı alana sahip. Vali Okay Memiş, yap-
tığı açıklamada, kütüphanenin gelecek nesillere 
yapılan en anlamlı yatırım olduğunu söyledi. 
Kütüphanenin 26 salonu bulunduğunu ve en 
büyüğünün 200 kişilik olduğunu ifade eden 

Memiş, "Kütüphanenin şehrimize ve halkı-
mıza kazandırılmasından duyduğumuz gu-
ruru kelimelerle anlatamam. Burası sosyal 
donatılarıyla çok ayrı bir mekan ve geleceğimi-
zin teminatı gençlerimiz burada istedikleri gibi 
çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu. 
Memiş, kütüphanenin ilkokuldan üniversite se-
viyesine kadar bütün yaş gruplarına hitap ede-
ceğini anlattı. 

Resmi açılışı erteledik 

Kütüphane binasının 4 katlı olduğunu ifade 

eden Memiş, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 
alan itibarıyla en büyük halk kütüphanesi 
olan burası 2 bin kişilik okuyucu kapasitesine 
sahip. Halka 24 saat hizmet verecek kütüp-
hane 4 kattan oluşan içeriğiyle spor salonu ve 
sosyal donatılarıyla bölgede tek. Resmi açılı-
şını ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirler nedeniyle biraz erteledik. 
Kütüphanenin açılışını da ilgili bakanlarımı-
zın katılımıyla yapacağız. Hakikaten gurur 
duyduğumuz, son derece güzel bir bina. İlk-
okul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 

hizmet verecek. Muhteşem bir yapı. Bilgisa-
yarlarıyla, dijital materyalleriyle gerçekten 
güzel bir yer. Türkiye'de il halk kütüphaneleri 
arasında bir benzeri daha bulunmayan kü-
tüphane Türkiye'de tek olma özelliğine 
sahip." Memiş kütüphanenin tamamıyla sos-
yal bir yaşam alanı olduğunu dile getirdi. Kü-
tüphanenin alan olarak çok büyük olduğuna 
işaret eden Memiş, "24 saat gençlerimiz bu-
rada kalabilir ve çalışmalarını sürdürebilir. 
Okumak ve bilgi sahibi olmak isteyen her bi-
reye sınırsız hizmet sunacak." dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı direnç geliştiren sanat toplululukları, sinemacılar,  
tiyatrocular ve müzisyenler online sanat aktiviteleriyle çalışmalarına devam ediyor
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 CALISIYOR Gaziantep'te yaşayan ve piyanoda elde 
ettiği derecelerle gelecek vadeden  

9 yaşındaki Evrim Eren, gelecekte yurt 
dışında konserler vererek adını geniş 

kitlelere duyurmayı hedefliyor 

Aşık Veysel unutulmuyor

HASSAN B. Sabit Sinema Akademisi 
ve İSTEV f/ilim Okulu'nda online si-
nema dersleri veren yazar ve yönet-
men Abdulhamit Güler ise farklı 
atölyelerde 100'e yakın öğrencisinin 
olduğu bilgisini vererek, "Her birinin 
süreci farklı işliyor. Farklı zamanlarda 
başlamış ve devam ediyor. Mülakat-
ları da internet üzerinden yaparak, 
öğrenci seçiyoruz. Katılım sağlayacak 
kişilerin uyumu için uygun müfredat 
ve etkili süreç yöntemini planlıyoruz. 
Zaten gençler bu sisteme uyumlu. 
Zira online bir sosyo-kültürel hayat 
sürdürüyorlar. Bu anlamda teknik ve 
içerik olarak hiçbir engelimiz yok." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Güler, öğ-
rencileriyle birlikte film hazırlık 
süreçlerini ve senaryo hazırlama aşa-
malarını da online yürüttüklerini ak-
tararak, şöyle devam etti: "Mevcut 
durum ket vurmamalı çalışmaları-
mıza. Hayat devam ediyor ve diri kal-
malıyız. Ayrıca online sistem, 
geleceğin eğitim yöntemlerinden biri. 
Yani mekanı aşan sistemlerle iş görü-
lecek yakın zamanda. Bizim yaptığı-
mız atölyeler gibi çalışmalar, 
uygulama kısımlarının katı sınırları dı-
şında, uzaktan eğitim yöntemiyle 
devam edecek. Bu, özellikle Anado-
lu'nun ücra noktalarında imkanlara 
ulaşamayan kişiler için imkan olacak. 
Sadece Anadolu değil tabii ki... Türki-
ye'deki biri İngiltere ya da Çin'deki bir 
çalışmaya anında, evinde otururken 
katılabilecek." Sinema dünyasında 
artık izleyicilerin ve üreticilerin yeni 
mecralara hazırlıklı olması gerektiğini 
söyleyen Güler, gelecekte sanatın her 
alanında online unsurların devreye gi-
receğini ve bu çıkacak yeni platform-
lar için geç kalmadan yatırım 
yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Online unsurlar  
devreye girecek  

