
İBADETİNİZİ EVDE YAPIN

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
koronavirüs salgını nedeniyle,

mecbur kalmadıkça dışarı çıkılma-
ması ve evde kalınması uyarısında
bulundu. Erdoğan mesajında,
“Kamu hizmetlerinde, alışverişte,
yakınlarımızla iletişimde ve daha
birçok aktivitede internet teknoloji-

sini ve telekomü-
nikasyon
imkanlarını 
kullanmaya, 
ibadetlerimizi
evlerimizde eda
etmeye ve vakti-
mizi evlerimizde
geçirmeye özen
gösterelim” dedi.
I SAYFA 7

ç

Erdoğan’dan 
‘evde kal’ mesajı

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. 

İddialara göre koronavirüs
şüphesiyle hastane yatırılan

annesini görmek isteyen Murat D.
karantina servisine girmek istedi.
Hastane güvenliği karantina katına
girilemeyeceğini ve yasak olduğunu
söyleyerek izin vermedi. Bunun
üzerine Murat D. ile güvenlikçiler

arasında tartışma yaşandı. Tar-
tışma diğer görevlilerin araya gir-
mesiyle büyümeden önlendi. Bir
süre sonra tekrar hastaneye gelen
saldırgan elindeki bıçakla kendini
engelleyen güvenlikçilere saldırdı.
Olayda Minur Bağtur ile Ferhat
Kırmızı bıçakla yaralandı. 

ç
ELiNDE BIÇAKLA HASTANEYE GELDi

Polis ekipleri tarafından ya-
kalanan şüpheli, emniyet-

teki işlemlerinin ardından Kartal
Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ile
onu adliyeye götüren ekibin koro-
navirüse karşı tulum ve koruyucu
maskeli oldukları görüldü. Olayı
gören bir hasta yakını “İçeri gir-

mek istedi, güvenlikçilerde yasak
olduğunu söyleyerek izin vermedi.
Bıçaklamış ama onu görmedim.
Polisler geldi yakaladı yapanı. 
Güvenlikçilerden biri ağırdı başka
hastaneye götürdüler” diye 
konuştu. Polisin olayla ilgili soruş-
turması devam ediyor.  I SAYFA 3
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TULUM VE KORUYUCU MASKE GiYDiRDiLER

SAYFA 8

Korana korkusu
ve cahilliği

Mustafa DOLUSAYFA 4

Nasıl bir toplum
olduk biz!

Utku KIZILTAN

ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan, yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) salgınına
karşı fedakarca savaş veren sağlık
çalışanlarını, İstanbul’da Marma-
ray, Ankara’da Başkentray ve
İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla
ücretsiz faydalanacağını bildirdi.
Turhan, “Bu 
savaşın en
önünde her
türlü tehlikeyi
göze alarak gö-
revlerini yerine
getiren sağlık
çalışanlarımız
için ne yapsak
azdır” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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Sağlıkçılara 
ulaşım ücretsiz
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CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu'nun,

tedavi gördüğü hasta-
nede yaşamını yitiren
kız kardeşi Fikriye 
Dalgıç için İstanbul Sarı-
gazi Cemevi'nde cenaze
töreni düzenlendi. Cem-
evindeki törene kalaba-
lık olmaması için Kemal
Kılıçdaroğlu katılmadı.

Kocaeli Derin'cedeki
defin törenine katılan
Kılıçdaroğlu, taziye
evinde istirahate çekildi.
Cenaze törenine İstan-
bul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İzmit Belediye
Başkanı Fatma Kaplan
Hürriyet ve parti yöneti-
cileri de katıldı. I SAYFA 8
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BU VIRUSLERI
NE YAPACAGIZ!

Cahit Turhan

MOTİVASYONUMUZU ARTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın çağrısı sonrası tüm

Türkiye, koronavirüs tehdidine karşı
mücadele eden sağlık çalışanlarına
destek için balkonlarda alkış tuttu.
Üst üste 3 gün süren alkış desteğini
değerlendiren sağlıkçılar, “Bu destek
motivasyonumuzu artırdı” dedi.
Sağlık çalışanları da vatandaşa al-
kışla teşekkür etti. I SAYFA 5
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Alkış desteğine
‘alkışlı’ cevap

Tuğba Özay İsmail
Gökgez'e konuştu. 

3 ay önce 'Kuaförüm Sensin'
programının ilk gününün
kendisine çok zor geldiğini
ifade eden Özay, “İlk gün
acayip yorucu geçmişti 
ve benim burada ne işim
var demiştim. Ertesi gün

çekime gittiğimde hatta ilk
günün gecesinde bayağı ağla-
dım. Sinirlerim çok bozul-
muştu” açıklamasını yaptı.
Özay, “Ekran beni özlemiş, ben
de ekranları özlemişim. En son
Survivor, sonra 
sağlık programı 
yapmıştım” dedi. 
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İsmaİl GökGez’İN söyleşİsİ sayfa 16’da 

AGLADIM
HÜNGÜR HÜNGÜR

Mikroskopla bile zor görülebilecek boyuttaki bir
virüs dünyayı dize getirdi.
Olan biteni az da olsa yorumluyoruz da 
bu işin nereye gideceğini ne kadar 
kestirebiliriz? 
Bu çağda robotların takip olduğu
ortamlar olacak.
Elektronik alışverişler, eğitimler,
ibadetler, sporlar, yaşamlar
hakim olacak. 

Korona dünyayı dize getirdi!

MEhMET MERT’İN kÖşE yazısı sayfa 3’TE 

HAYDİ ŞİMDİ EVE KOŞUYORUZ

Türkiye'de de koronavirüs
(Covid-19) vakalarının görül-

mesinin ardından salgınla mücadele
için başlatılan çalışmalar gün geç-
tikçe artarak devam ediyor. Kağıt-
hane Belediyesi’de bu kapsamda
‘Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi
Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı
Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapı-
lan Yürüyüştür” yazılı levhaları va-
tandaşların sıklıkla bulundukları
park ve bahçelerdeki banklara ve 
yürüyüş yollarına monte etti. I SAYFA 8
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Vatandaşlara 
levhalı uyarı

Recep T. Erdoğan

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ DOLDU

İstanbul’da güneşli havayı fır-
sat bilen vatandaşlar, yapılan

tüm uyarılarına rağmen virüse aldırış
etmeden Büyükçekmece sahillerine
akın etti. Sağlık Bakanlığı ve ilgili ku-
rumların “mecbur kalmadıkça evden
çıkmayın” uyarılarını dinlemeyenler
Büyükçekmece sahili ve parklarını
doldurdu. Belediye Başkanı Hasan
Akgün ise ekibiyle birlikte denetim-
lerde bulundu.  I SAYFA 4
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Corono virüsüne
meydan okudular

BAZI KİŞİLERE İSTİSNA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, corona 
virüs salgını önlemleri kapsa-

mında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile
kronik rahatsızlığı bulunanlar için 
uygulamaya konulan sokağa çıkma
yasağıyla ilgili olarak ek genelge ya-
yınlandı. Ek genelgeye göre başta
doktorlar olmak üzere sağlık çalışan-
ları, belediye başkanları, eczacılar; 
sokağa çıkma yasağından muaf 
olacaklar.   I SAYFA 5

ç

65 yaş yasağına
özel muafiyet!

Herkesin sağlıkçıları alkışladığı bir zamanda Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen
Murat D. terör estirdi. Karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini 
bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

mahkeme kapandı
İstanbul Anadolu Adalet

Sarayı’ndaki 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin zabıt katibi

U.E.’de koronavirüs tespit
edilince aynı bölümde

faaliyet gösteren 
3 mahkeme personeline de

idari izin verilerek
mahkemeler kapatıldı

İstanbul Anadolu Adalet
Sarayı 6. Ağır Ceza Mah-

kemesi katibi U.E.’ye Covid-19
tehşisi konulduğu ve virüsün
U.E.’ye hemşire olan eşinden bu-
laştığı öğrenildi. Katipte koronavi-
rüs tespit edilmesinin ardından 6.
Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı bö-

lümde faaliyet gösteren 5.,7. ve 8.
ağır ceza mahkemelerinin başkan,
üye ve tüm personellerinin Adalet
Komisyonu Başkanlığı’nca idari
izinli sayılmalarına karar verildiği
bilgisi edinildi. Ayrıca mahkeme-
lerin çalıştığı ilgili bölümlerin de
kapatıldığı öğrenildi.
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ADLiYE PERSONELi iDARi iZiNLi SAYILDI

Koronavirüs çıktı

Avcılar sahilinde
BIÇAKLI KAVGA

Avcılar sahilinde gençler arasında 
bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 

Olay saat 16.30 sıralarında Denizköşkler
Mahallesi sahilde meydana geldi. Kavga 
sırasında iddiaya göre, 16 yaşındaki A.P., 19
yaşındaki Mehmet Korukoğlu'nu 4 yerin-
den bıçakladı. A.P., polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 
Mehmet Korukoğlu ayakta yapılan ilk 
müdahalenin ardından Avcılar Murat
Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Seda akkUl
iSYan etti

Çok Gezenti progra-
mıyla tanınan ünlü su-

nucu Burak Akkul'un yoğun
bakım tedavisi sürerken karan-
tinada olan eşi Seda Akkul'dan

açıklama geldi. Akkul kendile-
rine gelen tepkilere isyan etti.
Akkul, “Lütfen, ‘Ülkeye korona
getirdiniz’ yazmaktan vazge-
çin” çağrısında bulundu. 
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Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Sadece defin
törenine katıldı

Tuğba Özay

1 KiŞiNiN 
DURUMU AĞIR
Ekipler saldırganı hastanede
yakalayarak gözaltına aldı. 
Bir güvenlik görevlisinin 
durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Murat D. “kasten
öldürmeye teşebbüs” 
suçundan tutuklandı.

Sadece defin
törenine katıldı



E nfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu koronavi-
rüsün bulaşmasına adeta davetiye çı-

karan 12 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu.

20 saniye kuralına uymamak

Doğrusu: “Ellerinizi rastgele değil, en az 20
saniye boyunca, doğru teknikle ovalayarak yı-
kamanız çok önemli” uyarısında bulunan Dr.
Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu ellerimizi nasıl yı-
kamamız gerektiğini şöyle anlatıyor: “Takı ve
saatinizi çıkardıktan sonra ellerinizi suyla ısla-
tın. Ardından bol miktarda sabunu, dairesel
hareketlerle ellerinizin her bölgesine yayın.
Tırnakların kenar ve uç kısımlarını temizleyin.
Parmak ve parmak aralarını ovalayın. Sol eli-
nizle sağ elinizin, sağ elinizle de sol elinizin
sırtını ovalayın. Her 2 elinizin başparmağını
diğer elinizle ovaladıktan sonra bileklerinizi
yıkayın. Ardından bileklerinizden başlayarak,
ellerinizi akan suyla iyice durulayın. Mikroor-
ganizmalar nemli ortamlarda kolayca çoğala-
bildikleri için bileklerden başlayarak tek
kullanımlık kağıt havluyla ellerinizi iyice kuru-
layın. Musluğu dirseğinizle veya elinizi kuru-
ladığınız tek kullanımlık havluyu kapatın”

Elleri sık sık temizlememek

Doğrusu: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu temiz gibi gö-
rünseler bile ellerimizin gözle görülmeyen pek
çok virüs ve bakteri taşıdıklarına dikkat çeke-
rek, “Koronavirüs de tokalaşma, ellerin ağız
veya gözlerle temas etmesi gibi yollarla kolay-
lıkla bulaşabiliyorlar” diyor. Bu nedenle öksü-
rük veya hapşırıktan sonra, hasta insanla
veya çevresiyle temasın ardından, toplu ta-
şıma araçlarını kullandıktan sonra, ortak kul-
lanılan malzemelerle temasın ardından,
dışarıdan eve veya işyerine girdiğinizde, tuva-
lete girerken ve çıktıktan sonra, yemek hazır-
lamadan önce ve sonrasında, çöplere veya
bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra elleri-
nizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.

3-4 adım mesafesini korumamak

Doğrusu: Koronavirüs hasta kişilerin öksür-
meleri ve hapşırmalarıyla ortama yayılan
damlacıkların solunması sonucu bulaşıyor.
Ayrıca solunum parçacıklarıyla kirlenmiş el-
lere ve çeşitli yüzeylere dokunulduktan sonra
ellerin yıkanmadan yüz, burun veya ağıza gö-
türülmesiyle de virüs alınabiliyor. Bu nedenle
kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak
durun, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın.
Yakın temasta bulunmaktan da kaçının; se-
lamlaşmak amacıyla tokalaşmayın, sarılma-

yın ve öpüşmeyin. Soğuk algınlığı olan kişi-
lerle aranıza en az 1.5 metre mesafe koymaya
da dikkat edin.

Bu eşyaları ortak kullanmak

Doğrusu: Havlu, çatal, bıçak ve bardak gibi
hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmamanız
da dikkat etmeniz gereken önlemler arasında
ilk sıralarda yer alıyor. Enfeksiyon Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu
işyerinde de kalem, telefon, zımba ve klavye
gibi ofis malzemelerini ortak kullanmamaya
dikkat etmeniz gerektiğini belirterek, “Ayrıca
günlük olarak klavye masa dezenfeksiyonu
yapın. Ortak kullanmak zorunda olduğunuz
malzemeleri ise dokunmadan önce antiseptik
ürün veya mendillerle silerek virüsün bulaşma
riskini azaltabilirsiniz” diyor.

Kirli ellerle yüze dokunmak

Doğrusu: Gün boyunca farkında olmadan
defalarca yüzümüze dokunuyoruz. Araştır-
malar yüzümüze günde en az 90 kez dokun-
duğumuzu ortaya koydu. Virüsler yüzde bir
hafta boyunca yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla
kirli ellerinizle ağzınıza, gözlerinize ve burnu-
nuza dokunmayın.

Uyku düzenine dikkat etmemek

Doğrusu: Kaliteli ve yeterli uyku, sağlıklı bir
bağışıklık sisteminde anahtar rol üstleniyor.
Bunun nedeni ise vücudumuzdaki bakteri ve
toksinlerle savaşan, uyku hormonu olarak bi-
linen melatoninin sadece gece ve karanlık or-
tamda salgılanması. Tüm bunların etkisiyle
bağışıklık sistemimiz uyku sırasında kendini
yeniliyor. Dolayısıyla her gün erken yatıp
erken kalkmaya ve kesintisiz 6—8 saat uyu-
maya özen gösterin. Melatonin hormonun-
dan daha fazla yararlanmak için yatak
odasının karanlık olmasına da dikkat edin.

Evde, işyerinde hijyeni aksatmak

Doğrusu: Evde kapı kolları, armatürler ve la-
vabolar gibi sık sık kullandığınız yüzeyleri her
gün bol su ve deterjanla yıkamayı ihmal et-
meyin. İşyerinde yüzey temizliğini de ıslak
mendil yerine, alkol oranı yüksek olan mad-
delerle yapmanız da çok önemli.

Su içmeyi unutmak

Doğrusu: Yaptığımız önemli hatalardan biri
de, yeterince su içmemek. Oysa su vücudu-
muzdaki toksinlerin atılmasına katkıda bulu-
narak sağlığımızın korunmasında önemli bir
rol üstleniyor. Vücut direncinizi artırmak için
günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline
getirin.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Son aylarda dünyanın en korkulan hastalığı; koronavirüs! Uzmanlar 
her fırsatta ‘paniğe kapılmayın, ancak önlem almayı da ihmal etmeyin’
uyarısında bulunuyor. El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri 
COVID-19’dan korunmada en etkili önlemler. Ancak önemsemediğimiz
bazı alışkanlıklarımız ve korunma yöntemlerinde yaptığımız basit 
hatalar var ki bu virüsün kolayca bulaşmasına yol açabiliyor

BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE BU HATAYI GUNDE 
90 KEZ YAPIYORUZ!
BU HATAYI GUNDE 

BU KÖTÜ SÜREÇTE 
EKSTRA DiKKAT!

Koronavirüs salgınında en riskli grup olarak kabul edilen yaşlı, bakım hastası veya kronik hastalığı bulunan kişilerin
ekstra korunması gerektiğini belirten Evde Bakım Hizmetleri Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, “Covid-19 salgınıyla beraber
evde bakım kriterleri de değişmek zorunda. Hasta yakınlarının bu dönem ekstra dikkat etmesi gerekiyor” dedi

TürkiYe’de evde sağlık
hizmetleri hem Sağlık
Bakanlığı, hem de ruh-

satlı ve kriterlere uygun bir şekilde
profesyonel evde bakım hizmeti
veren özel kurumlar aracılığı ile ya-
pılıyor. Koronavirüs salgınının baş-
lamasıyla beraber evde bakım
hastalarının pek çok ihtiyacı için
hastaneye ulaşmaları zorlaşsa da
Sağlık Bakanlığı ve özel kurumların
evde sağlık hizmetleri rutin olarak
devam edecek. Ancak hasta ve ya-
kınlarının bu konuda endişeler ya-
şadığını anlatan Medical Center
Evde Bakım Hizmetleri Uzmanı
Dr. Tayyar Vardar, “100 yıldır ilk
defa insanların gündeminde, her
gün devam eden ve ne kadar süre-
ceği belli olmayan bir sağlık problemi var.
Ülkemizde 15 milyona yakın diyabet hastası,
4 milyon KOAH, 500 bin Alzheimer, 500
bine yakın da yatağa bağımlı hasta Covid-19
açısından en büyük risk grubu olan bireyler.
Artık hastaneye götürmek daha da zorlaştı.
Aileler sadece süreci yönetmekle ilgili ihtiyaç-
ları, hastanın risklerinin tekrar belirlenmesi

için profesyonelleri arayabilirler. Örneğin
ekstra besin takviyesi almaları gerekir mi,
ister kamu, ister özel kurumların evde bakım
hizmetlerine mutlaka danışılmalı. Belki bir
hekim muayenesi olabilir, belki bir telefonla
danışma olabilir; bu hastalar çok fazla et tü-
ketemediği için B vitamini ihtiyacı duyabilir-
ler, özellikle B12 vitamini, sürekli
enflamasyon (yangı) durumu olduğu için

enfeksiyona direnç kazanmaları için
C vitamini ihtiyacı olabilir. Çok fazla
güneş görmedikleri için D vitamini
gerekebilir. Hekim tavsiyesi ile bun-
lar belirlenmeli. Yatağa bağımlı has-
tanın ayda bir kere mutlaka idrar
tetkikinin yapılması gerekir” dedi.

EV SIK SIK 
HAVALANDIRILMALI

Evde alınabilecek önlemlerle ilgili de
bilgi veren Dr. Vardar, “Evin mutlaka
günde 2-3 kere havalandırılması ge-
rekiyor. Çünkü havalandırınca virüs-
ler bakteriler kaybolur. Güneş
ışığındaki radyasyon virüsleri öldü-
rür. Ev temizliğine artık biraz daha
dikkat edilmesi gerekli. Çok hasta-

lıklı bir şekilde değil ama yine de çamaşır su-
yuyla kapı kollarının günde bir kere geçilmesi,
el temas eden yüzeylerin düzgün temizlen-
mesi, mikrop kaynağı cep telefona da biraz
mola verilmesi, sosyal medyadan vs uzakla-
şılması bu anlamda iyi olacaktır. Ortak kulla-
nım olan birçok malzeme var, bunlar
muhakkak ayrılmalı, havlu, tabak, bardak
gibi” diye konuştu.

ÇOCUKLARA KARŞI DÜRÜST OLUN!
“Ya büYükanneme, büyükba-
bama bir şey olursa!”, “Bana bir
şey olmasa da ama ya anneme,

babama taşıyıp da benden onlara bula-
şırsa!”… Koronavirüsün çocuk dünyasında
yarattığı korku bambaşka! Koronavirüse yö-
nelik bilgi kirliliğinin yol açtığı kaygı, virüsün
kendisi gibi çok hızlı yayılım gösterirken, ço-
cuklar da panik ortamından fazlasıyla olum-
suz etkileniyor. Peki, çocukları bir yandan
Koronavirüse karşı gerekli önlemleri almaları
için doğru bilgilendirirken, aynı zamanda
aşırı korkuya kapılmalarını önlemek için nasıl
yaklaşmalıyız? Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren
Tufan, koronavirüsün ‘kendilerine ve sevdikle-
rine zarar gelebileceği’ korkusuyla çocuklarda
ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğini
belirterek; çocuklara en doğru anlatım yolla-
rını adım adım anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Güven verici yaklaşın

Çocuklarınıza yardımcı olabilmeniz kendi
beden ve ruh sağlığınızla çok yakından ilişkili.
Onlar, sizi, sandığınızdan çok daha yakından
gözlüyor ve anlam çıkarmaya çalışıyor. Dola-
yısıyla sizin haberlere ve görüntülere verdiği-
niz tepkiler onları doğrudan etkileyeceğinden,
soğukkanlı davranmanız ve verdiğiniz tepki-
lerde kontrollü olmanız onları rahatlatacaktır.