Kütüphane artık gün sayıyor
Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 bin metrekare alana yapılan, içerisinde 1 milyon kitap bulunan İl Halk Kütüphanesi resmi açılış için gün sayıyor 
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Futbolcular uyardı

FENERBAHÇE taraftarları, Kadıköy'deki 
Alex de Souza heykeline maske ve eldiven 
taktı. Koronavirüs salgınının ardından in-
sanlar gerek eldiven ve maske takarak, ge-
rekse kolonya ve dezenfektan kullanarak 
çeşitli önlemler almaya başladı. Fener-

bahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da 
bulunan eski futbolcu Alex de Souza'nın 
heykeline maske ve eldiven taktı. Heykelin 
fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, "Bence 
güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilin-
çlenmesi lazım. En azından burada gördük-

lerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta 
gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu 
dönemde virüs kadar panik ve korkularında 
tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin 
olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat 
bir şekilde yaşanabilir" dedi.

Alex heykeline maske ve eldiven taktılar 

GALATASARAYLI futbolcu Şener Öz-
bayraklı, sevdiklerimizi korumak için 
onlarla görüşemeye ara verelim me-
sajı verirken, "Sağlığın ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve 
zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece 
kendimizi değil, ailemizi, sevdikleri-
mizi ve tüm insanları düşünmemiz 
gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerek-
tiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, 
bunlara özen gösterelim. Bir ömür 
sevdiklerimizle görüşebilmemiz için 
bir süre küsebiliriz" dedi. 

Direktiflere hepimiz uyalım 

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut 
Nayir, koronovirüs için yetkili makam-
ların belirlediği kurallara uymanın 
önemini dile getirirerek, "Dünya ça-
pındaki bir salgın nedeniyle zor bir 
dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda 
ülkemizde de artış göstermeye baş-
ladı. Liglerin ertelenmesiyle bir spor-
cularda sosyal izolasyona girdik ve 
mümkün olduğunda dışarıya çıkma-
maya çalışıyoruz. Bireysel ve çevre-
mizde insanlarında hijyenine dikkat 
etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. 
Özellikle devlet yetkililerinin ve ma-
kamlarının paylaştığı direktiflere uya-
lım ki bu salgın büyümesin, 
üstesinden birlikte gelelim. Buna yü-
rekten inanıyorum. Kendinize ve çev-
renizdeki insanlara dikkat edin. 
Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın"  
diye konuştu. 

Çağlar çağrı yaptı 

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut 
Nayir ve Galatasaray'ın milli  

oyuncusu Şener Özbayraklı, dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüs 
hakkında Demirören Haber Ajan-

sı'na (DHA) açıklamalarda bulunduFENERBAHCE  
BOS DURMAYACAK 

F enerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu 
Emre Belözoğlu, kulüp televizyo-
nuna açıklamalarda bulundu. 

Alınan her türlü karara hem futbolcular, 
hem de kulüp olarak saygı duyduklarını 
ifade eden Emre Belözoğlu, “Tüm dünyayı 
ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs 
nedeniyle insanlık olarak zor günler yaşıyo-
ruz. Devletimizin virüsle mücadele etmek 
için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi de 
inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlat-
mamıza vesile olacak diye düşünüyorum. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı da aldığı kararla 
Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol 
liglerindeki maçları erteledi. Gerek Cumhur-
başkanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Ba-
kanlığımızın, gerek TFF’nin aldığı her türlü 
karara hem bireysel, hem oyuncular anla-
mında, hem de kulüp olarak saygı duyduğu-
muzu ifade etmeliyim. Ertelenme kararının 
hemen akabinde takım olarak toplanma 
yaptık. Zeki hocamızın hazırlamış olduğu 
bir haftalık evde çalışma programı belir-
lendi. Pazartesi gününden itibaren de biz-
lere tedarik edilecek, evde kullanacağımız 
malzemelerle beraber antrenmanlara başla-
yacağız. Bireysel performans uzmanı Fatih 
Yıldız hocamızın da gözetiminde antren-
manlarımız video sistemi eşliğinde takip 
edilecek. Bireysel antrenmanlarımızı ta-
mamladıktan sonra da önümüzdeki hafta 
federasyon da sezonun yeniden başlama-

sıyla ilgili bir tarih belirleyecektir diye ümit 
ediyorum. Ona göre de programımızı gün-
celleyeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği 
bu zor süreçte, futbol otomatik olarak ge-
ride kalmalıydı. Bizler evimizde çalışmaya 
devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz de dünya 
da bu salgını bir an önce atlatır. Herkesi vi-
rüsle mücadele konusunda devletimizin 
uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. 
Bizler de antrenmanlarımızı evde yapacağız. 
Olabildiğince herkesin evlerinde kalması ge-
rektiğini söylemek zorundayım. Çok bula-
şıcı bir virüs. Sağlık Bakanlığı’nda özveriyle 
çalışan bireylere ayrıca bir vatandaş olarak 
teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı da içinde bulunduğumuz süreci 
hem sporcuların sağlığı açısından, hem de 
spor kulüplerinin menfaatleri doğrultu-
sunda çok doğru yönetti. İnşallah en kısa 
sürede bu süreci ülkemiz atlatır. En az ka-
yıpla bu dönemi atlarız. İnanıyorum ki 
dünya en az sıkıntıyla bu süreci atlatır” ifa-
delerini kullandı. 

Devletin kararına saygılıyız 

Yabancı oyuncuların motivasyonlarının 
Türk oyuncularla aynı olmayabildiğinin al-
tını çizen tecrübeli futbolcu, “Bir sporcu ola-
rak benim söyleyebileceğim şu; burada 
devletimizin almış olduğu bir karar var, hem 
kulüp anlamında, hem de sporcu anlamında 
bizim buna uymamız gerekiyor. Sporcu ola-

rak tabii ki bizler de motivasyonumuzu saha 
içinde taraftarın tribünde olmasından da 
alıyoruz. Ülkemizde son 2-3 gün içerisinde 
almış olduğumuz ölü vakaları oldu. Hastalı-
ğın artarak devam ettiği bir süreç var, tabii ki 
dünyada da takip ediyoruz. Türkiye’de fut-
bol baktığınız zaman konjonktür olarak de-
ğişim gösterdi. Oyuncu profilleri genelde 
yabancı ağırlıklı ve yabancı oyuncuların da 
bu anlamda psikolojisi, motivasyonu bir 
Türk oyuncuyla aynı olmayabiliyor. Ama 
ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Fener-

bahçe Spor Kulübü’nün sporcuları olarak 
bu süreçte devletimizin, federasyonumuzun 
almış olduğu her türlü karara saygılı bir şe-
kilde davranmamız gerektiğini düşünüyo-
rum ki öyle de davrandık. Sonuç itibarıyla 
böyle bir karar alındı, yerinde ve doğru bir 
karar olduğunu da düşünüyorum. Sporcu 
sağlığı söz konusu ve sadece sporcu sağlığı 
olarak da bakmamak lazım. Bizler maçlara 
hazırlanmak için antrenman da yapacağı-
mız bir süreç söz konusu. Gerek tesis çalı-
şanlarıyla, gerekse de takım 
arkadaşlarımızla antrenman sahasında da 
birlikteliğimiz olacak. Süreç içinde devleti-
miz de Spor Bakanlığımız da hem kulüple-
rin menfaatlerini düşünerek, hem de sporcu 
sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. 
Ama her şeyden önce Sağlık Bakanlığımız, 
gündemi de bence çok doğru takip etti ve in-
şallah ülkemizin bu süreci en az sıkıntıyla 
atlatmasına vesile olacak radikal kararlar 
aldı. Bunları da göz ardı etmememiz gereki-
yor. Oyuncu, sporcu ve bir Türk futbolcusu 
olarak da burada devletimizin ve bakanlıkla-
rımızın aldığı her türlü kararda yanlarında 
olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. On-
ların verdikleri kararlar da saygı duymamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, “Ertelenme kararının hemen akabinde 

takım olarak toplanma yaptık. Zeki hocamızın hazırlamış olduğu bir hafta-

lık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren de biz-

lere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber 

antrenmanlara başlayacağız” dedi 

PAZARTESİ gününden itibaren video kontrol 
sistemiyle bütün takımın aynı anda antren-
man yapacağını aktaran Emre Belözoğlu, 
“Az önce de ifade ettiğim gibi Zeki hocamız 
1 haftalık programı belirledi. Burada Fatih 
Yıldız hocamız da pazartesi gününden itiba-
ren video kontrol sistemiyle bütün takıma 
aynı anda antrenman yaptıracak. Zaten bu 
antrenmanın içeriğiyle ilgili ekipmanı da 

bizlere bugün ve yarın itibarıyla ulaştıracak-
lar. Bizler de devletimizin vermiş olduğu ka-
rarla alakalı herkese söylediğimiz gibi evde 
kalacağız, evde kalmalıyız! Ülkemizdeki bir-
çok bireyin de bu süreçte evde kalması ge-
rekiyor. Bizler de çalışmalarımıza evde 
devam edeceğiz ve o da bir rutin kontrol 
şeklinde olacak. Zeki hocamızın programı, 
Fatih hocamızın da kontrolünde devam ede-

cek sporcuların antrenmanı. Ve bir kez daha 
belirtmek isterim ki, lütfen evde kalalım! Bu 
süreci ülkemiz, birlik ve dirlik içinde yekvü-
cut halinde atlatacaktır. Dünya kolay bir sü-
reçten geçmiyor ve ülkemizde de bunun 
etkileri olacaktır. Ama inanıyorum ki bu aziz 
millet, devletimizin vermiş olduğu destekle 
inşallah bu dönemi en kısa sürede atlata-
caktır” ifadelerini kullandı. DHA 