Felaket senaryolarından 
bahsetmeyin

Çocuğunuza koronavirüsle ilgili sosyal
medya ve bu konuda her ‘konuşanın’ söyle-
diklerinin doğru olmayabileceğini belirtin.

Güvenilir bilgi kaynaklarını belirleyin ve
onunla sadece emin olduğunuz bilgileri pay-
laşın. Çocuğunuzun yanında dramatik ha-
berlerden ve felaket senaryolarından
bahsetmeyin. Kendinizi koronavirüsle ve sal-
gınla ilgili her gelişmeyi sürekli takip etmek
zorunda hissetmeyin. Bu hem sizin, hem de
çocuğunuzun kaygısını artıracaktır.

Genelden özele doğru anlatın

Sadece koronavirüs değil, virüslerin genel za-
rarları ve genel salgınları da içine katarak ço-
cuklarınızla konuşun. Hastalıkla ilgili neler
bildiklerini sorun ve onların öğrenmek iste-
diklerine cevap verin. Çok küçük çocuklarda
ayrıntılı bilgi vermek onları rahatlatmak ye-
rine yeni korkuların ortaya çıkmasını kolay-
laştırabilir. Bu nedenle ayrıntıya girmek
yerine uygun hijyen önlemleri hak-
kında bilgi vermek yeterli olabilir.

Rahat hissettiği or-
tamda konuşun

Konuşmayı güvenli
bir ortamda, ço-
cuğunuzun
rahatça
kendi-

sini ifade edebileceği, kitap okuma, resim
yapma ve benzeri etkinlikler sırasında gerçek-
leştirebilirsiniz. Endişelerini küçümsemeyin
veya görmezden gelmeyin. Bu duyguları ya-
şamanın olağan olduğunu ve ne zaman ister-
lerse bu konu hakkında konuşabileceğinizi
belirtin. Çocuklarınıza yaşları ve gelişim dü-
zeylerine uygun bir dil kullanarak bilgi verin;
tepkilerini ve kaygı düzeylerini değerlendirin.
Cevaplayamadığınız sorularda tahmin yürüt-
meyin ve yalan söylemeyin. Bunun yerine be-
raber bilgi edineceğinizi söyleyin. İnternetteki
her bilginin doğru olmayabileceğini ve uz-
manlara güvenmenin en iyi yöntem 
olduğunu belirtin ve bunun altını her 
zaman çizin.
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Mikroskopla bile zor görülebilecek 
boyuttaki bir virüs dünyayı dize 
getirdi. 

Hani bilim o kadar ilerlemişti? 
Hani uzayda ülke kuruyordunuz? 
Hani her biriniz bir devdiniz? 
Sanayide? 
Teknolojide? 
Bilimde? 
Üretimde? 
Parada? 
Pulda? 
Sporda? 
Böbürlenmekten altınızdaki bisliğe 

battığınızın farkında değildiniz. 
Bu sözlerim böbürlenen kim varsa herkese. 
Siyaset adamına. 
Sanatçısına. 
Sporcusuna. 
Bilim insanına. 
Medyacısına. 

* 
Gördüğünüz gibi, hani öteki tarafa gittiği-

mizde herkes bir metre kefen parasıyla gide-
cek derdik ya. 

Daha o tarafa gitmeden hepimiz bir virü-
sün esiri olduk. 

Mekke’ye gitme. 
Papa’ya gitme. 
Kumkent’e gitme. 
Camiye girme. 
Kiliseye gitme. 
Sokağa çıkma. 
AVM’yi kapat. 
Mağazayı kapat. 
Selamı kes. 
İletişimi kes. 
Muhabbeti kes. 
Evden çıkma. 

* 
Nasılmış? 

* 
Demek ki o böbürlendiğiniz ürünlerin, güç 

gibi gördüğünüz sanal rezilliğinizin, paranı-
zın, pulunuzun, dayınızın, ablanızın, ağabey-
lerinizin hiç ama hiç bir kıymeti harbiyesi 
yokmuş. 

Aslolan ve tek olan neymiş. 
SAĞLIK! 
SAĞLIK! 
SAĞLIK! 

* 
Bari şu virus alarmı geçtikten sonra az da 

olsa insan olmayı hatırlasınız. 
Sizden güçsüz olanı ezmezsiniz. 
Sizden parasız olanı hakir görmezsiniz. 
Arabanızla, paranızla, villanızla, lüks eş-

yalarınızla övünmeyi bırakarak, tepeden ba-
karak, küçük dağları ben yarattım edasından 
kurtulursunuz. 

Bu yer yüzündeki her canlıya saygılı olur-
sunuz. 

Unutmayın sizin paranız, pulunuz, gücü-
nüz, vicdandan mahrum bir bünyeniz varsa. 

Bu evrenin de mikroskopla bile zor görüle-
bilen ama dünyayı dize getiren virüs gibi güç-
leri var artık. 

* 
Kim ne derse desin dünya bundan böyle ko-

ronadan önce, koronadan sonra diye yeni bir 
devir ile tanıştı. 

Tamam belki 1960’lı yıllardan beri tesbit 
edilen bir virüs serisi korona. 

Bu virüsün parçaları sars 2002 yılında ve 
mers 2012 yılında boy gösterdi. 

Sars vakalarında kayıp yüzde 10’dan fazla 
iken koronada kayıp yüzde bir civarında oldu. 

Dünya çok daha farklı virüsler ve salgın 
hastalıkları da gördü. 

150 milyon insanın yaşamını yitirdiği kara 
veba gibi salgınları da yaşadı. 

Ancak. 
İlk defa tüm dünya eve kapandı. 
İlk defa tüm dünya kendisini çaresiz 

hissetti. 
İlk defa başbakan, cumhurbaşkanı boyu-

tunda çaresizlikle göklerden medet umuldu. 
* 

Dünya sağlık örgütü korona virüsüne 
uygulanacak aşı için 2020 sonunun beklen-
mesi gerektiğini açıkladı. 

Çin biz aşıyı bulduk dedi. 
Amerika gelişmeleri izlese de elinde aşı 

olma ihtimali şüphelerini gideremedi. 
Rusya çaresiz köşeye sıkışmış olanları 

bekliyor. 
Avrupa ülkeleri daha beter bir şekilde 

beklemekle yetiniyor. 
Türkiye diğer Avrupa ülkelerine bakılırsa 

biraz daha şanslı durumda. 
Henüz vaka sayısı binli rakamlara 

gelmedi. 
Ölen sayısı ondalık rakamlarda. 
Halkta henüz bir panik havası yok. 
Dileriz çok daha hafif atlatırız. 

* 
Peki olan biteni az da olsa yorumluyoruz 

da bu işin nereye gideceğini ne kadar 
kestirebiliriz? 

Öncelikle artık yeni bir çağa girdiğimizden 
hemfikir olalım. 

Dördüncü sanayi devrimi, 21.YY’ın dijital 
çağı dünyası. 

Bu çağda robotların takip olduğu ortamlar 
olacak. 

Eloktronik alışverişler, eğitimler, ibadetler, 
sporlar, yaşamlar hakim olacak. 

2002, 2012, 2020, 2022, 2030, 2040 
kritik seneler. 

Bu senelerde yeni virüs salgınları ile 
yaşanacak. 

Korona ile ABD’nin Çin’e saldırdığı Çin’in 
ise en kısa sürede bir karşılık vermesi tahmin 
ediliyor. 

Belki de virüs aşısı bulundu denilerek 
herkese dijital cip takılması da konuşuluyor. 

Anlayacağınız birileri dünyayı parmağında 
oynatıyor, biz sadece seyrediyoruz. 

Bu durumu çok kolay yorumlamamız için 
Türkiye’de son kırk yılda gerçekleşen Feto 
olayına bakabilriz. 

* 
Bilim insanları, askerler, öğretmenler, 

siyasiler tek bir insan tarafından yönetilerek 
ülkeyi ele geçirmek istemediler mi? 

Evet. 
İşte dünya da böyle bir güç tarafından 

yönetilerek gerektiğinde bilim geri plana 
atılmakta. 

Varsa yoksa dünyaya hakim olma planı. 
Gerisi fasa fiso. 
Gerisi şu ölmüş, bu patmış, bu yanmış 

hikaye… 
* 

Söylemek istediğimiz aynen şu. 
Dün de dünya bazı güçler tarafından 

yönetilerek bu günlere getirildi. 
Bugün de gelecek planları bizim bilgimiz 

ve etkimiz dışında yapılıyor. 
Bütün bu yaşananlara rağmen, olan biteni 

tabi ki takip edeceğiz ama yapılan herşeyi de 
planlayanların olduğunu unutmayarak, 
yaşamımız kaliteli bir şekilde sürdürmeye 
çalışacağız. 

Bilimle, akılla, mantıkla, santla, müzikle, 
iyi insanlarla kalan ömrümüzün süresini 
değil, kalitesini önemseyerek ve düşünerek 
yaşayacağız. 

Başka çaremiz yok…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Minicik korona dünyayı dize 
getirdi, bize neler öğretti? 

ÇERKEZKÖY'DE yaşayan Mer-
yem Doğan, ilk eşinden olan 
kızı Şükran Nur İpek'i yaramaz-

lık yaptığı gerekçesiyle, karnını yumrukla-
yarak dövdü. Minik Şükran Nur'da bir 
süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri 
görülmeye başlandı. Annesinin baygın 
halde bulduğu Şükran Nur İpek, götürül-
düğü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 
doktorların tüm çabasına karşın kurtarıla-
madı. Yapılan muayenede, Şükran Nur 
İpek'in iç kanamaya bağlı olarak hayatını 
kaybetti belirlendi. 'Şüpheli ölüm' raporu 
düzenleyen doktorlar, polise bildirildi. 
Bunun üzerine Meryem Doğan ile eşi 
A.D. gözaltına alındı. Şükran Nur İpek'in 
cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İs-
tanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sor-
gularının ardından adliyeye sevk edildi. 
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mer-
yem Doğan, tutuklandı, A.D. ise serbest 
bırakıldı. Meryem Doğan'ın ifadesinde, ya-
ramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 
kez yumrukla vurduğunu belirtip, "Kısa 
süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı 
ve ardından kustu. Kızımı hastaneye gö-
türmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici ver-
dim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise 
benden su istedi, yerde baygın duruyordu. 
O zaman eşimle hastaneye götürdüm" de-
diği öğrenildi. 

Komşuları şaşkın 

Meryem Doğan'ın komşuları, olayın ardın-
dan büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile ge-

tirdi. Doğan ailesinin yaşadığı binanın ya-
nında kaportacılık yapan Saim Malkoç, 
"Bu insanlar iki yıl oldu buraya taşınalı. 
Burada hiçbir kötülüklerini ve yaramazlık-
larını görmedik. Olaydan bir gün önce 
kadın çocuğu balkona çıkartıp içeriye alı-
yordu. Bu iki sefer böyle oldu. Olayın nasıl 
olduğunu görmedim, polisler geldiğinde 
gördüm. Çocuğu görüyordum. Tabi biz 
burada annesiyle görüyorduk. Annesi bal-

kona çıkartıyordu, komşuyuz neticesinde. 
Bakıyoruz acaba bir sıkıntı mı var, hastası 
mı var" O gün biraz şüpheliydi çocuğu 2-3 
kere balkona çıkardı. Bir tedirginlik vardı 
kadında sanki, eşini veya başka birini bek-
liyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı o 
gün, ama bilemeyiz. O günden sonra gör-
medim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. 
Öyle bir şey yapmayacak bir çocuk ve 
aileydi. Şoke oldum" dedi.

SARIYER'DE önündeki oto-
mobile çarpmamak için direk-
siyonunu kıran sürücüsünün 

kullandığı otomobil takla attı. 1 kişi yara-
landı. Kaza, Maslak Eski Büyükdere Cad-
desi üzerinde 22:00 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, Sandra Kathleen 
Engler idaresindeki 34 TF 5742 plakalı 
otomobil ile, önündeki otomobile çarp-
mamak  için direksiyonunu kırınca yol ke-
narında bulunan aydınlatma direğini 
devirerek takla attı. 

Yaralı hastaneye kaldırıldı  

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay 
yerine polis, sağlık  ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Takla atan otomobildeki sürücü it-
faiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkar-

tılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi 
olay yerinde yapılan yaralı sürücü Ok-
meydanı Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
Takla atan otomobil çekici yardımıyla  
olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili 
çalışma başlattı.

Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde  
koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. terör estirdi. Karantina uygulanan kata çıkılmasına 

engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Çerkezköy'de kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumrukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Meryem Doğan'ın 
(25) komşuları, olayın şokunu yaşıyor. Doğan ailesinin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, Meryem 
Doğan’ın olaydan bir gün önce sık sık çocuğunu balkona çıkarıp içeriye aldığını belirterek, "Bir tedirginlik vardı kadında, 

sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı sanki o gün, ama bilemeyiz" dedi

Sarıyer’de otomobil takla attı 

FENERBAHÇE Orduevi'nde 
koronavirüs salgı-
nına karşı ön-

lemler artırıldı. Askerlerin 
maske taktıkları görü-
lürken, orduevine gir-
mek isteyenlerin ateşi 
ölçülüyor.  Eski Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Aytaç Yalman’ın ko-
ronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybetmesi 
sonrası eski Genelkur-

may Başkanları ve kuvvet komutanları-
nın bulunduğu Fenerbahçe Or-

duevi'nde önlemler artırıldı. 
Orduevinde askerlerin 

maske taktığı görüldü. 
Orduevine giriş yap-
mak isteyenlerin ateşi 
ölçülürken, Fener-
bahçe Orduevi'nin 
bahçesinin ekipler ta-
rafından ilaçlarla de-

zenfekte edildiği 
görüldü. DHA 

Orduevinde koronavirüs önlemi 

Depo yangını kamyonetlere sıçradı
BAHÇELİEVLER'DE açık bir 
otoparkın içindeki su dama-
canalarının bulunduğu 

depoda yangın çıktı. Alevler otoparkta 
bulunan 3 kamyonet de sıçradı. Yangın, 
08.00 sıralarında Bahçelievler Kocasi-
nan Mahallesi Acıbadem Sokak'ta  açık 
otoparkın içinde ki hazır su damacana-
larının bulunduğu depoda henüz bilin-
meyen bir nedenle çıktı. Depodaki 
damacanalarda başlayan yangın oto-
parkta bulunan 3 kamyonete sıçradı. 
Yangını gören çevredekiler durumu it-
faiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa 
sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye 

ekipleri yarım saat süren çalışmayla 
yangını söndürdü. Ölen yada yaralana-
nın olmadığı yangında depo hasar gö-
rürken, kamyonetlerde kullanılamaz 
hale geldi.  Yangını gören mahalle sakini 
" Ben buraya doğru gelirken, hafif du-
manlar yükseliyordu. Duman büyüdü 
yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri 
geldi. Alevleri gördüm. İçeride park ha-
linde araçlar vardı. Konteynır vardı. 
Onlar yanıyordu. Burası otopark ve 
depo olarak kullanılıyor." dedi 

Evladının katili mi oldu? 

HASTANEDE  
 DEHSET!

O lay saat 16.00 sıralarında  Sürey-
yapaşa Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araş-

tırma Hastanesinde meydana geldi. İddia-
lara göre göre koronavirüs şüphesiyle 
hastane yatırılan annesini görmek isteyen 
Murat D. karantina servisine girmek istedi. 
Hastane güvenliği karantina katına girileme-
yeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin 
vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güven-
likçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma 
diğer görevlilerin araya girmesiyle büyüme-
den önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye 

gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini en-
gelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda 
Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla ya-
ralandı. 

Saldırgan yakalandı 

İhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede ya-
kalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine gö-
türülen zanlının soruşturması devam ediyor. 

1 güvenlik görevlisinin durumu ağır 

Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevli-

lerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. 
Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi 
Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. 
Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın 
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Olayı gören bir hasta yakını “hasta yakını 
içeri girmek istedi, güvenlikçilerde  yasak ol-
duğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış 
ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı 
yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka 
hastaneye götürdüler“ diye konuştu. Polisin 
olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yapılan muayenede, 
Şükran Nur İpek'in 
iç kanamaya bağlı  
olarak hayatını  
kaybetti belirlendi.



Ç in'de ortaya çıkan ve dünyayı et-
kisi altına alan koronavirüs ne-
deniyle Sağlık Bakanlığı,

vatandaşların mecbur kalınmadıkça dı-
şarıya çıkmamaları için ‘Evde Kal' çağ-
rısıyla uyarmıştı. İstanbul’un en çok
rağbet gören sahillerinden biri olan Bü-
yükçekmece kordonboyu, koronavirüs
tehdidine rağmen bu hafta sonunda da
onbinlerce kişinin tercihi oldu. Özellikle
risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa
çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü.
Büyükçekmece Belediyesi’nce sürekli

yapılan anonsları ve zabıta ekiplerinin
uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar
günün ilerleyen saatlerine kadar sahilde
aileleri ile birlikte zaman geçirdi.

Korunma kılavuzu dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekip-
leri, vatandaşları evlerine dönmeleri ko-
nusunda uyarırken bir yandan da
“Koronavirüsten Korunma Kılavuzu”
dağıttı. Büyükçekmece’nin bazı mahal-
lelerinde ise halkın yoğun olarak zaman
geçirdiği meydanlardaki banklar bele-
diye ekipleri tarafından sökülerek
kaldırıldı. 
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T üm dünyayı sarmış korkunç bir salgın
varken Umreye binlerce insanı gön-
derirsen dini görevlerini yapan bu in-

sanlardan iyilikler, güzellikler bekleriz.
Umre dönüşünde daha da tehlikeli hal alan
virüs salgınında, dönenleri 15 gün kontrol
altında tutmak istendiğinde kendine yol gös-
teren polise ben hastaysam sen de ol deyip
yüzüne tüküren insana umre böyle mi ilham
vermiş. Biz nasıl bir toplumuz? Bilmiyorum
Türk Tarihine ilginiz var mı?

Bu konu bugünün Türkiye'sinde çok
önemli görünmektedir. Önce Türk toplumunu
tanıyalım. Cumhuriyet dönemine gelinceye

kadar, yani Osmanlı döneminin başında laik
bir toplum vardı. 100 yıl sonra ülkemizde
hala bu konu tartışılıyor. Herkes Ermeni,
Rum, Yahudi, Kürt birbirine kaynaşmış
kendi dinleri, gelenekleri ile beraberce yaşar-
lardı. Zamanla şeriat baskısına, ekonomik
baskılara, sonra Tanrının gölgesi olan Padi-
şahın ve devletin baskısına uğrayıp esaret se-
viyesinde kulluğa düşmüştür insanlar.
Toplumda şive farkları olsa bile Türkçe ko-
nuşulurken, okumuşlar Farsça, Arapça 'ya
yönelmişler. Din de yönetimle birbirine 
karışmıştır. 

18. yüzyıl aydınlık çağının, Fransız İhtilal

inin ortaya koyduğu insancıl ilkeler Osmanlı
topraklarına her bilimsel konuda olduğu gibi
maalesef çok geç girmiştir. Millet, ancak
Atatürk ile Cumhuriyet döneminde aydınlığı
görmüş, milleti sömürüye iten, özgürlükleri
yok eden, kendi kültürünü bile yok sayıp in-
sanları Arap kültürüne yönelten görüş ve et-
kilerden sıyrılıp kendine dönebilmiştir.
Ancak 50'li yılların başından itibaren yine
sinsi sinsi dinsel ve gerici yönler, ilkeler or-

taya sürülmeye başlanmış; kendine hakim
olamayan, yüzyıllar boyunca manen boşluk
içinde kalmış olan millet, bu kez de nemela-
zımcılık, egoizm gibi kötü ve yanlış uygula-
malar sonucu keyfilik havasına girmiş,
politikacıların da etkisiyle sahtekarlar, çoğu
zaman din perdesi altında yobazlıklar
mubah görülmeye başlanmıştır. Düşüneme-
mişler ve bunun sonucu Batılı anlamında
özgür insanlar olamamışlardır. Bu anlattı-
ğım Türk toplumunu göz önünde tutarak di-
yoruz ki, bütün bunların nedeni gerçek
aydınların, entelektüellerin iş başında
olmamasıdır. 