Bütün takım antrenman yapacak 

YAPTIĞI canlı yayınla açıklamalarda bulu-
nan milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası, 
benim için gerçekten çok önemli. Herkesin 
emeği çoktur bizim milli takımda ama 
benim de gerçekten o turnuvada çok 
emeklerim var“ dedi. Yaşadığı ağır sakatlık 
sonrası kiralık olarak oynadığı Crystal Pa-
lace ile yollarını ayırarak Everton'a geri 
dönen Cenk Tosun; sakatlığı, EURO 2020 
ve koronavirüs hakkında önemli açıklama-
larda bulundu. 10 gün önce ameliyat geçi-
ren ve tedavisini evinde devam ettiren 
Cenk Tosun, sosyal medya hesabından 
canlı yayın yaparak, takipçileriyle sohbet 
etti. Sosyal medya hesabından “Sizlere 
tavsiyelerim var, herkes evinde kalsın“ di-
yerek söze başlayan Milli futbolcu Cenk 
Tosun, "Virüsü, inşallah en yakın za-
manda, hep beraber daha hızlı yenmemiz 

için herkes evinde kalsın. Güzel aileleriyle 
evde vakit geçirsin, benim yaptığım gibi. 
Zaten benim başka şansım yok. Sizlerle 
canlı yayın yapmak istedim. Hepimiz ev-
deyiz, iyi ki de evdeyiz. Ailelerimizle bir-
likte vakit geçirebiliyoruz. İnşallah en 
yakın zamanda bu duruma bir sonuç bu-
lacaklar. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. 
Ben buna tamamen inanıyorum.  
Dışarıda gözükmeme bakmayın, evimin 
bahçesindeyim. Evde vakit geçiriyorum. 
Biraz daha dişimizi sıkalım lütfen, boş 
isler için dışarı çıkmayalım, sadece ihtiyaç-
larımızı karşılamak için çıkalım. Zaten 
tüm dünyada durum aynı. İnşallah hep 
birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz, 
buna inanıyorum. Böyle sizler ile birleş-
mek istedim, herkes evlerine kapandı, biraz 
da sıkılıyor. Ben bu aralar sizlerle daha çok 

görüşebilirim” ifadelerini kullandı. 

Daha güçlü döneceğim 

Takipçilerinin sorusu üzerine tedavi süre-
cini anlatan Cenk Tosun, "10 gün önce 
ameliyat oldum , 10 gündür evden çıkmı-
yorum. Zaten istesem de çıkamam, çok 
çıkma taraftarı değilim. Ameliyat başarılı 
geçti, Londra'da oldu .T 
edavi boyunca haftada üç gün fizyotera-
pist geliyor bizim eve. Diğer kalan saat-
lerde buz koyuyorum, ailemle vakit 
geçiriyorum. Çocuklarımla oynuyorum. 
Yani daha beter şeyler var. Çok üzüldüm 
7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her 
şey Allah'tandır. Vardır her şeyde bir hayır. 
Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu sü-
reçte çok çalışıp daha güçlü dönmek için 
elimden geleni yapacağım. Ondan sonra-

sına hep birlikte bakacağız”dedi. 

Euro 2020 için emeklerim var 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme-
leri'nin ardından attığı bir tweet nedeniyle 
eşleştirildiğini belirten Cenk Tosun, "Ge-
çenlerde bir tweet attım, bazı yerlerde yan-
lış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, tabii 
bende bu duruma çok üzülüyorum. Ama 
Avrupa Şampiyonası, benim için gerçek-
ten çok önemli. Herkesin emeği çoktur, 
benim de gerçekten o turnuvada çok 
emeklerim var. Çünkü 5 gol atmışım, ağrı-
larım olduğu zamanlar gittim, yine de hiç-
bir şey demeden oynadım. Sadece Avrupa 
Şampiyonası'na gitmek için. O yüzden sa-
katlandığımda çok üzülmüştüm. Virüs ne-
deniyle ölen insanlar açısından mutlu 
etmese de, ertelemeyle şampiyonaya gide-

bilme şansımın doğması mutlu etti so-
nuçta. O yüzden fazla yanlış anlaşılmasın“ 
dedi. "Takipçilerime çok teşekkür ediyo-
rum. Sakatlık dönemimde bana çok destek 
oldunuz. Bağışıklık sisteminizi iyi tutun, 
evde kalın, bu süreci birlikte aşacağız. Ben 
sık sık böyle yayınlarla karşınıza çıkaca-
ğım. Hepinize çok teşekkür ediyorum“ 
sözleriyle canlı yayınını bitirdi. DHA 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi. Tosun, “Virüsü hep birlikte yeneceğiz” dedi

Virüsü hep birlikte yeneceğiz

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden 
Leicester City'de forma giyen milli 
futbolcu Çağlar Söyüncü, "Evde 
kalın" uyarısında bulundu. Koronavi-
rüs salgını nedeniyle sporcuların, in-
sanları bilinçlendirme hareketi 
sürüyor. Milli futbolcu Çağlar Sö-
yüncü, sosyal medya hesabından pay-
laştığı video ile birlikte herkese "Evde 
kalın" uyarısında bulundu. Çağlar Sö-
yüncü'nün paylaştığı videoda şu ifa-
deler yer aldı: "Herkese merhaba, zor 
günlerde bizler için hayatını tehlikeye 
atarak koronavirüsle mücadele eden 
tüm doktorlarımız ve sağlık birimleri-
miz, en büyük kahramanlarımız. Lüt-
fen kurallara uyalım, evde kalalım."  
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Fenerbahçe  
evden çalışacak 

2020 Tokyo Oyunları’na kota 
alan milli badmintoncu Neslihan 
Yiğit evde antrenmanlarına 

devam ettiğini belirterek, “Ülke ve dünya 
olarak koronavirüsü ile büyük bir mücadele 
içindeyiz. Bu süreci daha sağlıklı bireyler 
olarak atlatabilmek adına iş hayatlarımıza, 
sosyal hayatlarımıza, sportif hayatlarımıza 
kısa süreliğine kısıtlamalar getirdik. Ben de 
diğer arkadaşlarım gibi 2020 Tokyo Olimpi-
yatları için çalışmalarıma evde tüm hızıyla 
devam ediyorum” dedi. 

Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayalım 

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 
milli güreşçi Taha Akgül, sporunu evde yap-
tığını vurgulayarak, ‘’Küresel anlamda çok 
hızlı bir şekilde yayılım gösteren koronavirüs 
son günlerde ülkemizde görülmekte. Devle-
timiz ve Sağlık Bakanlığımız gereken ted-
birleri alıyor ama milletçe vatandaş olarak 
bizlere de bazı tedbirleri almak düşüyor. 
Öncelikle zaruri bir işimiz olmadığı müd-
detçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçi-
relim. Ben şu an evimdeyim, ailemle 
birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu 

evimde yapmaya çalışıyorum şartlar el 
verdiği kadar. Bizler de işlerimizi evleri-
mizde yapalım mümkün olduğunca evde 
vakit geçirmeye çalışalım.  
Tabi biz bunları yaptıkça koronavirüsün 
yayılmasını durduracağız ve inşallah da en 
kısa sürede ülkemizden gitmesini sağlaya-
cağız. Devlet olarak ülke olarak hep birlikte 
el ele vererek inşallah bu zor günlerin de üs-
tesinden geleceğimizi düşünüyorum” diye 
konuştu. 

Önce sağlık gelir 

Sevilla Maratonu'ndaki derecesiyle 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçen 
milli atlet Yavuz Ağralı da, evinde kendini ka-
rantinaya aldığını ifade ederek, “Çin’in 
Wuhan şehrinde başlayıp hızla tüm dünyaya 
yayılan koronavirüsle tüm dünya olduğu gibi 
ülkemiz de mücadele etmektedir.  
Sorun küresel, mücadele ulusal. Eğer benim 
gibi yurtdışından dönmüş iseniz ilk 14 günü 
evinizde geçirin. Kendinizi izole edin. Ziya-
retçi kabul etmeyin. Sık sık ellerinizi sabun 
ile yıkayın. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye”  
ifadelerini kullandı.

Milli sporcular önlem aldı 

Liglerin ertelenmesi 
doğru karar
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesi-
nin çok normal ve yerinde bir karar olduğunu söyledi

FUTBOL, basketbol ve voleybol ligleri-
nin koronavirüs salgınına karşı alınan 
tedbirler kapsamında süresiz olarak 
ertelenmesinin ardından, Pınar Karşı-
yaka, spor kamuoyu ve taraftarlarına, 
“Evde kalın” çağrısı yaptı. ING Bas-
ketbol Süper Ligi’nde bu sezon zirve 
mücadelesi verip yine virüs salgını yü-
zünden askıya alınan FIBA Europe 
Cup’ta yarı finale çıkan yeşil-kırmızılı-
lar, resmi sosyal medya hesaplarından, 
“Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, dün yaptığı açık-
lama ile ING Basketbol Süper Ligi 
maçlarının süresiz olarak ertelendiğini 
duyurdu. Biz de kulüp olarak antren-
manlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatı-
yor ve ‘Evde Kal’ diyoruz! Yeniden, 
basketbol ile görüşmek üzere!” açıkla-
masını yaptı. 