Bizde bir üniversite mezunu aydın sayıl-
maktadır. Batının entelektüel anlayışı toplu-
mun önderi, eğiticisi, aydınlatıcısıdır. Onun

için deneyimli, bilgiyle donanmış, ahlaklı,
ödev ve yükümlülüklerini müdrik ve yerine
getirmek için çaba gösteren insandır entelek-
tüeller. O, insanı yönlendiren iki ana gücün
var olduğunu bilir. 1-Yaratıcı doğa, 2-Eğitici
kültür. Kültür de gelenek, din, bilim ve sa-
nattır. Bu gün aydın geçinenlerimiz bunları
düşünemiyorlar, bilmiyorlar. Kendi düşünüş-
lerine uygun bir toplum veya politika yarat-
maya çalışıyorlar. Bunlara bugün de şahidiz. 

O halde gerçek aydınları ortaya çıkarmak
ve gerektiğinde bu aydınlara katılmak ister
bir dernek, ister bir belediye, ister ülke ba-
zında topluma önder olmak ödevine yönel-
mek bu konularda insanları bilgilendirmek
hepimizin görevi olmalıdır. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.   

Nasıl bir toplum olduk biz!

2 KISIM 6 KALEM YILLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1153803)

2 Kısım 6 Kalem Yıllık Sebze ve Meyve 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 : 2020/148755
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT 

BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126632490 - 2126632837
c) Elektronik Posta Adresi : esivri@hho.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 6 KALEM YILLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Hava Harp Okulu Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Depoları.
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

365 (ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) takvim günü içerisinde günlük, haftalık 
ve aylık olacak şekilde ihtiyaçlar nispetinde İdarenin bildirimine
istinaden gönderilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hava Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı 

Yeşilköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firma-firmalar hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren onaylı belgeyi sunması
zorunludur.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Yeşil-
köy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, 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 90 (doksan) 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.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

CORONO VIRUSUNE
MEYDAN OKUDULAR

İstanbul’da güneşli havayı
fırsat bilen vatandaşlar, yapılan tüm
uyarılarına rağmen virüse aldırış 
etmeden Büyükçekmece sahillerine
akın etti. Sağlık Bakanlığı ve ilgili 
kurumların “mecbur kalmadıkça
evden çıkmayın” uyarılarını 
dinlemeyenler Büyükçekmece 
sahili ve parklarını doldurdu

MEHMET ALİ ÇATAL 
Bu arada Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan
Akgün ekibiyle birlikte 
denetimlerde bulundu. 
"Büyükçekmece’mizdeki 
çalışmalarımızı denetledim
ve esnaflarımızı ziyaret
ettim" diyen Akgün, "Karşı-
laştığımız vatandaşlarımız
ile sohbet ettik. İyi dilekleri
ve destekleri için teşekkür
ediyor, tüm büyük Büyük-
çekmece aileme mecbur
kalmadıkça dışarıya çıkma-
mayı tavsiye ediyorum"
açıklamasını yaptı. 

AKGÜN 
DENETİM YAPTI

Saha ekiplerine
teşekkür etti

ESENYURT Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, tüm dünyayı et-

kisi altına alan Koronavirüs’e karşı
amansız bir mücadele yürüten
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleriyle bir araya
geldi. Salgının Çin sınırlarını dışına
çıkmadığı dönemde dezenfeksiyon
işlemlerine başlayan Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları
ve ibadethaneleri tek tek dezenfekte
etmişti. Virüsün İran ve Avrupa’da
görülmesinin ardından ekip sayısını
artıran Veteriner İşleri Müdürlüğü,
kamu binaları başta olmak üzere
toplu taşıma araçları, taksiler, pazar
yerleri ve işyerlerinde yoğun bir şe-
kilde yaptığı dezenfeksiyon işlemine
aynı sıklıkla sürdürüyor.

Dayanışma ile aşacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, virüse karşı yürüt-
tükleri başarılı mücadele ile Esen-
yurt halkının da takdirini kazanan
saha ekibini ziyaret ederek teşekkür
etti. “İlk günden bu yana yoğun bir
şekilde çalışarak virüse adeta bir set
oldunuz.” diyen Başkan Bozkurt,
“Özverili çalışmalarınızdan dolayı

her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Sorumluluğumuz büyük,  ka-
palı alanlarda, toplu taşıma
araçlarındaki dezenfeksiyon işlemle-

rine ara vermeden devam edeceğiz.
Tedbiri elden bırakmadan, halkı-
mızla el ele vererek bu günleri aşa-
cağız” diye konuştu. 

Koronavirüs salgınına karşı günlerdir yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürüten 
Veteriner İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, özverili çalışmalarından dolayı saha ekiplerine teşekkür etti

ESENYURT Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü, Koronavirüs ted-
birleri kapsamında hijyen istasyonu
kurdu. Minibüs ve toplu taşıma
araçlarının yanı sıra tüm kamu
araçları hijyen istasyonuna gelerek
beklemeden araçlarını
dezenfekte ettirebile-
cek. Esenyurt 
Belediyesi ekipleri 
Koronavirüs salgını 
nedeniyle çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. 

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşla-
rının yanı sıra toplu ulaşım araçları
da dezenfekte ediliyor. Bu kapsam
da hijyen istasyonları kuruldu. 
Sürücüler hijyen istasyonlarına ge-
lerek beklemeden araçlarını dezen-

fekte ettirebilecek.
Sürücüler hijyen is-
tasyonlarından
memnuniyetini dile
getirirken dezenfekte
çalışmaları aralıksız
devam edecek. 

ESENYURT'TA HİJYEN İSTASYONLARI KURULDU

KORONA NİKÂHLARI
BAHÇEYE TAŞIDI
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KORONA NİKÂHLARI
BAHÇEYE TAŞIDI

DÜNYAYI etkisi al-
tına alan Korona
virüse karşı alınan

tedbirler nikah salonlarında
da uygulanmaya devam edi-
yor. Sarıyer’de evlenmek iste-
yen çiftlerin nikâhları korona
virüse karşı alınan tedbirler
kapsamında açık havada kı-
yıldı. Artan korona salgınıyla
beraber Sarıyer Belediyesi al-
dığı önlemlere bir yenisini

daha ekleyerek nikâhları
Yaşar Kemal Kültür Mer-
kezi’nin bahçesinde kıymaya
karar verdi. Evlendirme daire-
sinin önünde hazırlanan
alanda düzenlenen nikah tö-
renine çiftlerin anne ve baba-
larının haricinde az sayıda
davetli katıldı. Törene gelenler
belirlenen alandan izledikleri
nikâhların sonunda çiftleri
uzaktan tebrik etti.

KORONA NİKÂHLARI
BAHÇEYE TAŞIDI
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Ülke, dünya ve 
bizim gündem...

B ir merkezden yaratılan ve Medya aracılığıyla
evlere kapatılan bizlere zorla izletilen korku
filmi sonucunda, Beynimizi Sürü Güdüsüne,

Sağlığımızı Panik Psikolojisine kaptırmadığımız bir
gün, bir ülke ve dünya umuduyla bugünkü yazıma
başlarken kulağımın biri de bilgisayarımın arka kıs-
mına aldığım tv kanalı sayfadan gelen haberlerdi.

İlk günden bugüne hala aynı yerde yani panikleye-
cek bir durum olmadığını ve bu yaşananları başta
idareciler olmak üzere herkesin sakince ama önle-
mini de alarak aşılacağını düşündüğüm bir pazar
günü bizleri hapseden virüs konusu ülkeyi, tüm dün-
yayı baskısı altına aldığı ve adeta bir merkezden
pompalanan paniğin adeta dünyayı teslim almaya
devam etmesi, öğretmen denen ama asıl adı sarhoş
olan bir alçağın gündeminin başka ve ben olduğunu
öğreniyordum gece yarısı gelen bir mesaj ardından
ard arda gelen telefonlarla..

Evet sürü güdüsüyle yaşamlarına yön veren bir
toplumun fertleri olarak, 'El Aya, Biz Yaya' sözünü
hatırlatan bu gelişmenin ne olduğunu soracak olursa-
nız inanın anlatacak bir değeri olmadığı gibi batak-
lıktan öte bir hayat yaşayan bu sarhoşun YİBO'da
görev yaparken öğrencilere yedirdiği bayat ekmekler-
den, çaldığı kömürlerden, yatak çarşaflarından elde
ettiği ondan bundan dilenerek kurduğu marketi batır-
dıktan sonra göç edip, devlet onun bu yaptıklarından
habersiz olduğundan benim gibi onu adam zannede-
rek bağladığı emekli maaşı ile alacaklılarından
kaçıp, gittiği batıda emekli maaşıyla aldığı rakı para-
larını bitirip, tefecilerden aldığı parayı da bitirince
girdiği bunalımda ne yapacağını bilmediği ve girdiği
bataktan çıkmak için kendisini adam sanan, benim
adıma da tutunarak çıkmaya çalıştığını görüp, 
izliyorum.

Kendisine olmazsa da ailesine, sülalesine ve kendi
köy derneğinin aldığı kararla afaroz ettiği o köye
olan saygımdan dolayı adını dilime olduğu gibi ya-
zıma bile almayı kendime ve ailesine hakaret olarak
saydığımdan takmasam da öğretmenlik gibi ulvi bir
görev alan bu insanın çay ocaklarında zaman doldur-
masını değil, şu an virüs ile başı dertte olan ülkenin,
dünyanın gündeminden bihaber olan bu adama bizim
gündemimize bak demeye bile utanıyorum..

Çünkü çeper dibinden çıkıp WhatsApp çukuruna
düşen bu alçağı ve yaptıklarıyla değil gerçek gün-
demle, işimle aşımla uğraşmanın daha faydalı olaca-
ğını ve okuruma saygısızlık olacağını düşünüyorum
ve haklıyım da.

Ve bu zavallının bu tür hareketleri "Boş insanlar
insanlarla, bilgili kültürlü insanlarsa olaylarla uğra-
şır" sözünü doğrular nitelikte.

Atalarımızın dediği gibi "Boş tenekeden çok ses
çıkar"diyerek yine asıl gündeme ülkeyi, dünyayı etkisi
altına alan ve ekonomi başta olmak üzere ülkeleri
batırmaya çalışanların yarattığı virüsün ve bu insa-
nım diye ortalıkta gezinenlerden korkmamamız ge-
rektiğine bir kez daha dikkat çekerek yazıma
başlamadan yazdığım mesajı bugün için tüm okurla-
rıma bir kez daha hediye ediyor, Bir merkezde yaratı-
lan ve Medya aracılığıyla evlere kapatılan bizlere
zorla izletilen korku filmi sonucunda, Beynimizi Sürü
Güdüsüne, Sağlığımızı Panik Psikolojisine kaptırma-
dığımız bir gün, bir ülke ve dünya umuduyla saygılar
sunduğumu belirtiyorum...

İ çişleri Bakanlığı’nın önceki
gece 01.00’de valiliklere
gönderdiği ek genelgeye

göre başta doktorlar olmak üzere
sağlık çalışanları, belediye baş-
kanları, kurum il müdürleri, sos-
yal hizmet kuruluşları görevlileri,
kamu görevlileri, kamu hizmeti
yürütenler, eczacılar; 65 yaş ve
üstü için uygulanan sokağa
çıkma yasağından muaf olacak-
lar. Yasakların yürürlüğe girmesi
ile kendi ikameti dışında bir yerde
olanlar başta olmak üzere seya-

hat etmesi/evden çıkması zo-
runlu olanlar, 155, 156, 112 acil
arama hatları üzerinden taleple-
rini iletebilecek.

Muhtarlarla paylaşılacak

Talepler valilik/kaymakamlık-
larda oluşturulan vefa iletişim
merkezlerini tarafından takip edi-
lecek. Uygun görülenler için dü-
zenlenecek; tarih, zaman,
güzergah ve seyahat edenlerin
açık kimlikleri belirtilerek düzen-
lenecek “seyahat belgeleri" talep

sahiplerine kolluk birimleri tara-
fından teslim edilecek. İhtiyaçla-
rını karşılayacak kimsesi
bulunmayan vatandaşların temel
ihtiyaçlarının karşılanması süreci
vali/kaymakamların başkanlı-
ğında oluşturulan Vefa Koordi-
nasyon Grubu tarafından
yönetilecek. Bu grubun kararı,
görevlendirmesi, koordinasyonu
olmadan hiçbir kurum, kuruluş,
STK tarafından yardım faaliyeti
gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve
kaymakamlıklarımız tarafından

bu kapsamda görevlendirilecek
tüm kamu sivil tüm görevlilere
görev belgesi yaka kartı düzenle-
necek, bu görevlilerin isimleri
görev alanları ilgili mahalle muh-
tarlarına paylaşılacak.

İhtiyaçları karşılanacak

Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan,
yasaklanan tek başına yaşayan
veya herhangi bir yakını olmayan
65 yaş ve üzeri ile kronik rahat-
sızlığı olan vatandaşların zo-
runlu, temel ihtiyaçların

karşılanması sürecinde valilik,
kaymakamlıklar tarafından oluş-
turulan Açık Kapılar Vefa İleti-
şim Merkezi görevini üstlenmek
için görevlendirilebilecek. Bakan-
lığımızın Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı açık kapı yazılımı tüm
ilçelere yaygınlaştırılmasını sağ-
lamak için gerekli tedbirleri ivedi
alacak. Bakanlığın valiliklerden
uygulamanın genelgede belirtilen
çerçevede ve gereken hassasiyetle
eksiz bir şekilde yürütülmesini
istedi.

65 YAŞ YASAĞINA
ÖZEL MUAFİYET!

İçişleri Bakanlığı,
corona virüs 

salgını önlemleri
kapsamında 

65 yaş ve üstü
vatandaşlar ile

kronik rahatsızlığı
bulunanlar için

uygulamaya 
konulan sokağa
çıkma yasağıyla 

ilgili olarak ek
genelge

yayınlandı. Ek
genelgeye göre
başta doktorlar

olmak üzere
sağlık çalışanları,

belediye 
başkanları, 

eczacılar; sokağa
çıkma 

yasağından
muaf olacaklar

ALKIŞ DESTEĞiNE
‘ALKIŞLI’ CEVAP

sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın koronavirüse
karşı yoğun mesai harca-

yan sağlık çalışanlarını TBMM'de mil-
letvekillerine alkışlatması üzerine
‘sağlık çalışanlarının alkışlanması’ tüm
yurtta kitlesel bir etkinliğe dönüştü.
Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere
ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00
itibarıyla vatandaşlar üst üste 3 gün
evlerinin pencere ve balkonlarında
sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık ça-
lışanlarından bu desteğe cevap gecik-
medi. Alkış desteğinin kendileri için
moral olduğunu söyleyen sağlık çalı-
şanları da vatandaşa alkışla teşekkür
etti.

Moralimizi artırdı

Tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarının
24 saat esasına göre görevinin başında
olduğunu hatırlatan Medicana Inter-
national İstanbul Hastanesi Gastroen-
teroloji Uzmanı ve Enfeksiyon
Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Şe-
nateş, "Her türlü zorlu şartlar göz
önüne alınarak nöbet çizelgeleri ve acil
durum planları hazırlandı. Tüm sağlık
çalışanları canla başla çalışıyor. Son 3

gündür vatandaş-
larımızın her
akşam saat
21.00’de bal-
konlarına çıkıp
bizleri alkışla-
ması moral ve
motivasyonu-
muzu artırdı.
Bu destek sa-
yesinde çalışma
azmimiz yük-
seldi. Sağlık çalı-
şanları olarak bizler
her türlü zorlukta gör-
evimizin başındayız. Her
türlü zorlukta işimizin ba-
şında olmaya devam edeceğiz.
Biz vatandaşlarımız için buradayız, işi-
mizin başındayız. Vatandaşlarımız da
hem kendilerini hem diğer insanları
korumak adına acil ihtiyaçları olma-
dığı sürece evlerinden dışarı çıkmasın-
lar. Biz onlar için buradayız, bu zor
süreci birlik içinde atlatacağımıza ina-
nıyorum" dedi.

Evden çıkmayın

Koronavirüsten korunmak adına

uya-
rılarını

da sıralayan
Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Herkes
ellerini en az 20 saniye su ve sabunla
yıkamalı. Herhangi bir riskli temas
olduğu takdirde mutlaka evde kalma-
ları ve kendilerini izole etmeleri önem
taşıyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı
şikayetleri olduğunda acil hastanelere
başvurmaları gerekiyor. Acil durum-
lar dışında ise evden çıkmamaları ge-
rekiyor" diye konuştu. DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası tüm Türkiye, koronavirüs tehdidine
karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu. Üst üste 
3 gün süren alkış desteğini değerlendiren sağlıkçılar, "Bu destek motivasyonumuzu
artırdı" dedi. Sağlık çalışanları da vatandaşa alkışla teşekkür etti

Acil Servis Hemşiresi Ebru Çavuş ise acil servislerin gereksiz
yere meşgul edilmemesi uyarısında bulunarak, "8 yıldır bu mes-

leği yapıyorum. Vatandaşın alkışları sayesinde yalnız olmadığımızı
gördük. Bizleri evlerinden desteklediler. Ama onlardan tek isteğimiz

evde kalmaya devam etmeleri, dışarıya çıkmamaları ve el hijyenine ve
maske kullanımına dikkat etmeleri. Biz onlar için görevimizin başında-
yız onlar da zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece dışarıya çıkmasınlar ve
acil servislere başvurmasınlar. Şu dönemde şüpheli durum haricinde
acil servislerin yoğunluğunu azaltmalarını rica ediyoruz" ifadelerini

kullandı. Acil Servis Hemşiresi Hazal Dinçer ise "Halkımıza des-
tekleri için çok teşekkür ediyoruz. Onlardan ricamız sadece
evlerinden dışarıya çıkmasınlar hijyen kurallarına uysun-

lar, acil servisleri gereksiz yere meşgul etmesinler.
Biz onlar için çalışıyoruz, onlar da bizim için

evlerinde kalmaya devam etsinler"
dedi.

ACİL SERVİSLERİ 
MEŞGUL ETMEYİN

Zorunlu olmadıkça
evinizden çıkmayın
İstanbul Valisi Ali Çetinkaya, İstanbullulara
zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa
çıkmamaları uyarısında bulundu. Çetinkaya,
"Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek 
tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi 
üzecek durumlara dönüşmesin" dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı bir
açıklama yaparak 'evinizde kalın' uyarı-
sında bulundu. "Sevgili İstanbullular, Ba-

harı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda
Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele
ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili
bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler
alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşıl-
maktadır" diyen Yerlikaya, "Koronavirüs Bilim Kuru-
lu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık
Bakanlığı’mızın açıkladığı 14 Kural’a kesinlikle uyul-
ması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zo-
runlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması
gerekmektedir. Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek,
kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını ko-
ruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle
65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahat-
sızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmış-
tır" hatırlatmasında bulundu. 

'Ben sağlıklıyım' demeyin!

Bu süreçte evde kalınması gerektiğini yineleyen Yerli-
kaya, "Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sı-
kıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes
evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir...
diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere
çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, top-
lum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.
Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz za-
manlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dö-
nüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı
ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu
dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topye-
kûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygula-
yacağız. Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür
ediyorum" açıklamasında bullundu.  DHA

Ali 
Yerlikaya

Yollar bomboş kaldı
İstanbul'da korona virüs nedeniyle
yetkililerden gelen “Sokağa çıkmayın,
evde kalın” uyarıları İstanbul'da pazar

günü kendisini hissettirdi. İstanbul'da sabah saat-
lerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB
Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi de-
ğeri gördü. Uygulamada bütün yolların yeşile bü-
ründüğü görüldü. Binlerce yolcunun akın ettiği
Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin ol-
maması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise
araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Nor-
mal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı
boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş ol-
duğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de gö-
rüntülendi.

Bir milyonun altına düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından
her gün düzenli olarak açıklanan verilere göre co-
rona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçla-
rını kullanım oranları gittikçe azalıyor. İBB’nin
yayınladığı dünkü grafikte, İstanbul’da 20 Mart
günü toplu taşıma araçlarının kullanımı 7 milyon
360 binden bir milyonun altına düştü. Oranın 65
yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasa-
ğının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.

65 yaşın 
üzerinden

olmalarına ve
koronavirüse

karşı tehdit altında
olmalarına rağmen

sokağa çıkan
yaşlılar için

önlem kararı alındı.

Koronavirüs
salgını nedeniyle
İstanbullular
pazar günü
trafiğe çıkmadı.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle birbiri ardına uçuşlardaki iptaller sonrası Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren as-
kıya aldı. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, personele yaptığı bilgilendirmede, "Çok kısa zamanda ümit ederim ki; yeniden göklere çıkarız” dedi

Ç in’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koro-
navirüs salgını havacılık sektörünü de 
vurdu. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu  

           talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, ha-
vayolu şirketlerinin uçuşlarını daha da azalt-
masına yol açtı.Dünya genelinde birbiri ardına 
uçuşların iptal olması sonrası havayolları 
uçaklarından bazılarını yere indirdi.Yolcu sayı-
larındaki düşüşler de dünya genelinde olduğu 
gibi Türk hava yolu şirketlerini de zor durumda 
bıraktı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) tarafından bugün yapılan açıklamada 
koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşla-
rın durdurulduğu ifade edildi. İptaller nedeniyle 
Türk şirketler de uçaklarını yere indermeye 
başlarken Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tari-
hinden itibaren askıya aldı. 

Askıya almak zorunda kaldık 

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun uçuşla-
rın askıya alınmasını personele yaptığı bilgi-
lendirme ile duyurdu. Tosun, personele 
mesajında, "Büyük hedeflerimiz ve 11 ilave 

uçak ile büyüme planlarımız olan 2020 
yılında, maalesef bugüne kadar 

dünyada eşine rastlanıl-
mayan bir virüs sal-

gını ile inanılması 

güç kaos ortamı doğmuştur. Tabil ki insan sağ-
lığı tüm algıların ötesinde, öncelikle korumaya 
çalışmamız gerekli en önemli  husustur. Bu 
çerçevede gerek ülkemiz, gerek ise dünya 
devletleri ulusal ve uluslararası kendi tedbir ve 
önlemlerini alarak uygulamaya başlamışlardır. 
Virüsün yayılmasına muhakkak ki özellikle 
uluslararası taşımalarda havayollarının menfi 
katkısı çok  büyük  önem  arz  etmektedir.  Do-
layısı ile 20'ye yakın ülkeye hükümetimizin al-
dığı tedbirler sonucu uçuş yasağı 
konulmuştur.Dünya ülkelerinin birçoğu da aynı 
şekilde kendi yasaklarını koyacak, havayolla-
rını ticari uçuşlara kapattılar. Onur Air olarak ti-
cari uçuş yaptığımız Avrupa, Orta Doğu ve 
özellikle Suudi Arabistan’ın uyguladığı yasak-
lar şirketimizin uçuş harekat imkanını tama-
men engellemiştir. 25 Mart 2020 itibariyle tüm 
uçuşlarımızı yukarıda açıklanan sebepler ile 
ikinci bir işara kadar maalesef askıya almak 
zorunda kaldık." ifadelerine yer verdi. 

Tedbirlerimizi aldık 

Teoman Tosun personele mesajında şunları 
söyledi: "Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, 
tüm Bakanlarımızın ve ilgili birimlerinin çabuk 
ve koordineli çalışarak aldıkları önlemler ile ül-
kemiz virüs yayılımında en az etkilenen ülkeler 

konumundadır. Bunu idame ettirmek amacı ile 
biz de şirket olarak ticari uçuşların kesilmesin-
den dolayı etkilenen departmanlardaki çalı-
şanlarımızın mümkün olduğu kadar ofis 
ortamından uzaklaştırılarak, evlerinde uzaktan 
çalışma veya yıllık izinlerini kullanarak bu dö-
nemi geçirmelerini planladık.19 Mart 2020 ta-
rihinde Cumhurbaşkanımızın ülke çapında 
aldıkları tedbir ve destek paketinde şirketlere 
verilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ve şirketimiz 
imkanlarının beraber kullanılması yolu ile çalı-
şanlarımızı işten çıkartma veya ücretsiz izne 
çıkartma yöntemlerini kesinlikle tercih etme-
miştim(Sözleşmeleri sona eren personelimiz 
dışında)" 

Yollarımızı ayırmayacağız 

Teoman Tosun mektubunda personele, "Biz yö-
netim olarak mevcut personelimizi bizlerle kal-
mayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken 
göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde 
muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız" 
dedi ve ekledi: "Şirketimiz Teknik bölümü hariç 
tüm personelimizin (Teknik bölüm yöneticileri-
nin belirlediği çalışanlar dışında), kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu 
yönde İnsan Kaynakları departmanımız Teknik 
(Kendi inisiyatifiyle bu listede olmak isteyen 

personelimiz dahil) listeleri hazırlanmakta 
olup, İŞKUR’a iletecektir. Teknik bölümümüz ve 
hangarımız gerek kendi uçaklarımızın bakımla-
rını yaparak uçuşa hazır olarak bulundurulma-
sını, gerekse müşterilerimiz uçaklarının 
bakımlarını yapmaya tüm gücüyle devam ede-
cektir. Amacımız yasakların kalkması ile en 
çabuk şekilde işletmeye hazır halde şirketimizi 
sıcak bir şekilde tutmak, uçakların periyodik 
bakımlarını yapmak, uçuş ekiplerimizin eğitim-
lerini güncel tutmak, mali sorumluluklarımızı 
yerine getirerek herhangi bir hukuki ve operas-
yonel boşluk bırakmamaktır."

ONUR AIR ARTIK  
UCMAYACAK!

BAKANLIKTAN yapılan açıkla-
maya göre, 15 Mart'ta Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler, 

Hazine ve Maliye bakanlıkları ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ortak bir karar alarak, 
teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezle-
rinde görev yapan personelin nisan sonuna 
kadar evden çalışmasını mümkün hale ge-
tirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu kez 
de teknoparklarda yer alan kuluçka firmala-
rıyla restoran ve kafe gibi ticari işletmeler-
den 2 ay boyunca kira alınmamasını 
kararlaştırdı. Ayrıca bu kampüslerdeki Ar-
Ge ve tasarım firmalarının da 2 aylık kira 
ödemelerinin ertelenmesi ve ödeme pla-
nında kolaylık sağlanması amaçlanıyor. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan 
Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan başkanlığında yapılan Koronavi-
rüs ile Mücadele Eşgüdüm 

Toplantısı'nın ardından Bakanlık 
olarak bir dizi tedbir aldıklarını 
bildirdi. Teknopark ekosiste-

minin katma değerli üretim 
için büyük önem taşıdığını 
belirten Varank, buralar-

daki kabiliyetlerin ko-
runmasının en temel 

öncelikleri olduğunu 
belirtti. Varank, 

Kovid-19 teh-
didine karşı 
sektörleri ve 
iş gücünü 

korumak adına tüm alternatiflere detaylı bi-
çimde çalıştıklarına dikkati çekerek şunları 
kaydetti: "Bu kapsamda inovasyonun ve ye-
niliğin merkezi olan teknoparklarımız için 
de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde 
Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni 
teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla bura-
lardaki firmalarımızı ve iş gücümüzü, olası 
salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak 
tutmak istiyoruz. İlk adım olarak Zehra 
Hanım (Bakan Zehra Zümrüt Selçuk) ve 
Berat Bey (Bakan Berat Albayrak) ile ortak 
bir karar alıp, teknoparklarda ve Ar-Ge mer-
kezlerinde çalışan personelin nisan sonuna 
kadar evden çalışmasına imkan sağladık." 

Gerekli talimatları gönderdik 

İş gücünün korunması kadar firmaların di-
rencinin artırılmasının da önem taşıdığına 
işaret eden Varank, "Bu amaçla teknopark 
firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşama-
sınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım 
attık. Teknopark yönetici şirketlerine, ku-
luçka firmalarından ve teknoparklarda yer 
alan restoran ve kafe gibi ticari işletmeler-
den 2 ay kira almamaları hususunda talimat 
gönderdik. Ayrıca, yine 'Bu kampüslerde Ar-
Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların 
da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve 
ödeme planlarında kolaylık sağlayın.' dedik. 
Teknopark yönetici şirketlerinin de mali du-

rumunu gözeterek işletme giderlerini kap-
sam dışı tuttuk.'' ifadelerini kullandı. Varank, 
tüm teknoparkların bu düzenlemeden ya-
rarlanabileceğini vurgulayarak, Türkiye ge-
nelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 
bin 682 firma olduğunu ve buralarda yüzde 
83'ü Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 
241 kişinin çalıştığını bildirdi. Bakanlığın 
teknoparklara bugüne kadar 1,2 milyar lira 
hibe verdiğini anımsatan Varank, şu değer-
lendirmede bulundu: "Bu sayede sıfırdan bir 
ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark 
yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk 
düşüyor. Yönetici şirketlerimiz Kovid-19 ris-
kiyle mücadelede üzerine düşen sorumlu-
luğu en iyi şekilde yerine getirecek. 
Devletimizin sunduğu destekler, özel sektö-
rün iş birliğiyle çok daha etkili hale gelecek. 
El birliğiyle ve milli bir duruşla riski asgariye 
indirip, bu sorunların üstesinden geleceğiz."

MİGROS, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgını 
nedeniyle, 60 yaş ve üstü kişi-

lerin evden çıkmamaları için siparişlerini 
ücretsiz olarak evlerine götürdüğünü 
açıkladı. Migros aıklamasında, "Sağlık 
Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Ba-
kanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını 
sürdüren Migros, toplumun olağan yaşa-
mını kolaylaştırabilmek adına birçok uy-
gulamayı devreye koyarak, tüm 
mağazalarında sıradaki müşteri ve ka-
sayla mesafeyi ölçen şeritleri uyguladı, 
'1.5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” 
uyarısıyla düzenlemeyi bütün mağazala-
rında yaygınlaştırdı" denildi ve şu bilgiler 
verildi: "Migros, Covid-19 salgını sebe-
biyle mağazalarında aldığı hijyen önlem-
lerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle 
online satışta temel ihtiyaç ve hijyen mal-
zemelerine olan olağanüstü talepleri kar-
şılayan Migros, siparişleri 61 ilde 
müşterilerin evlerine büyük bir yoğun-
lukla ulaştırıyor. Türkiye’nin lider online 
gıda plaformu Sanal Market’ten alışveriş 
yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çık-
mamaları için siparişleri ücretsiz bir şe-
kilde evlerine götürülüyor." Açıklamaya 
göre, mağazaların çalışma saatlerinde 
düzenleme yapan Migros, mağazaların 
kapanma saatini 20:00 olarak değiştirir-
ken, AVM mağazaları ise 12:00-20:00 sa-
atleri arasında hizmet verecek. 
Açıklamada, "Migros, mağaza çalışanla-
rının dengeli olarak çalışabilmesi için 
ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm 
çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek adına sahadaki çalışanlarına ek 
önlemler de alıyor" denildi.

Migros yaşlıları  
düşünüyor 

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığının 
Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ba-
kanlık daha önce Geri Kazanım Katılım 
Payı Beyannamesinin elektronik ortamda 
beyan edilmesi zorunluluğu getirmişti. 
Bugün yapılan değişiklikle beyan dönem-
leri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıl-
lar için üç aylık olarak belirlendi. Bu yıl 
için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-
Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem 
"Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-
Aralık" olacak. Bundan önce Ocak/2020 
ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname 
vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık 
dönemi için verecekleri beyannamelere 
daha önce beyanname verdikleri dönem-
lere ilişkin bilgileri dahil etmeyecek. Bu 
dönemler için verilen beyannameler üze-
rine tahakkuk eden geri kazanım katılım 
paylarının 31 Temmuz 2020 tarihine 
kadar ödenmesi gerekecek.

Geri katılım payı  
beyanı uzatıldı

Sayın Cumhurbaşkanının 18.03.2020 
tarihinde açıkladığı üzere istihdamdaki 
sürekliliği temin etmek amacıyla 2 

aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılmıştır. 

Peki telafi çalışması nedir ? 

Telafi Çalışması; 4857 sayılı İş Kanunu 
64. Maddesinde “Zorunlu nedenlerle işin 
durması, ulusal bayram ve genel tatillerden 
önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya 
benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma 
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması 

veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin ta-
lebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, iş-
veren iki ay içinde çalışılmayan süreler için 
telafi çalışması yaptırabilir.” şeklinde tanım-
lanmıştır. 

Yasa maddesinden açıklandığı üzere telafi 
çalışması; 

1. Zorunlu nedenle işin durması, 
2. Ulusal bayram ve genel tatillerden 

önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi, 
3. Veya çalışanın talebi ile kendisine izi-

verilmesi, 

Gibi nedenlerle işyerinde ça-
lışma yapılmaması ve fakat daha sonra bu 
eksik saat/günlerin kanuna uygun olarak ta-
mamlanması esasına dayalı esnek çalışma 
çeşididir. 

Yukarıda sayılan hallerde normal çalışma 
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması 
halinde yapılacak olan telafi çalışması, kay-

nağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan 
kalkması veya işyerinin normal çalışma dö-
nemine başlamasını takip eden iki ay içeri-
sinde yaptırılır. Mazeret izni hallerinde de 
izinden dönüş tarihini takip eden iki ay 
içinde yapılması icabeder. 

Ancak Cumhurbaşkanı açıklamasına göre 
bu iki aylık süre dört aya çıkarılmaktadır. 

Telafi çalışması için çalışanın iş akdinin 
başında veya uygulamanın başında vermiş 
olduğu muvafakatinin olmasına dikkat 
etmek gerekir. 

Bu çalışmalar nedeniyle işçinin haftalık 
çalışması 45 saati aşsa da fazla çalışma veya 
fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma 
süresini (11 saati) aşmamak koşulu ile günde 
üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde te-
lafi çalışması yaptırılamaz. 

Bu uygulama şu aşamada işverenlere işçi-
lerini virüs tehdidi geçinceye kadar izinli 
sayıp, izinli sayılan bu sürelere ilişkin ödenen 
ücret karşılığı daha sonra herhangi bir ücret 
ödemeden fazla çalışma yaptırmalarını sağ-
lar. İşyeri olarak rutin çalışmadan başka bir 
çalışmamız yoksa yani işyerimizde hiçbir 
zaman fazla çalışma yapılmıyorsa daha sonra 
telafi çalışma imkanı olmadığı için bu uygula-
manın işyerimize  bir katkısı olmayacaktır. 

Saygılarımızla... 

Telafi çalışması
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

TOSUN mektubunda şu 
ifadelere yer verdi: "Özel-
likle son iki aydır üzerle-

rine düşen zor ve önemli görevleri 
hiçbir mazeret göstermeden sefer-
leri aksatmayan tüm kokpit ve kabin 
ekibine ve yardımcı olan Teknik eki-
bimize çok teşekkür ediyorum ve 

sizlerle gurur duyuyorum.  
Çok kısa zamanda ümit 

ederim ki; yeniden gök-
lere çıkarız, ofisleri-
mizde masalarımıza, 

hangarlarımızda 
uçaklarımıza kavuşuruz.  

Onur Air’ e, yani ailemize olan bağ-
lılığınız ve anlayışınız ile bu zor dö-
nemi beraberce atlatacağımıza olan 
inancımla teşekkür eder, şahsi so-
rumluluklarınız çerçevesinde sağlı-
ğınıza özen göstermenizi önemle 
rica ederim" DHA

Özen göstermek  
gerekiyor

Bakan kira müjdesi verdi 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs salgını riski nedeniyle alınan tedbirlere yenilerini eklediklerini belirterek, "Teknopark yönetici  
şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay kira almamaları hususunda talimat gönderdik” dedi

25 MART İTİBARİYLE ASKIYA ALINDI 
Yolcu sayılarındaki düşüşler de dünya genelinde olduğu gibi Türk hava yolu şirketlerini de zor durumda bıraktı. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu ifade edildi. İp-
taller nedeniyle Türk şirketler de uçaklarını yere indirmeye başlarken Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren askıya aldı.
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C umhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Co-
rona virüse karşı amansız bir mücadele
yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve

kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz
gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
rona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virü-
sün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı
etkisinin en az seviyede tutulması için gece gün-
düz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik has-
talığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu
iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklı-
nızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve et-
rafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan
yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum"
ifadelerine yer verdi. 

Dikkatle takip etmelisiniz

"Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en
önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dı-
şarı çıkmamalısınız" uyarısını yapan Erdoğan, "Bu
süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere
resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını
dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde,
alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok
aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikas-
yon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evleri-
mizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi
kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçir-
meye özen gösterelim. Corona virüs ile vermiş ol-
duğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve
sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaş-
larıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte
atlatacağız. Kalın sağlıcakla" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs
salgını nedeniyle, mecbur kalmadıkça
dışarı çıkılmaması ve evde kalınması
uyarısında bulundu. Erdoğan’ın sesli
mesajı telefon araması olarak
vatandaşlara ulaşıyor

İLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1154272)

İLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARI-
MININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 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 : 2020/155990
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI 

20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535364 - 2124535353
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 KALEM İLÇE GENELİNDE YOL VE 

TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE 
BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ 
SINIRLARI DAHİLİNDE

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak 
işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 
(iki yüz on) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. 

NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirme-
sinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 kuru-
cuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husus-
ları 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı
alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yap-
tırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişili-
ğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali mü-
şavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gere-
ken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kı-
sıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mev-
duat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CİNSİ VE ÇEŞİDİ ÖZELLİĞİ VE KAPASİTESİ ADET
ASFALT ÜRETİM TESİSİ  -İSTANBUL AVRUPA YAKASI 
(PLENT) SINIRLARI DAHİLİNDE KURULU OLMASI 1

-MİN. 320 TON/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE 
OLMASI

BETON ÜRETİM TESİSİ  -İSTANBUL AVRUPA YAKASI SINIRLARI 
(SANTRAL) DAHİLİNDE KURULU OLMASI 1

-MİN. 80 M3/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE 
OLMASI

İSTEKLİLER ASFALT PLENTİ VE BETON SANTRALİNİN KENDİSİNE AİT OLDU-
ĞUNU  BELİRTEN EVRAKLARI İHALE KATILIM ZARFINDA İDAREYE SUNMAK
ZORUNDADIR
Makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili kendi malı olduğuna dair belgelerin baş-
vuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.  Adayın veya isteklinin kendi
malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, ser-
best muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.Tev-
sik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin
sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden
sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman,
kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kira-
larının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.  
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı ta-
rafından sağlanabilir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayıla-
cak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİ İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR
TEBLİĞDE YER ALAN (A) V.GRUP: KARAYOLLARI İŞLERİ(ALT YAPI + ÜST
YAPI) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen İnşaat Mühendisliği
bölümünü bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim belgelerine denk sa-
yılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kı-
sımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif
veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan ala-
cak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesap-
lanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,           
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, 
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ge-
çerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş ka-
lemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No İş Kalemi Adı Puanı
1 El ile yumuşak toprak kazılması 0
2 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 0
3 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların  0

kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulmas
4 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, kesilmesi,  0

bükülmesi ve yerine konulması.