TBF ve FIBA bekleniyor 

Pınar Karşıyaka’da oyuncularla görü-
şen teknik ekip, liglerin durduğu sü-
reçte evlerinden çıkmamalarını istedi. 
Yeşil-kırmızılıların ABD’li 5 oyuncusu 
ve Fransız M’Baye de bu süreçte sal-
gınla mücadele eden ülkelerine gitme-
yecek. Kaf-Kaf, ligler ve kupalarla ilgili 
yeni takvim oluşturmaya çalışan Tür-
kiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 
Uluslararası Basketbol Federasyo-
nu’nun (FIBA) vereceği kararları bekli-
yor. TBF’nin FIBA ve Avrupa Basketbol 
Ligleri Birliği ile (ULEB) görüşüp tak-
vim belirleyeceği belirtildi.  

Basketbolda  
evde kal çağrısı

PLAY OFF  
GUNDEMDE YOK!

FENERBAHÇE Kulübü, 
koronavirüs sebebiyle lig-
lere verilen arada, sarı-la-

civertli futbolcuların antrenmanlarını 
evlerinde video sistem eşliğinde sür-
düreceklerini bildirdi. Sarı-lacivertli 
kulüpten yapılan açıklamada şu ifa-
deler kullanıldı: "Koronavirüs sebe-
biyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta 
Sezonu'na ara verilmesinin ardından 
Futbol A Takımımızın oyuncuları an-
trenmanlarını evlerinde sürdürecektir. 
Pazartesi gününden itibaren kendile-
rine tedarik edilen malzemelerle ça-
lışmaya başlayacak oyuncularımız 
video sistem eşliğinde Bireysel Per-
formans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın 
gözetiminde antrenmanlarını yapa-
caktır. 1 haftalık bu programın ardın-
dan ligin yeniden başlayacağı tarihe 
göre çalışma programı yeniden 
düzenlenecektir."  

Podolski baklavayla 
çağrıda bulundu

KORONAVİRÜS nedeniyle 
liglerin ertelendiği Türki-
ye'de evlerinde istirahat 

eden Fraport TAV Antalyasporlu fut-
bolcular Charles ile Chico tuvalet ka-
ğıdı sektirdikleri videoları paylaşarak, 
taraftara evde kalmaları çağrısı yaptı. 
Podolski de hediye edilen Gaziantep 
baklavasının fotoğrafıyla "Gazian-
tep'ten gelen havuç dilim baklavalarla 
evde kalıyorum" yazısı paylaştı. 
Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle 
ligler süresiz ertelendiği için futbolcu-
lar evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaş-
masını istemeyen futbolcular 'Evde kal' 
çağrısına uyarken kendi aralarında bir　
oyun geliştirdi. Fraport TAV Antalyas-
por futbolcuları tuvalet kağıdı sektirme 
oyununda birbirlerine meydan okudu. 
Ülkesinde evinde bulunan Charles tu-
valet kağıdını ayağında sektirdiği vi-
deoyu paylaşarak, Chico'ya meydan 
okudu. Chico da tuvalet kağıdını sek-
tirdiği videoyu paylaştı. 

“Baklavalarla evde kalıyorum” 

Kırmızı beyazlıların yıldız futbolcusu 
Podolski ise kendisine gönderilen Ga-
ziantep baklavasıyla fotoğraf çektirip, 
takipçilerine evde kalmaları paylaşımı 
yaptı. Podolski fotoğrafın altına "Gazi-
antep'ten gelen havuç dilim baklava-
larla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.

Yusuf Yazıcı  
form tutuyor

A MİLLİ Takım ve Fransız 
Lille Kulübü’nün yıldızı 
Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ 

diz ön çapraz bağ operasyonundan 
sonra form tutmaya başladı. 
Fransa Ligi’nin 19’uncu haftasında 
Lille’in Monaco ile oynadığı maçta sa-
katlanan ve 28 Aralık 2019’da Ro-
ma’da başarılı bir operasyon geçiren 
Yazıcı, Antalya’da form tutuyor. Birey-
sel antrenmanlarını sürdüren milli fut-
bolcu, doktorların onay vermesi 
durumunda Mayıs ayında takımıyla 
birlikte çalışmalara da başlayacak.