5 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0
6 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı  kargir inşaat yapılması M3         0
7 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke 

taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 2
8 İDARE MALI TAŞ İLE DUVAR YAPILMASI 0
9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI 3
10 BETON YOL KIRILMASI 0
11 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ 

SÖKÜLMESİ VE NAKLİYESİ 1
12 Tamirat Bordür sökülmesi 0
13 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması 0
14 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI 0
15 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ 0
16 STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP 

EL İLE SIKIŞTIRMA) 0
17 MERDİVEN BASAMAKLARI İÇİN HER CİNS DÜZ YÜZEYLİ 

BETON VE B.A.BETONU KALIBI YAPILMASI 0
18 YAMA ALANLARINA ASFALT KARIŞIMININ MİNİ FİNİŞER 

İLE SERİLMESİ, SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI ( YAMA 
YERİNİN MİNİ ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE KAZILMASI 
DAHİL MOLOZ NAKLİ HARİÇ) ( ASFALT VE EMİSYON 
NAKLİ DAHİL ) 0

19 İGDAŞ’a ait şebeke kutularının yükseltilmesi 0
20 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI 

KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE ASFALTIN NAKLİYESİ 
VE FİNİŞER İLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI 3

21 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI 
(TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)ASFALT 
NAKLİ VE YAMA YAPILMASI 3

22 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI 
TİP-1 (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE)ASFALT 
NAKLİ VE EL İŞÇİLİĞİ İLE SERİLMESİ 3

23 MÜTEAHHİT MALI STABİLİZENİN HAZIRLANMASI VE 
EL İLE SERİLMESİ(NAKLİYE DAHİL) 0

24 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI 
TİP-2 (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE NAKLİYE
HARİÇ, PLENT ALTI) 2

25 ASFALTIN DERZ KESME MAKİNESİ İLE KESİLMESİ 0
26 EK YERLERİNE BLOWN ASFALT (YALITIM) YAPILMASI 0
27 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI 

(TİP-1) KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE ASFALTIN 
NAKLİYESİ VE FİNİŞER İLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI 7

28 BETON KALDIRIM YAPILIP, YÜZEYİNİN BASKI YAPILMASI 0
29 PREKAST KUTU KANAL TEMİNİ VE MONTAJI(13X16cm) 0
30 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 0
31 BORDÜR SÖKÜLMESİ 0
32 NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE 

KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 
KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL) 0

33 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ 
KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 2

34  Beton Bordür Nakli 0
35 SAC VEYA PROFİLDEN DÜZ YÜZEY BETON VEYA 

BETONARME KALIP YAPILMASI 0
36 Moloz Taş Nakli 0
37 Parke, Kaba Yonu Taşı Nakli 0
38 Kırmataş Nakli 0
39 Çakıl Nakli 0
40 Nervürlü Çelik Nakli 0
41 Hasır Çelik Nakli 0
42  Normal Çimento Nakli 0
43 Kazı ve Moloz Nakli 0
44 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 

pompasıyla basılan, c 25/30 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 0

45 BETON BORDÜR YAPIMI 0
46 MİNERAL YÜZEYLİ BETON BORDÜR YAPILMASI 0
47 ROBOT İLE AKSESUAR YAMA YAPILMASI 2
48 8 cm yüksekliğinde Mineral Yüzeyli beton parke taşı ile döşeme 

kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 2
49 L TİPİ AĞAÇ DİBİ BORDÜR YAPILMASI 0
50 MİNERAL YÜZEYLİ BETON AĞAÇDİBİ IZGARA YAPILMASI 0
51 2 MM kalınlığında çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, 

yavaşlama, uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi 0
52 3 MM kalınlığında çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, 

yavaşlama, uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi 0
53 Mineral yüzeyli sınır elemanı döşenmesi ( Her türlü nakliye dahil)          0
54 Dairesel muayene baca kapaklarının yükseltilerek asfalt 

seviyesine getirilmesi 0
55 60X60 ızgaraların yükseltilerek asfalt seviyesine getirilmesi 0
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tuta-
rının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık mali-
yetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında
(%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tab-
loda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında
kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik
puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer
nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeliFiyat
dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) /
TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat
dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istek-
liye ait teklif bedelidir.” 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şek-
linde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir.

ERDOĞAN’DAN 
SESLİ
MESAJ!

Sağlıkçılara 
ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca
savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul’da Mar-

maray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan
bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi

BAKAN Turhan, yaptığı açıklamada,
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve
tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yaka-

lanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalı-
şan sağlıkçılara teşekkür etti. Dünya genelinde
binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19’a
karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde başta Sağlık
Bakanlığı olmak üzere
hükümetin ve milletin
canla başla savaş verdi-
ğini dile getiren Turhan,
"Bu savaşın en önünde
her türlü tehlikeyi göze
alarak görevlerini yerine
getiren sağlık çalışanları-
mız için ne yapsak azdır.
Biz de işlerinden yorgun
argın evlerine dönecek
sağlık çalışanlarımızı İs-
tanbul’da Marmaray,
Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücret-
siz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama
bugün itibarıyla başlayacak" dedi.    

Ayakta alkışlıyoruz

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İz-
ban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini gös-
termelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık
çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her
zaman yanlarında olduklarını bildirdi. Turhan,
tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta
alkışladıklarını sözlerine ekledi.     

Cahit Turhan



B eylikdüzü Belediyesi, tüm dün-
yada etkisini artırarak sürdüren
koronavirüs salgınına karşı al-

dığı önlemleri ilçe genelinde devam etti-
riyor. Belediye salgına karşı aldığı
önlemler kapsamında Beylik Pazar Ala-
nı’nda vatandaşların daha kontrollü ve
sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak
amacıyla 2040 olan pazar tezgâhını
531’e indirip seyrekleştirerek sadece
gıda satışına izin verdi. Üç noktadan
giriş çıkışların yapıldığı pazar alanına el
dezenfektanları ve dezenfektan paspas-
lar yerleştirildi. Zabıta ekipleri tarafın-
dan düzenli denetimlerin yapıldığı
pazar alanına sosyal mesafeyi korumak
amacıyla 1.5 m’lik sarı çizgi çekilirken,
pazar esnafı da maske ve eldiven tak-
maları konusunda uyarıldı. Alanda ay-
rıca vatandaşların hijyen konusunda
dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla
düzenli anonslar yapılarak, 14 kural
afiş ve broşürleri dağıtıldı. 

Bir an önce evlerine dönmeli

Çalışmaları yerinde inceleyerek 14 kural
broşürlerini bizzat dağıtan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
vatandaşlara kişisel hijyen konusunda
da uyarılarda bulundu. İlçe halkının
temel ihtiyaçlarını karşılamaları açısın-
dan semt pazarlarının alınan önlemler
doğrultusunda açık tutulacağının bilgi-

sini paylaşan Başkan Çalık; “Burada
vatandaşlarımızın rahat ve hijyenik bir
ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyo-
ruz. Mümkün olduğunca pazarı açık
tutarak vatandaşın hem uygun hem
taze gıdaya ulaşmasını sağlamak gibi

bir hedefimiz var. Ama vatandaşları-
mıza tavsiyemiz, temel ihtiyaçlarını te-
darik ederek, yoğunluk oluşturmadan
bir an önce evlerine dönmeleri ve mec-
bur kalmadıkça evlerinden dışarı çık-
mamaları. Herkesin kurallara riayet

etmesi gerekiyor. Bu saatten sonrası
artık kişisel tedbirleri alma ve önem
verme vakti. Biz, yerel yönetim olarak
üzerimize düşen sorumluluğun fazla-
sını yapmaya çaba gösteriyoruz” ifade-
lerini kullandı.  

K imilerine göre Çin’de başlayan, kimi-
lerine göre de, ABD’nin biyolojik
savaş olarak Çin’e bulaştığı ileri sü-

rülen bu virüs dünyamızı alt üst etti.
İtalya’da ise orada tekstil işinde çalıştırı-

lan 40 bin Çin’linin ülkelerine gidip gelme-
sinden sonra büyüdüğü ileri sürülüyor.
Virüsün kaynağı Çin önemli miktarda can
verdi ama, aldığı önlemler ve çalışmaları so-
nucunda virüsü savdığı gözleniyor. Bu korana
virüsü ile en iyi mücadeleyi Kore’nin verdiği
ve nüfusunun da azlığını değerlendirerek kısa
sürede virüs taşıyanları testlerle tespit edip
önlem aldı.

Darısı başta ülkemiz olmak üzere tüm
dünya devletlerine.

Ülkemizde ki duruma gelince; Kimilerine
göre geçte olsa bir takım tedbirler ardı ar-
dına alınıyor. Sağlık Bakanı halka yine kimi-
leri inanmasa da gerekli bilgileri veriyor.

Çığırtkanlar susturulmalı
Öncelikle Bilim Kurulu kendine bir sözcü

seçmeli. Ya da açıklamaların tümü bilim ku-
rulu üyeleri tarafından yapılmalıdır.

Televizyonlara bakıyoruz kimileri panik çı-
ğırtkanlığı yapıyor. Kimileri halka moral
verip yapmaları gerekenleri anlatıyor. Hele
hele isimlerinin başında gazeteci yazan bazı
şahıslar sanki bu virüsün uzmanıymış gibi
ahkam kesiyor ve televizyonlarımızda ne
yazık ki, bu tür insanlara yer veriyor.

Hele hele yine isimlerinin başında ünvan-
ları yazılı olan ve akademisyen oldukları be-
lirtilenlerden birinin dediği diğerini tutmuyor.
Birisi “Ak” derken, diğeri “Kara” diyebili-
yor. Yine bu gurupta olanlar bu hastalığın
normal karşılanması gerektiğini ve kendile-
rine göre tedavi yöntemleri önerirken, bir di-
ğeri bu virüsü yok edecek ne aşının ne de
ilacın henüz bulunmadığını ama, çalışmala-
rın sürdüğünü belirtiyor. Bana göre de doğ-
rusu bu zaten.

Yönetim bunun üzerine tedbirler alıp kısa
süreli zorunlu olmadıkça, “Sokağa çıkma-
yın. Birbirinize yakın olmayın” diyor.

Cahilliğe bakarmısınız?
İlgili ve yetkili birimler, “Sokağa çıkma-

yın” derken, bizim akıllılar parklara ve sahil-

lere hücum edip, mangal yakıyor,
piknik yapıyor.

El insaf ya hu! Arkadaşlar bu virüsün şa-
kası yok öldürüyor üzüyor, hızlıca yayılıyor
ve yapışınca bırakmıyor.

Topluca bulunulan stadyumlar kapatıldı,
tüm maçlar ertelendi. Ayrıca kahvehaneler,
lokantalar yani halkın bir arada bulunacağı
mekanlar geçici olarak kapatıldı. En çok ta
cemaatin bir arada olacağı Cuma namazları
ve Kandillerin huşu içinde kutlandığı Camile-
rimizde bu sürece dahil edildi.

Benim halkım kıyamet koparıyor. Bu virüs
Allah’ın evi olan camiye girmezmiş Elham-
dülillah Müslümana bir şey yapmazmış, ima-
nımız varmış gibi düşüncelerle illaki
kendilerini bu düzeni bozmaya zorluyorlar.
Adamın biri cami kapısını tekmeliyor. 
Bir başkaları cami dışına hasır serip namaz
kılıyor.

Ey benim imanlı olduğunu ileri süren va-

tandaşım. İbadeti nerede yaparsanız yapın
Yaratan haberdar olur. Peygamberimizin,
“Hastalık olan yere gitmeyin, olan yerden de
çıkmayın” diyerek bu günkü önlemleri işaret
etmiştir. İmanlı iseniz bunlara uyun.

65 yaş yasağı
Bu durum sanki bu hastalığı bu yaş ve

üzerindeki gurup yayıyor olgusu yaratıyor.
Gerek bakanlık gerekse Bilim Kurulu çıkıp,
“Risk bakımından önemlidir, tedbir amacıyla
çıkmayın. Bu sizler için önemlidir” dedi.
Buna rağmen bazıları imanına güvenerek çı-
kıyor. Bunlara da zabıta güçleri, bilgilendirip
ikaz ederek evlerine göndermeli. Devam
ederlerse bazı müeyyideler uygulanacağını
hatırlatmalı ve böylece engellenmelidir.

Yasak bu gurubu üzer. Kendilerinin aşağı-
landığı algısı yaratır. Televizyonlara çıkan
çok bilmişler, “Aman park bahçelere aranıza
mesafe koyarak çıkın, eksersiz yapın, yürü-
yüş yapın” demiyorlar mı?

Bunun izahı mümkün. Ya toptan sokağa
çıkma yasağı koyulur ya da, “Kendini rahat-
sız hissedenler, kendi ve çevrenizdekilerin
sağlığı için sokağa çıkmama tedbirini uygu-
layın” diyerek ikna edilebilir.

Bu konuyla ilgili sosyal medyadaki bazı

hadsizlerin paylaşımlarına bakılırsa, bu yaş
gurubu ve üzerindeki linç edip yok etmek ge-
rekiyor. Bu paylaşımlarda, hakaret içeren
“Dinazorlar” deniliyor. Kimisi, “Ellerinden
ücretsiz ulaşım kartını alıp iptal edeceksin”
derken bir başkası emekli maaşının kesilme-
sini öneriyor.

Bu yaş gurubu kurbanlık koyun olmadığı
gibi görülmemesi gerektiği gibi, hastalığı 
yayanlar olarak ta algı yaratılmaması 
gerekiyor.

Bu yaş gurubunda olanların çoğu zaten
çalışıyor. Spor yapıyor önemli yerlerde yöne-
ticilik yapıyor. O zaman 65 sınırlamasına ba-
kılırsa, emekli olanlar hiçbir yerde görev
almamalı, yönetime katılmamalı gibi fikirler
akla gelir. Bu durumda ülkemizde büyük
boşlukların doğmasına sebep olur.

Ülkemizi yönetenlerin başında gelen Cum-
hurbaşkanımızın 66 yaşında, Ana muhalefet
başkanının 71 yaşında. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminin ortağı MHP Genel Baş-
kanının 72 yaşında SP Genel başkanının 79
yaşında olduğu da unutulmamalıdır.

El ele verip güçlenerek, hep birlikte bu
musibetin üstesinden gelmemiz umut ve dile-
ğimle, ne olur birbirimize yardımcı olup dik-
katli davranalım.

Korana korkusu ve cahilliği
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Beylikdüzü Belediyesi, Beylik Pazarı’nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgâh
sayısını azaltıp seyrekleştirerek sadece gıda satışına izin verdi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Vatandaşlarımıza tavsiyemiz,
temel ihtiyaçlarını tedarik ederek, yoğunluk oluşturmadan bir an önce evlerine dönmeleri şeklindedir” ifadelerini kullandı

IHTIYACINIZI ALIN
VE EVINIZE DÖNÜN

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Koronavirüse karşı ilçedek önlemlerin artarak devam edeceğini anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, bu anlamda halkı da sadece pazar alanlarında değil her ortamda bilgilendirecekerini ifade etti.

Kız kardeşinin cenazesine katılamadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanser tedavisi gören kız kardeşi dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, cemevinde 
düzenlenen cenaze törenine izdiham yaşanmaması için katılmadı. Yoğun hijyen önlemi alınan cemevine sadece aile yakınları alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşın-
daki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün hayatını

kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün Sancaktepe Cem-
evi'ne getirildi. Cemevinin önünde kurulan stantlarda
vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca stant-
lara el dezenfektanları konuldu. Cenaze töreninde yo-

ğunluk oluşması sonucu yapılan anonsla cemevine sa-
dece aile yakınlarının girmesi istendi. Bu nedenle önce-
den içeri giren vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Cenazeye
çelenk getiren çiçekçilere de maske ve eldiven takması
söylendi. Dalgıç'ın cenaze töreni sırasında katılımcıların
birbirinden uzakta saf tutmaları anons edildi. Cemevine
giremeyenler töreni dışarıdan izledi. 3 çocuk annesi

Fikriye Dalgıç'ın eşi Salih Dalgıç, “Hastaydı kemoterapi
alıyordu. Kanser hastasıydı. Üçüncü kemoterapiyi aldık-
tan sonra kan değerleri ve tansiyonu düştü. Vefat etti
dün. Dün sabah baya rahatsızdı, ambulans çağırdık
hastaneye kaldırdık. Tansiyonu çok düşük olduğu için
kalp çalışmadı. Uğraştılar doktorlar" dedi.

Zor günlerden geçiyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu cemevinde izdiham yaşanmaması
için cenaze törenine katılmadı. Törene katılan Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise “Sadece hijyen
önlemlerini alabilmek için bugün cenazeye katıldım ben
de. Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk. Buranın ilaçla-
masını yaptık. Sayın genel başkanımız da duyarlılık
göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katıl-
madı ki bir izdiham olmasın, yoğunluk olmasın diye. O
yüzden sadece aile yakınlarının olduğu bir cenaze me-
rasimi düzenlendi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz.
Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. 
Evinizde kalın derken bu duyarlılığı gösteren genel baş-
kanımız da acısını içinde yaşayarak cenaze namazına
katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçek-
leşmesin diye. Sadece defin edilirken muhtemelen me-
zarlıkta olacak. Oraya da kimsenin gelmemesi için özel
bir çağrıda bulundu" diye konuştu. Dalgıç'ın cenazesi kı-
lınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere
Kocaeli Derince Köyü'ne gönderildi.
DHA

Vatandaşlara levhalı uyarı
Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarının
görülmesinin ardından salgınla mücadele için
aşlatılan çalışmalar gün geçtikçe artarak devam
ediyor. Vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrıda
bulunan belediyeler, banklara levha yerleştirdi

Türkİye’de de yeni tip koronavirüs vakaları
artarken, belediyelerde vatandaşları korumak
için çalışmalarını sürdürüyor. İlk vakanın açık-

landığı günden bu yana parklar, bahçeler, camiler ve va-
tandaşların sıklıkla kullandığı yerler ilaçlanırken
vatandaşların da evlerinde kalmaları için çalışmalar
devam ediyor. Kağıthane Belediyesi’de bu kapsamda
‘Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz,
En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüş-
tür” yazılı levhaları vatandaşların sıklıkla bulundukları
park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına 
monte etti.

Banklara levhalar yerleştirildi

Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulu-
nan banklara yerleştirilen levhalarda, Kağıthane Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin’in “ Elbet laleler açacak, elbet bu
banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz
sağlıklı olsun, Kalplerimiz Birlikte Evde Kal Kağıthane”
mesajlarına yer verildi. Bunun yanı sıra Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüs konusunda iliş-
kin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya
hesaplarından yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Şimdi tedbir zamanı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, dünyayı
sarsan Koronavirüs’e karşı İstanbul’daki pa-
zarlara yönelik bazı tedbirlerin alınması çağrısı

karşılık buldu. Beylikdüzü ilçe pazarında aralıklı olarak sa-
dece gıda ürün tezgahları kuruldu ve hijyene yönelik ted-
birler alındı. Pazarcıların ve vatandaşların kurallara
uyduğu ve uygulamadan memnun olduğu gözlendi.

Uygulama hayata geçti

Beylikdüzü Beylik Pazarı’nda incelemelerde bulunan İBB
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık İBB'nin
aldığı kararlara paralel bir şekilde dezenfeksiyon işleminin
yapıldığı, satıcıların hijyen kurallarına harfiyen uyduğu bil-
gisini paylaştı. Ahmet Atalık, “Sadece gıda tezgahlarının
son derece geniş bir alanda kurulu olduğu ferah bir pazar
görmek bizi çok mutlu etti. Zabıtanın da pazarın her nok-
tasında görev yapıyor olması, Beylikdüzü Belediyesi’nin
salgınla mücadelede üzerine düşen görevi tam anlamıyla
yaptığını gösteriyor” dedi.

Sadece gıda tezgahları açıldı

Beylikdüzü Beylik Pazarı'na kontrollü şekilde iki kapıdan
giriş yapıldı. Her iki girişe de el ve ayakkabı dezenfeksiyon
ünitesi yerleştirildi. Alışverişe gelenler el ve ayakkabılarını
dezenfekte ederek pazara giriş yaptı. Pazarcıların tümüne
eldivenli ve maske dağıtıldı.. Maskesini takmayan ya da
usulüne uygun takmayanları zabıtalar uyardı. Pazarda sa-
dece gıda tezgahları açıldı. Tezgahlar, son derece aralıklı
kurularak vatandaşların ferah bir ortamda gayet rahat
alışveriş yapması sağlandı. 



İ stanbul'da 10 yıldır minibüs kulla-
narak ekmeğini kazanan minibüs 
şoförü Mehmet Şirin Çiçek, dün-

yada hızla yayılan yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) kapsamında kullandığı araç-
taki tedbirlerini artırdı. Hem kendi hem 
de yolcularının sağlığını ve hijyenini dü-
şünen Çiçek, yolcularına bin adet maske 
bin adet eldiven dağıttı. Ayrıca Çiçek, 
sağlık çalışanlarına minibüsünde ula-
şımı ücretsiz yaptı. İstanbul'da 10 yıldır 
minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Şirin 
Çiçek, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya 
yayılan ve ülkemize de gelen yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) kapsamında kul-
landığı araçtaki tedbirleri artırdı. 10 
yıldır kullandığı minibüsüne “İyilik Mi-
nibüsü” adını veren ve bugüne kadar 
yaptığı birçok sosyal projeler ile adından 
bahsettiren Çiçek, hem kendi hem de 
yolcularının sağlığı ve hijyenini düşüne-
rek yolcularına bin adet maske bin adet 
eldiven dağıttı. Araca binen yolculara 
maskelerini dağıtan Çiçek'e yolcular bu 
uygulamadan dolayı teşekkür etti. Ay-
rıca kolonya, maske ve eldivenlerin fiyat-
larındaki artıştan dolayı vatandaşları 
fırsatçılara karşı uyaran Çiçek, “8 liralık 
kolonyayı 25 TL'ye satan esnaflara da 
sitem ediyorum. Birlik ve beraberlik içe-
risinde olmamız gerekirken ne yazık ki 
fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı” 
dedi  Öte yandan, sağlık çalışanlarını da 
unutmayan Çiçek aracının önüne, ‘Ko-

rona virüs tehdidine karşı 24 saat müca-
dele eden sağlık çalışanlarımıza gönül-
den teşekkür ediyoruz' yazdırdı. 

Ücretsiz maske dağıtacağım 

Bir farkındalık oluşturmak için bu uygu-
lamayı başlattığını aktaran Çiçek, “Yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri 
kapsamında bir farkındalık oluşturmak 
istedim. Yolcularıma ücretsiz olarak bin 
tane maske bin tane eldiven dağıtaca-
ğım. Bu araca bindikleri zaman hijyenik 
olarak binecekler, inerlerken de hijyenik 
olarak inecekler. Özellikle yaşlı yolcula-
rın dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılarımız 
lütfen evden çıkmasın. Her vatandaş 
üzerine düşen duyarlılığı lütfen yerine 
getirsin. 8 liralık kolonyayı 25 TL'ye 
satan esnaflara da buradan sitem ediyo-
rum. Birlik ve beraberlik içerisinde ol-
mamız gerekirken ne yazık ki fırsatçılar 
virüsten daha çok yayıldı. Ben de bun-
lara gerçekten duyarsız kalmak isteme-
dim. İnşallah bu olayı da atlatacağız. 
Türkiye'nin bu kara günleri de geçecek. 
O zaman bu fırsatçı insanlar bu insanla-
rın yüzlerine bakabilecekler mi. Böyle 
yapan fırsatçıları şiddetle kınıyorum. 
Sağ olsun Çorlu'dan hayırsever bir arka-
daşımız da bize destek verdi. 500 adet 

maske gönderdi. Onun maskeleriyle be-
raber kendi ücretli aldığımız maskeleri 
yolcularımıza, çocuklu, engelli arkadaş-
larımıza dağıtmak istiyorum. Ben vatan-
daşlık görevini yerine getirmeye çalışan 
biriyim. Buradan sağlık çalışanlarına 
sonsuz sevgimi saygımı sunuyorum. Be-
lediye otobüsleri sağlık çalışanlarına üc-
retsiz iyilik minibüsü de sağlık 
çalışanlarına ücretsiz yapıyorum. Ben ve 
aracım her zaman emirlerindeyim. Her 
zaman sağlık çalışanlarının emrindeyim 
ben de. Onların karşısında saygıyla eğili-
yorum. Allah onlardan razı olsun” diye 
konuştu. 

Yaşlı insanlar dışarı çıkmasın  

İnsanların mümkün olduğu sürece dı-
şarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan 
yolcu Tarık Can Yağmur, “Çok teşekkür 
ediyorum Mehmet Bey'e bu uygulama-
sından dolayı. Açıkçası şaşırmadım. 
Kendisi zaten sürekli sosyal mesajlarla 
aracı donatmış. Kendisini tanıyoruz.  
İnşallah bu uygulama diğer toplu  
taşıma araçlarının da sürdürebilirliği 
açısından yardımcı olur. Özellikle yaşlı 
insanların dışarıya çıkmamalarını istiyo-
rum. Mümkün olduğu kadar krizi atla-
tana kadar evlerinde kalmalarını ben de 

destekliyorum” dedi. 

Güzel bir düşünce olmuş 

Minibüste maske dağıtımının çok güzel 
olduğunu belirten yolcu Eren Karabu-
lut, “Bence çok güzel bir uygulama 
olmuş. Şu an içinde bulunmuş olduğu-
muz durum zaten malum herkese büyük 
tehdit oluşturuyor. Güzel bir düşünce 
olmuş bu uygulama. Kendi adıma tebrik 
ediyorum. İnsanların çok dikkat etmesi 
gerekiyor. Evde kal çağrısına çoğu insan 
uyuyor. Biz çalıştığımız için mecbur işi-
mize gidiyoruz. O yüzden biz de elimiz-
den geldiğince önlem almaya 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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Tencere nasıl kaynayacak, 
onu söyleyin bana! 

Herkes evde kal diyor. Eyvallah, evde kalalım. 
Doğru dürüst dinlenmemiş, hatta belki de 
hiç tatil yapmamış birilerine evde kal 

demek, sadece malum musibetten korunmak anla-
mına gelmiyor, ayrıca da kulağa son derece hoş ge-
liyor. Evde kal. Canımıza minnet. Belki bir rüya, 
belki de bir hayal bu. Evde kal. Hayallerin cazip et-
kisiyle, ayaklarımız yerden kopmadan önce, galiba 
evdeki tencereyi ikna etmek gerekiyor! Ey tencere, 
nasıl kaynamayı hayal ediyorsun? Günde üç vakit 
mesai yapmaya hazır mısın? Tatlı kokuların ve fo-
kurdayan sesinle, bu sınava hazır mısın? 

Tencereyi ikna etmeden evde kal lafı, bana pek 
gerçekçi gelmiyor. Haydi diyelim bir reçete bulduk 
ya da uydurduk ve tencereyi ikna ettik. Tencere kay-
nayacak. O iş tamam. Peki, kirayı nasıl ikna edece-
ğiz? Kira da makul ve tatminkar bir çözüm 
bekliyor! Ev sahibinin merhametli ve cömert biri ol-
madığını biliyorum. Daha ayın beşi gelmeden sık 
sık, sudan bahanelerle günde üç vakit bana görün-
düğünü nasıl unutabilirim? Şubat ayında çocuğun 
okul masrafları aylık bütçemi sarsmıştı, Bu makul 
sebep bile, ev sahibine makbul sebep olarak görün-
memişti. Evde kal. İyi de kirayı kim ödeyecek? 
Evde kal. Peki kalayım, ama birilerinin ev sahibini 
razı etmesi gerekmiyor mu? 

Doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet, ooff… 
liste amma da uzun. Evde kalmak anlaşılan çok 
maliyetli! Kim bu maliyetleri karşılayacak? Keşke 
tuzu kuru olanlar gibi, evde kaldığımda tek derdim 
can sıkıntısı olsaydı. Keşke izleyeceğim filmeler lis-
tesinde, ya da okuyacağım kitaplar sıralamasında 
sorun yaşama lüksüm olsaydı. 

Keşke, tıpkı Kanada Başbakanı gibi, biri de çıkıp 
şöyle söyleseydi: “Sen evde kal, parayı hiç dü-
şünme, para benim işim” deseydi. Ama gerçekler 
öyle değil. Ülke nüfusu seksen bir milyon, ayrılan 
ödenek yüz milyar TL. Üstelik beni evde kalmaya 
razı edecek hiçbir sorunuma yasal garanti de geti-
rilmemiş. 

Benim devletim, ‘’Allah’ın izniyle, dua ile aşarız’’ 
diyor! Elbette Allah’ın izniyle başlamalı her şey, el-
bette icraata geçmeden önce dua edilmeli. Bunların 
hiçbirine itirazım yok. Başım gözüm üstüne. Benim 
lafım icraata. Başlamaya. 

İşsizlik oranının yüzde 13.7 olduğu bir ülkede, 
bunun üzerine Koronavirüs önlemi olarak 149 bin iş 
yerinin kapatıldığını eklersek ve virüs bu hızla 
devam ederse, kapanacak iş yeri sayısının milyona 
ulaşması sürpriz olmamalı 

Hal böyleyken, milyonlarca insana, yaşamlarını 
sürdürecek ekonomik yardımlar yapılmadan evi-
nizde kalın demek ne kadar sürdürülebilir bir du-
rumdur? 

Hayır, bu durum sürdürülemez. Nitekim dünya li-
derleri peş peşe yardım paketleri açıklamaya başla-
dılar. 

Kimi 1000 dolar 
Kimi 1000 avro 
Kimi 1000 sterlin nakit para yardımı. 
Ve elektrik 
Su 
Doğalgaz faturaları ile kredilerinin ertelenmesini 

hayata geçirdiler. 
Sosyal medyada bir video dolaşıyor. Evde kalma-

yıp tezgah açan 19 yaşındaki bir pazarcıya neden 
tezgahını açtın sorusu soruluyor. Video uzun. Ben 
en can alıcı yerinden sadece bir bölümünü buraya 
taşıyacağım. Delikanlı ailevi durumunu açıklıkla 
anlatıp, ikna edici nedenlerini birbiri sıraladıktan 
sonra, lafı Koronovirüsle mücadele için alınan 100 
milyarlık pakete getiriyor ve çok haklı olarak diyor 
ki: ‘”Eğer, o on kişilik bakanlar kurulu yerine, bu 
ödenek bütçesini hazırlayan kişilerden üçü simitçi, 
çaycı ve börekçi olsaydı, paket çok daha gerçekçi 
olurdu”.  Gerisini siz hesaplayın. 
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ST  P CiT KAĞITHANE'DE yeni tip korona virüsüne (Covid-
19) rağmen dışarı çıkan vatandaşlara Kağıthane 
Belediyesine bağlı sağlık ekipleri tarafından ‘evde 
kal' çağrısı yapıldı. Bir vatandaş ise konuşma-
sında, "Yanlış yaptığımızın farkındayız. Ama evde 
de kendimizi tutamıyoruz" demesi şaşkınlık oluş-
turdu. Yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı 
mücadelede tüm yurtta seferberlik ilan edilerek 
vatandaşların toplu alanlardan uzak durulması ko-
nusunda uyarılar yapıldı. Bazı vatandaşlar ise 
sıcak havanın da etkisi ile uyarılara aldırmayıp 
parklara ve meydanlara çıkmaya devam ediyor. 
Kağıthane Belediyesine bağlı sağlık ekipleri de vi-
rüsle mücadelenin ciddiyetini vatandaşlara anlat-
mak ve salgının yayılmasını önlemek için harekete 
geçti. Kağıthane'nin en kalabalık yerlerinden biri 
olan Hasbahçe mesire alanında ekipler tek tek do-
laşarak 14 gün kuralının hatırlatıldığı broşürleri 
dağıtıp, uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar duru-
mun yanlış olduğunu bilmelerine rağmen dışarı 
çıktıklarını söylerken, kimi duyarlı vatandaşlar ise 
ekiplerin uyarılarının ardından parkı terk etti. Ay-
rıca belediye tarafından banklara uyarı levhaları 
konuldu. Ekiplerin Koronavirüs'e karşı verdiği mü-
cadele ise takdir topladı. 

Bu salgının ciddiyetinin farkına varalım 

14 gün boyunca acil durumda olmadığı sürece dı-
şarı çıkılmaması gerektiğini dile getiren Kağıthane 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde Acil Tıp Tek-
nisyenliği yapan Abidin Arslan, “Burada vatandaş-
larımızı dünyanın gündemini meşgul eden Korona 
virüs salgını ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilen-
dirme çalışmalarımızı yürütüyoruz.“ diye konuştu.

Evde kal Kağıthane
Kağıthane’de yeni tip korona virüsüne  

(Covid-19) rağmen dışarı çıkan vatandaşlara 
Kağıthane Belediyesine bağlı sağlık ekipleri 

tarafından ‘evde kal’ çağrısı yapıldı

Sultangazi önlem aldı 

SULTANBEYLİ Belediyesi dezenfekte işlemle-
rine aralıksız devam ediyor. Okullar, camiler, 
spor salonları, kültür merkezleri, cemevleri, 

PTT şubeleri, parklar, meydanlar gibi toplu kullanım 
alanları dezenfekte edildi. Diğer taraftan belediye ekip-
leri bugün de şehir içi ulaşımda büyük paya sahip olan 
minibüs hatlarını dezenfekte ederek halkın kullanımına 
sundu. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ekip arabalarında 
da dezenfekte çalışması yapıldı. 

Ekip araçları da dezenfekte edildi 

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Baş-
kanı Hüseyin Keskin, ilçenin birçok yerinde dezenfekte 
çalışması yapıldığını ifade ederek, “Toplu kullanım 
alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Bugün 
minibüs hatlarında ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleş-
tirdi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekip araç-
larını da dezenfekte 
ettik. Bu süreçte ted-
birlerimizi en üst se-
viye çıkardık. 
Halkımızdan da zo-
runlu olmadıkça evle-
rinden çıkmamalarını 
rica ediyoruz. Devle-
timizin aldığı tedbir-
leri millet olarak 
uygulayarak bu sü-
reci bir an önce atlat-
malıyız.” dedi.

MINIBUS SOFORU  
HERKESE ORNEK OLDU 

TÜM toplu taşıma araçlarında vatan-
daşların maske takması gerektiğini 
söyleyen Mehtap Bircek, “Maskeden 
çilek kokusu geliyor, çok güzel. Keşke 
her yerde böyle bir uygulama olsa 
çok iyi olur. Normalde aslında hep 
takıyorum. Bugün maskemin askısı 
koptuğu için takamadım. Aslında 
tüm toplu taşımalarda dağıtılsa çok 
güzel olur” ifadelerini kullandı.

Her yere dağıtılsa 
çok güzel olur 

Koronavirüs pandemisinin önlenmesi için  
Sultanbeyli’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki minibüs 
hatları ve Emniyet Müdürlüğüne ait araçlar da 

dezenfekte edildi
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K üresel bir olağanüstü hal var. Sı-
nırlar kapatılıyor, seyahatler ya-
saklanıyor, bütün bir toplum

karantina altına alınıyor. Herkes, sürekli
bir biçimde kayıt altına alınıyor. Kendile-
rine ait her verinin depolandığı bireyler,
her yerde ve her an gözetleniyor. Mahre-
miyet ortadan kalkıyor, insanların bütün
bilgileri devletin kullanımına açılıyor. İkti-
darlar, her önlemi tek başlarına ve her-
hangi bir muhalefetle karşılaşmadan
alabiliyor.

Dünya salgınlarla geçmişte sınandı,
bugün sınanıyor ve gelecekte de sınanacak.
Vebadan çiçek hastalığına, koleradan İs-
panyol nezlesine, AIDS’ten SARS’a kadar
çok sayıda hastalık, tarihin farklı dönemle-
rinde dünyayı sarstı. Ortaya çıktıkları
andan çarelerinin bulunduğu güne kadar bu
hastalıklar, korkunç tahribat yaratıp bin-
lerce, yüzbinlerce veya milyonlarca insanın
ölümüne neden oldu.

Şimdilerde de herkes yeni bir virüs ile
meşgul; yeni tip korona virüsü bütün dün-
yayı kasıp kavuruyor. Korona, ilk olarak
Çin’in Wuhan kentinde görüldü. İlk vaka-
nın, Wuhan’daki hayvan pazarında balık
satan 49 yaşındaki biri olduğu sanılıyor.
Başlangıçta yeni tip virüsün ne kadar büyük
bir tehlike olduğu fark edilemedi. Fakat
virüs, Wuhan’dan çok kısa bir süre içinde
diğer ülkelere yayılınca dünya alarm duru-
muna geçti.

Kepenk indirmek

Her bir ülkeden yeni vaka ve ölüm haber-
leri geldikçe tedbirler daha sıkılaştı. İtalya
ve İspanya karantina altına alındı. Virüsün
bir insandan diğerine aktarımı çok kolay ve
hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden, devletler,
vatandaşları kalabalıktan uzak tutmak ve
evde kalmalarını sağlamak için önlem üze-
rine önlem aldı. Ülkeye giriş-çıkış ya yasak-
landı ya da çok sınırlandırıldı. Birçok yerde
okullar, alış-veriş merkezleri, ibadethaneler,
eğlence mekânları kapatıldı. Spor müsaba-
kaları ve kültürel faaliyetler askıya alındı.
Seyahatler, toplantılar, tatiller, konferanslar
iptal edildi.  

Herkesin -- kendisi de dâhil olmak üzere -
- herkese hasta şüphelisi olarak yaklaştığı
bir iklim oluştu. Başkalarıyla arasına me-
safe koymak için insanların birçoğu evlerine
kapandı. Panik havası nedeniyle marketler
önünde kuyruklar oluştu, raflar boşaltıldı.
Dünya, bir nevi kepenk indirdi. Siyasi, ikti-
sadi ve hukuki ilişkiler bu virüsün etkisi al-
tına girdi. Korona, neredeyse tek gündem

maddesi haline geldi; evde veya işyerinde
herkes onunla yatıp onunla kalkmaya 
başladı.

Hemen her alanda dünyayı felç eden bu
salgın, kaçınılmaz olarak, sosyo-politik ba-
kımından da bazı kritik neticeler üretecek-
tir. Sürüp giden tartışmalara, devletlerin
hareket biçimlerine ve toplumların verdiği
tepkilere bakarak bu neticeleri birkaç nok-
tada toplamanın mümkün olduğunu düşünü-
yorum.

Küçük köyde büyük tehlike

Korona, küreselleşme üzerinde iki yönlü
bir düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bir yandan,
küreselleşmenin dünyayı gerçekten küçük
bir köye çevirdiği, sahada bir kere daha tec-
rübe ediliyor. Çin’in bugüne kadar ismi bi-
linmeyen bir kentinden çıkan bir virüs,
muazzam bir hızla diğer ülkelere sıçrıyor ve
kısa bir sürede bütün dünyayı tehdit eder bir
boyuta ulaşıyor. Yazı yazıldığı esnada ko-
rona virüsünün tespit edildiği ülke sayısı
158’di.

Şüphesiz, geçmişte de bölgesel ve küre-
sel düzeyde öldürücü hastalıklar yaşandı.
Lâkin sürat açısından hiçbir dönem şimdiyle
kıyaslanamaz. Bir hastalığın bir ülke veya
kıtadan bir başka ülke ve kıtaya yayılma sü-
resi, dünden bugüne çok kısalmış durumda.
Yoğun iktisadi faaliyetler, büyük sosyal ha-
reketlilik ve modern ulaşım araçlarından
ötürü, bugün dünyanın bir ucunda boy veren
bir hastalık yarın dünyanın diğer bir ucuna

taşınabiliyor.
Diğer yandan, sorun küresel olmakla bir-

likte devletler bu soruna karşı genellikle ulu-
sal çapta bir mücadele veriyor. Salgının
patlak vermesinin ardından, devletler sınır-
larını tahkim ederek ve dijital duvarlar öre-
rek kendilerini korumaya çalışıyor.

Dayanışmayı evrenselleştirmek

Global nitelik gösteren bir tehlike karşı-
sında başvurulabilecek iki yol var. Biri, ulus-
lararası mekanizmaların güçlendirilmesi ve
verilecek mücadelede bunların önemli bir
rol üstlenmesi. Ancak son dönemlerde bütün
dünyada esen otoriter ve milliyetçi dalga ne-
deniyle Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü
ve Birleşmiş Milletler gibi bölgesel ve küre-
sel yapılar güç ve itibar kaybetti. Dolayısıyla
bu yapılar kendilerinden beklenen işlevleri
ne yazık ki yerine getiremiyor.

Diğeri ise, şimdi yapıldığı gibi, mücadele-
nin ulusal çapta yürütülmesi. Fakat bunun
da istenen sonuçları üretmesi zor. Zira hiç-
bir ülke kendini dünyanın geri kalanından
tamamen yalıtamaz; salgın bir yerde baş
gösterdiğinde bütün dünya tehdit altına gir-
miş olur. Durum bu iken, ülkeler arasında
dayanışma ve işbirliğinde zaaf yaşanması,
koronaya karşı verilen mücadelede başarıyı
güçleştirir ve geciktirir. Dolayısıyla dünya
çapında dayanışmayı, yardımlaşmayı ve
bilgi paylaşımını gerçekleştirecek organizas-
yonlar üzerinde tekrar düşünmekte fayda
var.

Küresel olağanüstü hal

Toplumların bir tehlike ile yüz yüze gel-
diklerinde özgürlüklerinden vazgeçmeleri ve
alanlardan çekilmelerinde şaşılacak bir
durum yok. Hele bu ölümcül bir tehlike ise,
bu vazgeçme ve çekilme daha yoğun ve hızlı
bir şekilde gerçekleşir. Korona da ölümcül;
virüsünün sebebiyet verdiği korkunun bü-
yüklüğü nedeniyle insanlar gönüllü bir şe-
kilde özgürlüklerinden vazgeçiyor ve
devletlerin aldığı bütün tedbirleri meşru 
görüyor.

Küresel bir olağanüstü hal var. Sınırlar
kapatılıyor, seyahatler yasaklanıyor, bütün
bir toplum karantina altına alınıyor. Herkes,
sürekli bir biçimde kayıt altına alınıyor. İn-
sanların vücut ısıları takip ediliyor, nereye
gittikleri ve kimlerle görüştükleri adım adım
izleniyor. Kendilerine ait her verinin depo-
landığı bireyler, her yerde ve her an gözetle-
niyor. Mahremiyet ortadan kalkıyor,
insanların bütün bilgileri devletin kullanı-
mına açılıyor.