Mustafa Cengiz,  
“Saat 1’den, 4’e kadar 

tartıştık. Ama asla 
gündemimize play-off 

diye bir şey  
girmedi”

G alatasaray Başkanı Mustafa Cen-
giz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 
Mehmet Sepil’in açıklamalarına 

yanıt olarak Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-
off konusunun gündeme gelmediğini ifade 
eden Mustafa Cengiz, “Saat 1’den, 4’e 
kadar tartıştık. Bütün kulüp başkanları sağ 
olsunlar değerli düşüncelerini söyledi. 
Ama asla gündemimize play-off diye bir 
şey girmedi.  
Tartışılan konu liglerin başlama tarihiydi. 
Futbolcuların gelişemeden tekrar formuna 
kavuşmasındaki aralıklar. Bununla ilgili 2 
görüş belirdi. 17 veya 30 Nisan başlangıç. 
Bildiğiniz gibi ülkede büyük bir tehlike var. 

 Biz bunun için bu kararın bile Türkiye 
Futbol Federasyonu ile hükümet arasında 
senkronize alınmasını, bunun için de bir 
komisyon kurulmasını önerdik. Bu konuda 
herkesle ittifak ettik. Karar buydu. Yoksa 
play-off gibi bir şey olmadı. Play-off yaptı-
ğınızda 8 takım mı olacak, 10 takım mı 
olacak. Yoksa 18’de 4 maçlık bir şey mi ya-
pacaksınız. Bunun formatı yok. Böyle bir 
şey yok. Değişik formatlar hızlandırılma 
anlamında tartışılabilir. Sayın Mehmet Se-
pil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi dü-
şüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp 
başkanları bir araya gelerek yaptığımız 
toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve 
başkanlar tarafından tartışılmadı”  
ifadelerini kullandı. 

Yapılacak bir play-off sisteminin bütün ku-
lüplere haksızlık olacağını söyleyen Cen-
giz, “Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8’den 
başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, 
ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksız-
lık olur. Kim buna karar verecek? Keşke 
ligler oynansa bir an evvel. Virüsün kont-
rollü hale gelmesi gerekir. Kulüplerimiz 
olarak devletimizin yanındayız. Bütün ka-
rarları destekliyoruz. Sağlık Bakanlığımı-
zın, hükümetimizin aldığı bütün kararlara 
uyacağız.TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte 
yürüteceğiz. Alınan karar bu. Bir an evvel 
başlamasını temenni etmek. Ama bu te-
menni ile olmuyor. Ortada bir gerçek var. 
Milletimiz, ulusal olarak ayakta salgınla 
çarpışıyor” şeklinde konuştu. DHA 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet  
Sepil'in bugün yaptığı, "Play-off sistemi seçenekler arasında" açıklamasının  

üzerine, “Sayın Mehmet Sepil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi  
olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız  

toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı” dedi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekip-
lerinden Yılport Samsuns-
por’un teknik direktörü 

Ertuğrul Sağlam, koronavirüs salgınına 
karşı büyük gayret sarf eden sağlık çalışan-
larına teşekkür etti. Sağlam, “Devlet bü-
yüklerimizin, Sayın Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca’nın direktiflerini, uyarılarını 
harfiyen uygulamamız gerekiyor. Bu vesi-
leyle Sayın Bakanımıza ve tüm sağlık çalı-
şanlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. 
Allah razı olsun, gece gündüz çalışıyorlar. 
Bizler onlara nasıl yardımcı olabiliriz, bu 
mücadeleye nasıl daha fazla katkı koyabili-
riz bunu düşünüyoruz. Burada şu tespi-
timi ifade etmek durumundayım. 
Uzmanlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla 
daha çok risk grubunu yaşlılarımız oluştu-
ruyor. Bununla beraber kendi gözlemim, 
sanki bazı genç kardeşlerimizin konuya 
daha ciddi bakması gerekiyor. Virüsü bu-
laştırma ihtimali son derece tehlikeli. 
Gençlerimizin de hassas olması lazım. 
Devlet büyüklerimizin, hekimlerimizin di-

rektifleri dışına çıkma lüksümüz yok. Bu 
konu son derece ciddi” şeklinde konuştu. 

Büyük mücadeleye hazırız 

Koronavirüs ile ilgili taraftara da seslenen 
Sağlam, “Evet kulüp olarak bu büyük mü-
cadelede elimizden gelen ne varsa yap-
maya hazırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, 
oyuncularımız ve çalışanlarımızla müca-
deleye hazırız. Biliyorum ki taraftarımız ve 
tüm Samsun şehri de bu mücadelede gere-
ken gayreti gösterecektir. Bu arada sportif 
açıdan da taraftarımıza şu mesajı verelim. 
Her şey normale döndüğünde inşallah en 
kısa sürede hedefimize yürümeye devam 
edeceğiz. Antrenman planlaması konu-
sunda da hazırlığımızı yapmıştık. O ko-
nuda da hiç endişemiz yok. Yeter ki bir an 
önce ülke olarak sağlıklı günlere dönelim. 
Bakın burası Samsun, en umutsuz olunan 
zamanda Milli Mücadele’nin ilk hareketi 
buradan başladı. Daha 2 gün önce Çanak-
kale şehitlerimizi andık. Biz ulus olarak 
olmaz deneni defalarca kez başardık. 