İktidarlar, her önlemi tek başlarına ve
herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan ala-
biliyor. Bir devletin aldığı kararı hemen bir
başka devlet takip ediyor. Böylece gözetim
küreselleşiyor. Başka bir zaman dile getiril-
meleri halinde büyük tartışmalar yaratacak
bu tür uygulamalar kolaylıkla kabul ediliyor,
daha fazla kontrol ve denetim talep ediliyor.
Salgının insan ruhunda yarattığı dehşetten
ötürü, insanın her halinin gözetlenmesi haklı
bulunuyor.

Bu yazı 19.03.2020 tarihinde http://ser-
bestiyet.com sitesinde yayımlanmıştır.

Lâkin bugün için
doğru ve haklı görünen
bu yönelim, gelecekte in-

sanların başına başka
türlü bir bela açabilir. Giz-

liliğin ortadan kalktığı,
sağlık adına verilen her ka-

rara itirazsız uyulduğu ve
devletin elde ettiği muazzam

gücün meşruiyetle çerçevelen-
diği bir ortam, otoriter rejimle-

rin daha katılaşmasına ve hattâ
totaliter rejimlerin gelişmesine

neden olabilir.
İsrailli tarihçi Yuval Noval Ha-

riri, BBC’ye verdiği röportajda,
bu tehlikeye dikkat çekti. Ona
göre, bu acil durum hali sona er-
diğinde, bugün salgınla baş etmek
için yapılan kapsamlı gözetimler-
den elde edilen veriler totaliter
rejimlere zemin hazırlayabilir.

“Virüsün bu zalimliği ile baş
etmenin iki yolu var: Bir yol in-
sanları bilgilendirmek, eğer in-
sanlar aldıkları bilgilere
güvenebilirse virüs karşısındaki
davranışlarını değiştirebilirler.
Diğer yol ise totaliter yol. İnsan-
ların üstünde gözetim kurmayla
uygulanabilecek bu yol, Orta-
çağ’da uygulanabilecek bir yol
değildi fakat şu an uygulanabilir.
Bugün, insanların bedenlerine
yaklaşmadan bile ateşli olup ol-
madıklarını ölçüp, yakın zamanda
görüştüğü bütün insanların liste-
sini çıkartabiliriz. İnsanlar, aldık-
ları bilgilere inanmayıp kendi
içlerinde güven hissedemezlerse,
bu işi her an her yerde hızlı uygu-
lamalar yapabilen teknolojilere
sahip olan totaliter rejimlerin
yapması için mecbur kalırlar. Bu
yol ilerisi için oldukça tehlikeli,
umarım insanlık olarak bu yolu
tercih etmeyiz.”
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S on yılların en önemli pandemilerinden 
biri olarak gösterilen yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) ile mücadelede, uygula-

dıkları farklı stratejilerle vaka sayılarını düşüren 
ve yayılım hızını azaltan Çin, Singapur ve 
Güney Kore'nin başarısı, bilim dünyasının dik-
katini çekiyor. Çin, etkin izolasyon stratejileriyle 
ilerlerken, Singapur'da erken tanı yöntemi, 
Güney Kore'de ise yaygın tanı testi uygulama-
sıyla sürecin yönetildiği görülüyor. Hacettepe 
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat Akova, Kovid-19 salgınının 
başladığı ülke olan ve yayılma hızının nere-
deyse günde bir vakaya kadar indiği bildirilen 
Çin başta olmak üzere, bu mücadelede uygu-
ladıkları farklı stratejilerle başarılı örnekler ara-
sında gösterilen Singapur ve Güney Kore 
modellerini değerlendirdi. Hızla yayılan bir 
hastalığın neden olduğu küresel bir acil du-
rumla karşı karşıya olunduğunu, hastalıktan et-
kilenen ülkelerin en başında Çin'in geldiğini 
vurgulayan Akova, Çin'deki hasta sayısının 
dünyadaki tüm hastaların yaklaşık yüzde 
36'sını, ölümlerin ise yüzde 35'ini kapsadığını 
söyledi. Prof. Dr. Akova, Çin'in aldığı, bazıla-
rınca "abartılı" olarak nitelenen önlemler sonu-
cunda hastalığın yayılımının kontrol altına 
alındığını belirterek, şunları kaydetti: "Kovid-19 
hastalığı şu anda kesin kanıtlanmış bir tedavisi 
olmayan, henüz koruyucu aşısı geliştirilmemiş 
ve insandan insana kolay bulaşan bir enfeksi-
yon hastalığı durumunda. Ayrıca hastaların 
yaklaşık yüzde 80'inde hastalık hafif belirtilerle 
seyrediyor. Şu anda tam olarak oranını bilme-
diğimiz ancak hiçbir belirti göstermeden virüsü 
taşıyan ve başkalarına bulaştırma potansiyeli 
olan bir grubun da olması olası. Kovid-19 has-
talarındaki belirtilerin üst solunum yolu enfek-
siyonu (grip, nezle gibi) geçiren diğer 
hastalardan sadece sorgulama ve muayeneyle 
ayırt edilmesi de mümkün değil. Bir kişide 
Kovid-19 varlığını ya da önceden geçirip geçir-
mediğini anlamanın tek yolu bu kişide test yap-
maktan geçiyor. Öte yandan bu hastalığın 
yayılmasını önlemek için önerilen en önemli iki 
yöntemden birisi, mümkün olduğunca çok sa-
yıda hasta olan kişilerin test edilerek saptanıp, 
bu kişilerin diğer insanlardan izole edilmesi. 
Diğer yöntem ise hastalığa yakalanmış olma 
olasılığı olan insanların dışarıdan toplum içine 
karışmalarının engellenmesi. Bir başka deyişle 
ülke dışından gelmesi muhtemel yeni vakaların 
önlenmesi." 

Çin: Etkin izolasyon 

Akova, hastalığın görüldüğü ülkelerinin şim-
diye kadar değişik önlemler uygulayarak bu 
pandemiyle savaşmaya çalıştıklarını anlatarak, 
"Hastalığın başladığı ve hastalıktan en fazla et-
kilenen Çin, aldığı önlemlerle yeni vaka sayısını 
neredeyse sıfıra indirdi. Benzer şekilde ölüm 

vakaları da ortadan kalkmaya başladı. Bu ne-
denle Çin’in hastalığın başlangıcı sonrası aldığı 
önlemleri ve yansımalarını incelemek başka ül-
keler için örnek oluşturabilir." diye konuştu. 
Ocak ayı ortasından itibaren Çinli yetkililerin 
salgının merkezi olan Vuhan da dahil toplam 
16 şehirde tam bir izolasyon uygulamaya baş-
ladığını hatırlatan Akova, eyalete tüm kara ve 
hava ulaşımı durdurulurken, insanların evlerin-
den çıkarılmadığını anlattı. İnsanların sadece 
gıda malzemesi satın almak veya tıbbi yardım 
dışında evlerinden çıkmasının yasaklandığını 
ifade eden Akova, şöyle devam etti: "Bu önlem-
lerin yaklaşık 760 milyon Çinliyi kapsadığı he-
saplanıyor. Aradan geçen yaklaşık iki aylık süre 
sonrasında yeni ortaya çıkan vaka sayısı binler-
den onlu rakamlara düştü. Dünya Sağlık Ör-
gütü bu başarıdan ötürü Çinli yetkilileri 
kutladı. Buradaki kritik soru, bu önlemlerin ne 
şekilde etkili olduğudur. Sadece insanların 
toplu yerlerde bir araya gelmesinin engellen-
mesi yeterli olur mu, yoksa mutlak bir sokağa 
çıkma yasağı mı gerekli? 18 Mart'ta dünyanın 
en ciddi bilim dergilerinden biri olan Nature'da 
yayınlanan bir makalede bu soru çok sayıda 
bilim insanına sorularak alınan yanıtlar özet-
lenmiş. Görüşü sorulan bilim insanlarının 
çoğu insanları evde tutmanın işe yaradığı ko-
nusunda hemfikir gözüküyor. Vuhan'daki so-
kağa çıkma yasağının ilk haftası sonunda hasta 

bir kişinin hastalığı bulaştırabileceği insan sa-
yısı 1,05'e düşmüş. Bu normalde kovidli bir 
hasta için 2,5 civarında olan bir rakamın yarı-
sından da düşük. Eğer bu rakam 1'in altına 
inerse salgının ortadan kalkmış olacağı kabul 
ediliyor. Ancak Çin'i eleştirenler, önlemelerin 
gecikmiş olarak alındığını, salgının başladığı 
saptandığında bu önlemler alınsaydı hastalı-
ğın tüm dünyaya yayılmasının engellenmiş 
olabileceğinden söz ediyor. Yapılan epidemi-
yolojik modellemelerden birisine göre bu ön-
lemler bir hafta önce alınmış olsa tüm 
vakaların yüzde 67'sinin engellenmiş olabile-
ceği yönünde. Eğer önlemler 3 hafta önce-
sinde alınsa toplam vakaların yüzde 95'nin 
engellenmiş olacağı varsayılıyor." Akova, "He-
saplamalar Çin'in aldığı önlemler sayesinde 
hasta sayısının belirgin azaldığına, eğer bu ön-
lemler alınmamış olsa şubat sonu hasta sayısı-
nın 8 milyonu bulmuş olabileceğine işaret 
ediyor. Ancak epidemiyologlar hastaların test 
yapılarak erken tanınmasının ve izole edilmele-
rinin en önemli önleyici unsur olduğunda 
hemfikirler. Eğer bu testler yaygın olarak uygu-
lanmamış olsa Çin'de şubat sonu görülen va-
kaların sayısının en az 5 kat fazla olmuş 
olacağını öngörmekteler." diye konuştu. Hala 
yanıt bekleyen sorular olduğunu, bunlardan 
birinin de "Çin'in aldığı önlemleri hafifletmesi 
veya kaldırması durumunda ne olacak?" so-

rusu olduğunu belirtenr Akoca, "Bu sorunun 
yanıtının şu aşamada verilmesi zor olmakla 
birlikte, ikinci bir dalga enfeksiyonun ortaya çı-
kabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle in-
sanların sosyal uzaklaşma ve kişisel hijyen 
önlemlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgula-
nıyor." ifadelerini kullandı. 

Singapur: En erken dönemde tanı 

Erken tanının Singapur'da çok işe yaramış gö-
züktüğünü belirten Akova, "Daha salgının 
Çin'de başladığı en erken dönemde (şüpheli 
zatürresi olan) hastaların saptanıp izole edil-
mesi, Singapur'da Çin'dekine benzer çok katı 
seyahat ve sokağa çıkma yasağı önlemlerinin 
alınmasına gerek kalmaksızın hastalığın sınır-
lanmasını sağlamış. Halen 19 Mart itibarıyla 
Singapur'da toplam vaka sayısı 313 ancak 
yaşam normale yakın düzeyde devam et-
mekte." şeklinde konuştu. 

Yaygın tanı testi uygulaması 

Prof. Dr. Akova, hastalığın kontrol altına alın-
masına ilişkin başarılı sayılan ülkelerden birisi-
nin de Güney Kore olduğunu dile getirerek, 
"50 milyon nüfuslu ülkede salgının belirgin bi-
çimde yavaşladığı ve şubat sonu günde ortaya 
çıkan yeni vaka sayısı 909 iken, bu rakamın 17 
Mart'ta 74'e düştüğü gözleniyor. Ancak bu ül-
kede alınan önlemler Çin'dekinden oldukça 
farklı." dedi. Bu ülkenin hastalığı kontroldeki 
başarısının temel öğesinin çok yaygın tanı testi 
uygulaması olduğuna dikkati çeken Akova, 
şunları söyledi: "Ülkede 270 binden fazla insan 
Kovid-19 etkeni için test edilmiş. Bu rakam bir 
milyon kişi başına 5 bin 400 test anlamına ge-
liyor. Karşılaştırma için ABD'de bu rakamın 
bir milyonda 74 olduğu bilindiğinde aradaki 
farkın muazzam ölçüde büyük olduğu ortaya 
çıkıyor. Dolayısıyla Güney Kore'nin test kap-
asitesinin bu denli yüksek olması, bir yandan 
hastaların saptanıp ve bu hastalarla teması 
olanların da hemen belirlenip hastalar gibi izo-
lasyona alınmasını sağlarken, öte yandan so-
kağa çıkma yasağı gibi rahatsız edici 
önlemlerin alınmasını da gereksiz hale getir-
miş gözüküyor. Ancak Güney Kore'de salgının 
ana kaynağı olan bir dini toplulukta hastalığın 
yayılmasını engelleyici önlemlerin alınmasının 
rolünün önemli olduğu da bir gerçek. Buna 
karşın ülkenin diğer kesimlerinde salgının gö-
rülmeye başlaması farklı önlemlere gerek du-
yulmasına yol açabilir." 
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KORONAVİRÜS şüphesiyle "1 
numaralı" hastanın kuzeydeki 
Codogno’da 20 Şubat’ta has-

taneye başvurması, akabinde 21 Şubat’ta 
Codogno dahil 10 beldenin karantinaya 
alınması ve koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 
haberinin gelmesiyle girdiği süreci derledi. 
Ülkede bir ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile baş-
layan ve bugün itibarıyla 4 bin 825 ölü, 
toplam Kovid-19’lu sayısının 53 bin 578’e 
ulaştığı süreç, şu şekilde gerçekleşti: 
-20 Şubat: 38 yaşındaki İtalyan Mattia, 
nefes darlığı şikayetiyle Codogno'daki 
hastaneye başvurdu. 
-21 Şubat: İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ilk 
ölüm haberi geldi. Veneto Bölgesi'ndeki 
Vo kasabasında 78 yaşında bir duvar us-
tası hayatını kaybetti. İtalyan hükümeti, 
kuzeydeki 10 beldeyi kırmızı bölge ilan 
etti. Vaka sayısı 21'e çıktı. 
-22 Şubat: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 
2, bulaşan kişi sayısı 79 oldu. İtalyan hü-
kümeti, çıkardığı ilk kararnameyle, 10 bel-
deye giriş-çıkışları sınırlandırarak, 
karantina altına aldı. 
-23 Şubat: 3 ölü, 152 toplam vaka. 
-24 Şubat: 7 ölü, 229 vaka. İtalya Birinci 
Futbol Ligi'nde (Serie A) 6 maç ertelendi. 
-25 Şubat: 11 ölü, 323 vaka. 10 beldeye 
uygulanan karantina, ikinci bir kararna-
meyle Lombardiya, Veneto, Piyemonte, 
Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine 
genişletildi. 
-26 Şubat: 12 ölü, 470 vaka. 
-27 Şubat: 17 ölü, 650 vaka. 
-28 Şubat: 21 ölü, 821 vaka. 
-29 Şubat: 29 ölü, 1128 vaka. Serie A'da 
5 maç daha ertelendi. 
-1 Mart: 34 ölü, 1701 vaka. 
-2 Mart: 52 ölü, 2 bin 36 vaka. 
-3 Mart: 79 ölü, 2 bin 502 vaka. 
-4 Mart: 107 ölü, 3 bin 89 vaka. Başba-
kan Conte, 3. kararnameyle, ilk ve orta 
dereceli okullarla üniversitelerde eğitim 
faaliyetlerine 15 Mart’a kadar ara verdi. 
Aynı zamanda sinema, tiyatrolar kapa-
tıldı, Serie A’da maçların 3 Nisan’a kadar 
seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. İtalya, 
AB’den bütçe esnekliği talep etti. 
-5 Mart: 148 ölü, 3 bin 858 vaka. 
-6 Mart: 197 ölü, 4 bin 636 vaka. 
-7 Mart: 233 ölü, 5 bin 883 vaka. İktidar 
ortağı Demokratik Partinin lideri ve aynı 
zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Baş-
kanı Nicola Zingaretti, Kovid-19’a yaka-
landığını açıkladı. Başbakan Conte, 4. 
kararnameyle, virüsün yayılmasını önle-
mek için Lombardiya Bölgesi ve 14 vila-
yeti karantina altına aldı. Kararname 
halkta paniğe yol açtı ve bu bölgeye gü-
neyden göç etmiş olanlar, güneye kaçtı. 
-8 Mart: 366 ölü, 7 bin 375 vaka. İtalya 
Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Fa-
rina da Kovid-19’a yakalandı. 
-9 Mart: 463 ölü, 9 bin 172 vaka. Kovid-
19 endişesiyle cezaevlerinde isyan çıktı: 6 
mahkum öldü. Başbakan Conte, kanun 
hükmünde kararnameyle ülke genelinde 
serbest dolaşımı yasakladı ve karantinayı 
ülke geneline genişletti. 
-10 Mart: 631 ölü, 10 bin 149 vaka. 
-11 Mart: 827 ölü, 12 bin 462 vaka. Ce-
zaevi isyanlarında ölen mahkumların sa-
yısı da 12’ye çıktı. Başbakan Conte, 5. 
kararnameyle ülke genelinde karantina 
koşullarını genişleterek, süpermarket ve 
eczaneler haricinde tüm ticari faaliyetleri 
kapattı. 
-12 Mart: Ölü sayısı 1000’i geçti ve 1016 
oldu, 15 bin 113 vakaya ulaşıldı. 
-13 Mart: 1266 ölü, 17 bin 660 vaka. 
-14 Mart: 1441 ölü, 21 bin 157 vaka. Ül-
kede Eğitim ve Sağlık Bakan yardımcıla-
rında Kovid-19 çıktı. İtalya’da sağlık 
çalışanları alkışlandı. 
-15 Mart: 1809 ölü, 24 bin 747 vaka. 
-16 Mart: 2 bin 158 ölü, 27 bin 980 vaka. 
Başbakan Conte, "Virüs henüz zirve yap-
madı." dedi. 
-17 Mart: 2 bin 503 ölü, 31 bin 506 vaka. 
-18 Mart: 2 bin 978 ölü, 35 bin 713 vaka. 
Başbakan Conte, 6. kararnamesine imza 
atarak 25 milyar avroluk koronavirüsle 
mücadele destek paketini onayladı. 
-19 Mart: 3 bin 405 ölü, 41 bin 35 vaka. 
İtalya’daki ölü sayısı, virüsün ilk çıktığı 
Çin’i geride bıraktı. 
-20 Mart: 4 bin 32 ölü, 47 bin 21 vaka. 
-21 Mart: 4 bin 825 ölü, 53 bin 578 vaka. 
Başbakan Conte, "Ülke, İkinci Dünya Sa-
vaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı kar-
şıya." dedi. Conte, stratejik ve gerekli 
olmayan tüm üretim ve iş yeri faaliyetleri-
nin durdurulduğunu açıkladı.  
Serie A'da Kovid-19 bulaşan futbolcu  
sayısı 13'e çıktı.

İtalya çok büyük  

kayıp verdi
İtalya Başbakanı Giuseppe 

Conte’nin "İkinci Dünya  
Savaşı’ndan bu yana en zor 

krizle karşı karşıyayız" dediği 
İtalya, büyük savaştan beri son  
1 ayda en çok insanını yitirdiği 

tarihi süreçten geçiyor

İran lideri Ayetullah Ali Hama-
ney, ülkesinin yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele 

konusunda ABD yönetiminin yardım 
teklifini kabul etmediğini söyledi. Hama-
ney, İran devlet televizyonundaki Nevruz 
konuşmasında, dünyayı saran koronavi-
rüsle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD 
yönetimini, "İran'ın en kötü düşmanı" 
olarak nitelendiren Hamaney, "ABD yö-
neticileri yalancı, tamahkar, şarlatan, 
merhametsiz ve teröristtir. Ne kadar kötü 
sıfat varsa onlarda mevcuttur." dedi. 

Siz, bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz 

Hamaney, dünyanın uluslar-
arası bir virüs salgını ile karşı 

karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Ame-
rikalılar kaç kez, 'Bizden isteyin, İran'a 
ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız' 
teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açık-
lama. Öncelikle siz kendi derdinize çare 
bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için 
kullanın." ifadesini kullandı. ABD yöneti-
minin, koronavirüsü üretmekle suçlan-
dığı değerlendirmesinde bulunan 
Hamaney, şunları söyledi: "Siz bu virüsü 
üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın 
ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum 
ama böyle bir iddia söz konusuyken, 
hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz 
ilaca güvenir. İlacınız hastalığı daha da 
arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. 
Sizin buraya doktor olarak göndereceği-

niz kişiler, ürettikleri zehrin etkilerini ya-
kından görmek için geleceklerdir. 
Söylendiğine göre İranlıların genetiğine 
uygun olarak virüsün bir bölümü İranlı-
lar için üretilmiş. İranlılardan kimse, 
Amerikalıların bu teklifini kabul etmedi, 
etmeyecektir." Hamaney, Washington'un 
Tahran yönetimine söz konusu virüsle il-
gili ne zaman ve ne tür bir teklifte bulun-
duğunu ise açıklamadı. Çin'de ortaya 
çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şu-
bat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından 
ülkenin tamamına yayılmıştı. İran Sağlık 
Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 
kaynaklı can kaybının 1556'ya yükseldi-
ğini, vaka sayısının ise 20 bin 610  
olduğunu açıklamıştı.