Bizim milletimizin tarihinde umutsuzluğa 
yer yok. Bilim ışığında, hekimlerimizin di-
rektifleriyle, birbirimize inanarak, yardım 
ederek, konuyu ciddiye alarak inşallah bu 
belayı da defedeceğiz. Birbirimize inana-
lım, konuyu ciddiye alalım. Biz bu işi başa-
rırız” dedi. 

Takım 4 gün izinli 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun yeni tip koronavirüs 
(KOVİD-19) salgını nedeniyle ligleri ileri 
bir tarihe ertelemesinin ardından, bu 
sabah saat 11.00’de antrenman yapan Yıl-
port Samsunspor’da, teknik direktör Er-
tuğrul Sağlam takıma 4 gün izin verdi. 
Samsunspor, 25 Mart Çarşamba günü 
saat 17.30’da çalışmalara devam edecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında milli spor-
cular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, milli 

güreşçi Taha Akgül ve milli atlet Yavuz Ağralı ile Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

K oronavirüs salgını nedeniyle
'evde kal' uyarıları yapılıyor.
Günlerdir birçok kişi bu uyarı-

ları dikkate alarak, virüsün yayılma-
ması için evinden çıkmıyor. Birçok
işyeri de evden çalışma düzenine geç-
miş durumda. Ancak bazı İstanbul-
lular havanın da güzel olmasını fırsat
bilerek sabah saatlerinde sahillere
gitti. Bazı vatandaşlar koşarken, bazı-
larının yürüyüş yaptıkları görüldü.
Üsküdar Salacak sahilde yürüyüş
yapan Ali Güler, "45 dakika yürüyü-
şümüzü yaptık, hiçbir yere dokunma-
dan önlemimizi de aldık.
Kolonyamızı mendilimizi aldık. Uzak
yürüyoruz herkesten. Evimize gidince
duşumuzu da alacağız" dedi. Koşu
yapan Ali Atak ise, "Önlem aldık,
hava güzel spor yapıp evimize döne-
ceğiz" diye konuştu.

Bedenin alıştığı sistem var

Maltepe sahilde de vatandaşlar
sabah saatlerinde spor yaptı. Baki
Kuzulugil, "Dışarıda açık havada
spor yapmanın faydalı olduğunu
söylüyorlar hep. Mümkün olduğu
kadar kendimi tecrit ediyorum in-
sanlardan. Mümkün olduğunca az
sokağa çıkıyorum, çıktığımda da
hemen eve dönüyorum. Zaten ya-
kında oturuyorum." dedi. Sahilde
sabah yürüyüşüne çıkan Muazzez
Yılmazoğlu ise, "Şu anda evde olu-
yoruz ama bedenin alıştığı sistem
var. Onun için çıktım şu anda. Dik-
kat ettiğim nokta biraz daha erken
bir saatte olması o kadar. Her birey
kendine düşeni yapmalı, görmeli
farkında olmalı diye düşünüyo-
rum." ifadelerini kullandı. DHA
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Sultanahmet Meydanı dezenfekte
edildi. Ekiplerin çalışması havadan
da görüntülendi Koronavirüs va-
kalarının ardından İstanbul'da in-
sanların toplandığı meydanlar,
parklar ve ulaşım araçları ön-

lemler kapsamında dezenfekte
ediliyor. Sultanahmet Mey-

danı da, Fatih Belediyesi

Çevre Koruma ve Sağlık İşleri
ekipleri tarafından dezenfekte
edildi. Alman Çeşmesi önünden
başlayan çalışmalarda meydan-
daki banklar, çöp konteynerleri ve
yollar ilaçlı suyla yıkandı. Sulta-
nahmet Camii ve Ayasofya Müze-
si'nin çevresi de ilaçlı suyla
yıkanarak dezenfekte edildi. 22 MART 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr 

Sultanahmet meydanı dezenfekte edildi

VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
VIRUS YOK GIBI
SPOR YAPTILAR
Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar
sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Üsküdar ve Maltepe sahillerine çıkan vatandaşlar
"Önlemimizi aldık, hava güzel bunu değerlendirmek istedik" diye konuştu

Toplu taşıma
kullanmadım
Haydar Cengiz,
"Doğru bir karar as-
lında. Sabah 07.00'de
geldim. Devamlı spor
yapıyorum 25 senedir.
Şu anda insanlar
biraz çoğalmaya baş-
ladı ben de tekrar
eve gidiyorum. Kendi
arabamla geldim.
Herhangi bir toplu ta-
şıma kullanmadım."
diye konuştu. 