Siz önce kendi derdinize çare bulun

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin izolasyon stratejileriyle mücadele ederken,  
Singapur'da erken tanı yöntemi, Güney Kore'de ise yaygın tanı testi uygulamaları öne çıktı

Virüsle mücadelede 
3 ülke dikkat cekiyor

İran lideri Hamaney, "Amerikalılar kaç kez, 'Bizden isteyin, İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız' teklifinde  
bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın" dedi

GÜNEY Kore'de hastalığa karşı uygulanan 
stratejiye ilişkin bilgi veren Akova, "Yüksek 
riskli hastalara (yaşlılar, hipertansiyon, şeker 
hastası, kronik akciğer-kalp hastalığı olanlar, 
kanser tedavisi görenler gibi) hastaneye yat-
mada öncelik tanınıyor. Orta şiddette belirti 
gösterenler, hastane dışında oluşturulan 
merkezlerde izlenip, destek tedavisi veriliyor. 
İyileşenler ve iki defa testi negatif bulunanlar 
taburcu ediliyor." ifadelerini kullandı. Has-
tayla yakın temas etmiş olanlar veya hastalık 
belirtisi hafif olup da aile bireyleri içinde 
kronik hastalığı olmayanların evde 2 hafta 
süreyle kendilerini karantinaya almalarının 
istendiğini vurgulayan Akova, sözlerini şöyle 
tamamladı: "Evde karantinada olanlar 
günde iki kez yetkililer tarafından telefonla 

aranıp, evde oldukları kontrol edilip, belirti-
lerinde değişiklik olup olmadığı sorgulanı-
yor. Karantina önlemlerini ihlal edenlere ise 
2 bin 500 Amerikan doları ceza uygulanıyor. 
Bu cezanın 3 katına artırılması veya 1 yıllık 
hapis cezası verilmesi de gündemde. Ancak 
halen hastaların gözlem altında tutulduğu 
merkezlerde yatak sayısında ciddi sıkıntı ol-
duğu da bildiriliyor. Güney Kore günde 15 
bin kişiyi test etme kapasitesine sahip. Test-
lerin çoğunluğu mobil istasyonlarda yapıl-
makta. Bu yöntem şu sıralar ABD, Kanada 
ve İngiltere'de de uygulanmaya başlandı. 
Bütün bu önlemlerle Güney Kore'nin hasta-
lıktan ölüm oranını ciddi biçimde önlediği 
ve şimdiye dek sadece 75 ölüm vakasının 
görüldüğü de belirtiliyor."

Kore’de streteji farkı var 
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Soldan Sağa:
1. Mihrak, fokus. - Yürüyerek giden kimse. 2. Öf-
kesi, kızgınlığı, inadı geçmek. 3. Ahenk. - Kullanıl-
mamış olan, eski karşıtı. 4. Kutsal olma durumu, 
kutsiyet. 6. Yumurta içindeki küçük, bazen yaygın 
kan parçacıkları, kan beneği. 7. Gerçekleştirilmesi 
zamana bağlı istek. - Uzak. 8. Balık avlamada olta-
nın ucuna takılan, genellikle yiyecek türü madde. 
9. Bere, çürük. - Minimum.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Oyulmuş, içi boş ve çukur olan yer. - Kısa kepe-
nek. 2. İşitilemez. 3. Dik durma. - Fince Dört. 4. 
Kumsal olma durumu. 6. Sürü sahiplerinin yaylak 
sahiplerine verdikleri kira. 7. Yapılan iş, edim, fiil. - 
Ermiş. 8. Yanlış algılama ve duyu yanılması. 9. Çe-
şitli renklere sahip değerli bir taş. - İkisi bir arada 
doğan (çocuk).
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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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Kaymak A Basit O Beyanat D Beyaz A Kendi
kendine söz

verme A Yanmayan

Motif E eylemi T
Bir sesin

gösteren B Numara N Karakter Öpmek A kuran O
A L E T Kurumu

Lakin E B K olan madde

Has N Ö T Ü R E K O R Ö L K
Bayan B N Lakin

Üzeri emayla

olan A M A Arapçada Ö T R E Aymak A Y M A Tellür S A P Yünan
mitolojisinde S U

B A L E Güçsüz

Milletler
Örgütü E N E Z G R E V Vasat O R T A Anlam,

kavram M E A L
Doktor T M U Ç N E S E N Özgür A S L E N V E R nesne L
D R Lahza A N Örtmek için

Yeniden

Uygun H Y A Kentsel
toprak

durumu

giysisi
O N U

Edep
yeri

Kamer

antijen tipi A Y At
yavrusu Ö R T Ü Tok R A R S A

A V R E T Türk tarih
kurumu E levha R A F Apartman O Litre

Bin L T
Yemek

Binek A Kilise

erganun A T T K Birini Ç tepe A P T Düet H
A T Rey O Y ilçesi

Nefes O F kimse Ç Haset

Yeniçeri

madde O D A
münazaa

100 m²

Atardamar A R H T R A G Ü N Ü Karayip

ülkesi

K A V G A Benzer E Ana
atardamar Ö matematikçi Â Boylam

Çare T U L yapan

Nem O Gram R Çividi mavi
renk O H

Söz
dinleme R Mesafe

Yenmek

Dingil U T M A K U yüksek M Çok
övünen

Umut Ö V Ü N G E N Telgraf A
T A A T S O L Görme

engelli Â M Â Erdemleri U L U Asker

Favori E R Usanç T
Kudret,
iktidar

O yer E R K Baryum
oksit B A R T Bayrak A L E M C A N Ö L E T

O R A S Limited L T D A R Millet U L U S A F L
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TÜRKİYE’NİN dijital-
leşmesine liderlik 
etme vizyonuyla faali-

yet gösteren Vodafone, keyifli ve 
kaliteli internet deneyimi yaşa-
mak isteyen aileler ve işyerleri için 
sunduğu yenilikçi hizmetlerle ev 
interneti kullanıcı sayısını artır-
maya devam ediyor. Vodafone, 
son yıllarda gerçekleştirdiği Voda-
fone Evde İnternet kam-
panyalarıyla 1 
milyon 
haneye ulaştı. 
Ev interneti 
kullanan müş-
teri sayısı 4 
milyona çıkan 
Vodafone, yeni 
Vodafone Evde 
İnternet kampan-
yasıyla, mevcut 
müşterilerine teşekkür 
ederken, henüz Vodafone Evde 
İnternet’li olmayan kullanıcıları 
da ayda 44,90 TL’den başlayan 
fiyatlarla Vodafone Evde İnternet 
ayrıcalıklarından yararlanmaya 
davet ediyor. Nisan sonuna 
kadar geçerli olacak kampanya-
dan yararlanan Vodafone mobil 
faturalı müşterilere 5 TL, Redli 
müşterilere 10 TL indirimle 100 
Mbps’ye varan hızlarda ev inter-
neti sunulacak. 
Vodafone Evde İnternet hizmeti-
nin ulaştığı başarıdan memnun 

olduklarını belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Engin Aksoy, şunları söy-
ledi: “Vodafone olarak, ‘teknoloji 
iletişimi şirketi’ olma hedefiyle 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Tüm kanallarda dijitalleşmeye ve 
müşteri memnuniyetine odakla-
nıyoruz. ‘Önce dijital’ düşünerek 
herkes için çözüm olacak bir diji-

tal gelecek için çalışıyo-
ruz. Bu doğrultuda, 

aileler ve işyerleri 
için ev interneti 
ihtiyaçlarına yö-
nelik uygun fi-
yatlı teklifler 
geliştirmeye ve 
deneyimde fark-

lılaşmaya devam 
ediyoruz. Son dö-

nemde yaptığımız 
fiber altyapı yatırımları ve 

paylaşım anlaşmaları ile Tür-
kiye’nin en fazla fiber kapsama 
ağına ulaştık. Bugün itibarıyla 1 
milyon hanede 4 milyon kişiye 
Vodafone Evde İnternet hizmeti 
sunmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bize güvenen tüm müşterile-
rimize teşekkür ediyoruz. 
Vodafone olarak, müşterilerimi-
zin güvenine layık olmaya ve Vo-
dafone Evde İnternet 
ayrıcalıklarından daha fazla sa-
yıda kişinin yararlanması için ça-
lışmaya devam edeceğiz.”

Evde internette  
sayı 1 milyon 

Kadın isterse her şeyi başarır 

Kamu spotu fikri çizgi filme dönüştü 
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 
Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki 
Teknopark'ta bulunan ve Emre 

Ozan Şirin ile Can Berk Özden tarafından 
kurulan animasyon firması "Motion 
Boom", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen 
Sıfır Atık Projesi kapsamında çizgi film 
projesi yaptı. Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm 
Sanayicileri Derneğince de desteklenen, 

TRT Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi 
filmde "AGİ" adlı triportör (eşya taşımak 
için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, 
üç tekerlekli küçük taşıt, üçteker) ve 14 ana 
karakterin başından geçen olaylarla çocuk-
lara geri dönüşümün öneminin ve çevre bi-
lincinin aşılanması amaçlanıyor. 

Sıfır Atık için çizgi film yaptılar 

Animasyon şirketinin kurucu ortağı ve yö-
netmeni Emre Ozan Şirin, kamu spotu ve 

maskot hazırlamak için yola çıktıklarını ve 
bu fikirle "AGİ" adında şirin bir triportör 
karakteri hazırladıklarını söyledi. Daha 
sonra karaktere bir dönüşüm kamyonu ka-
sası eklediklerini belirten Şirin, şöyle ko-
nuştu: "Kamu spotu için hazırlanan pilot 
bölümün ardından AGİ'nin çizgi diziye 
dönüştürülmesi kararı alındı. İnsan ile 
kamyon, robot, çöp konteyneri ve kumbara 
gibi objelerden oluşan 15 ana karakterimiz 
bulunuyor. Sayın Emine Erdoğan himaye-

sinde yürütülen projede yer almaktan mut-
luyuz. Bu güzel projeye sevimli bir yüz ka-
zandırdık. Çocukların seveceği ve 
benimseyeceği bir karakter yaptık. Bu ka-
rakter aracılığıyla, geri dönüşümü, bunun 
nasıl yapıldığını ve çevre bilincini anlatarak 
çocukları eğlendirmek istiyoruz. TRT 
Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi dizinin 
birinci sezonunu neredeyse tamamlandık. 
AGİ adlı çizgi dizimizle sıfır atığı her yö-
nüyle anlatmayı planlıyoruz."

Kurşunlu Han’da zanaat var 
Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı 
sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de kapılarını açarak, zanaat ve sanatı bir araya getiriyor

K araköy'de yaklaşık 5 asırdır 
varlığını sürdüren tarihi Kur-
şunlu Han, tornacıların ve 

hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların 
atölye faaliyetlerine de ev sahipliği ya-
pıyor. Son birkaç yıldır dönüşüm içe-
risinde olan hanın bazı odaları cıvata 
ve hırdavat deposu olarak kullanılır-
ken, bazı odalarında ise tornacıların 
ve kaynakçıların dükkanları bulunu-
yor. Uzun yıllar sadece tornacılara ve 
hırdavatçılara ev sahipliği yapan Kur-
şunlu Han'da artık sanatçılar da 
resim, mimari, tasarım, heykel ve se-
ramik gibi farklı alanlarda atölye faa-
liyetlerini sürdürerek, biribirinden 
güzel eserler üretiyor. 

Martı sesinden ilham alıyor 

4 yıl önce hana gelen Çini ve Seramik 
Sanatçısı Gülen Kesova, yaptığı açık-
lamada, bir öğrencisinin tavsiyesi 
üzerine Kurşunlu Han'ı keşfettiğini ve 
ardından atölyesini buraya taşıdığını 
söyledi. Hanı çok beğendiğini ifade 
eden Kesova, "Çok hoşuma gitti. 
'Tam hayalimdeki yer.' dedim. Fakat 
buraya bir girdik, dışarıdan içerisi gö-
rünmüyor. Cam yok, harabe halinde, 
yerler dökülmüş, çok kirli, terk edil-
miş. Burada her sanatçı dükkanını 
düzenledi. Ufak tefek temizlik işleri 
yaptı. Yıkılanı tamir ettik. Isınma 
problemimizi hallettik." diye konuştu. 
Kesova, handaki tornacılarla olan 
ilişkilerini şu sözlerle dile getirdi: 

"Tabii ilk zamanlar geldiğimizde tor-
nacılar bize 'Kim bunlar?' diye bakı-
yorlardı. Sanatçıların onların 
kafasında nasıl bir şey bıraktığını bil-
miyorum ama bizi tanıdıktan sonra 
çok sevdiler. Bir arada mutlu yaşıyo-
ruz. Tornacılarla hiçbir sorunumuz 
olmuyor. Tam tersi onlardan mal-
zeme alımı daha kolay, elimizin al-
tında oluyor. Güzel bir şekilde 
çalışıyoruz, bize bir sakıncaları yok 
bizim de onlara. Aramızda güzel bir 
alışveriş oluyor.  
Onlar bir şeyde bize fikir soruyor, biz 
de gerektiğinde tornadan faydalanı-
yoruz." Hanın tam sanatçıya göre bir 
yer olduğunu ve kendisini başka di-
yarlara götürdüğünü belirten Kesova, 
"Burada bulunmak tabii ki çok özveri 
istiyor. Koşullarımız biraz zor fakat 
seven için hiç öyle değil. Buraya koşa-
rak geliyorum. Çalışmalarımı yapar-
ken martı sesinden ilham alıyorum." 
dedi. 

Esnaf ve sanatçı birbirini 
dönüştürüyor 

3 üç yıldır handa bulunan heykel sa-
natçısı Nilhan Sesalan, 20 yıldır boş 
olan bir odayı arkadaşlarıyla birlikte 
restore ederek atölye haline getirdiğini 
anlattı. Bir senelik uğraştan sonra 
hana yerleştiğini belirten Sesalan, 
"Karar verdikten sonra dedim ki, 'Bir 
sene bile kalsam burada, burada ça-
lışmak, keyfini çıkarmak istiyorum.' 

Bir sanatçı olarak evet eziyetini de çe-
kiyorum ama keyfini de çıkarıyorum." 
diye konuştu. Handa komün hayatı 
yaşadıklarını ifade eden Sesalan, şun-
ları söyledi: "En çok sevdiğim şeyler-
den biri yıllardır burada olan esnaf. 
Hem esnaf hem de zanaatkarlar var. 
Çok seviyorum buradaki zanaatkar-
ları. Yavaş yavaş birbirimizle etkileşi-
mimiz de başladı. Onlar bir taraftan, 
'Hayata ve çevrenize dokunuşunuz, 
düzenleyişiniz, daha keyifli hale getiri-
şiniz bizi etkiliyor, dönüşüyoruz.' di-
yorlar. Onlar da bizi dönüştürüyor. 
Bu dönüşüme kendimi hazır hissedi-
yorum ve çok açığım. Zaten malze-
meyle de çok yakından ilişkiliyim. 
Özellikle zanaatçıların atölyelerinde, 
tornacıların o maddeye dokunuşları, 
beni besleyen ve çoğaltan şeyler. Çok 
mutluyum esnafla beraber yan yana 
olmaktan. Etkileşimim çok iyi ve keyif 
verici, buranın tek tip olmasını doğ-
rusu çok da istemezdim." Hanın gide-
rek daha iyi bir hal alacağını 
düşündüğünü dile getiren Sesalan, 
handa farklı etnik kökenlerden insan-
larla bir arada olmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti. Tornacı Aydoğan 
Aslan ise 1975 yılında hana çırak ola-
rak geldiğini, kalfalık ve ustalık dö-
nemlerinin ardından kendi işinin 
sahibi olduğunu aktardı. Handa ça-
lışmaya devam ettiğini belirten Aslan, 
"Herkes kendi işini yapıyor, geçinip gi-
diyoruz." ifadesini kullandı.

Sadece bireylerin değil hanelerin de dijitalleşmesini he-
defleyen Vodafone, son yıllarda gerçekleştirdiği Vodafone 

Evde İnternet kampanyalarıyla 1 milyon haneye ulaştı

30 YILI aşkın süredir 
Bilket Holding bünye-
sinde çalıştığını anla-

tan Hayal Olcay “Tepe İnşaat 
Yatırım Projeleri Koordinatörü 
olarak Tepe Prime, Beykoz Ko-
nakları ve Narcity gibi birçok ba-
şarılı projeye imza attıktan sonra, 
son beş yılımı AVM yönetimi, ki-
ralama, geliştirme ve konsept da-
nışmanlığı alanlarında hizmet 
veren Tepe Emlak Yatırım A.Ş.’de 
Genel Müdür olarak geçirdim. 
2019 yılı sonu itibariyle de şirke-
tin Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak atandım” ifadelerini kullandı. 

İş hayatında vazgeçemediği pren-
siplerinden bahseden Olcay, “İş 
hayatında vazgeçemediğim pren-
siplerim şeffaflık, şirket değerle-
rine saygı, hedef ve sonuç odaklı 
olmak, üzerinde çalıştığım proje-
nin sonuna kadar takipçisi olmak 
ve her durumda fark yaratmaya 
odaklanmaktır. Bunu hem çalıştı-
ğım ekibimle hem de tüm pay-
daşlarımızla sağlamaya 
çalışıyorum. Ayrıca çalıştığımız 
kurumun ilkelerine, değerlerine 
sahip çıkmak da bizim en önemli 
görevlerimizin başında geliyor. 
Değerlerimizi korumak, çalışan-

larımıza, kurumumuza ve pay-
daşlarımıza saygı duymak en 
önemli prensiplerimiz” dedi.
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Özhan Canaydın  
unutulmadı

DÜNYANIN değişik ülkelerinden tatil 
ya da golf oynamak için Antalya'ya 
gelen turistlerden bazıları virüs sal-
gını nedeniyle ülkelerine dönerken, 
bazıları da Türkiye'de kalmayı tercih 
ediyor. National Golf Kulübü Genel 
Müdürü Bekir Kara, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, golf oynamak 
için Türkiye'ye gelen bazı turistlerin 
koronavirüs tehditi nedeniyle ülkele-
rine dönmek istemediklerini, Türki-
ye'yi daha güvenli bulduklarını, 
hatta Rusya ve Almanya'dan kendi-

lerini arayıp Türkiye'ye gelmek iste-
yen turistlerin olduğunu belirtti. Sal-
gın nedeniyle turizme ve golfe ara 
verildiğine değinen Kara, taleplere 
olumlu yanıt veremediklerini bil-
dirdi. 

Bizim için büyük fırsat 

Koronavirüs tehditinin atlatıldığı 
takdirde turizmde ciddi bir artış 
beklediklerini aktaran Bekir Kara, 
şunları kaydetti: "Koronavirüs salgı-
nında Türkiye'de alınan tedbirler ne-

ticesinde ülkemizin ne kadar güvenli 
olduğu algısı oluştu. Bu, turizm ve 
golf açısından önemli bir fırsat su-
nuyor. Salgın tehdidi bittiğinde tu-
rist sayımızın yüzde 300 artacağını 
düşünüyorum. Özellikle İspanya, 
Portekiz, İtalya, Fransa gibi ülke-
lerde virüsün çok ağır seyretmesi, bu 
ülkeler için hafızalarda kötü bir dü-
şünce oluşturdu. İnsanlar İspanya'yı 
tercih etmek yerine Türkiye'ye gele-
cekler. Bu da bizim için çok büyük 
bir fırsat." 

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımla-
rından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü 
Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi 
amacıyla 1 milyon avro bağışladı. Eşiyle or-
taklaşa yaptığı bağışın ardından Alman bası-

nına konuşan Lewandowski, "Yaşanan ciddi 
ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz 
aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada 
güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlaya-
cak herkesten yardım bekliyoruz." ifadelerini 
kullandı. Lewandowski'nin Bayern Münih'ten 

takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve 
Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyo-
ruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona 
toplam 1 milyon avro bağış yaptı. Bu fona, 
Manchester City'de forma giyen Alman 
oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu.

Lewandowski herkese örnek oldu 

GALATASARAY Kulübü, vefatının 
10. yıl dönümünde eski başkanların-
dan Özhan Canaydın için anma me-
sajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten 
yapılan açıklamada, şu ifadeler kulla-
nıldı: "Özhan Canaydın, spora sa-
dece başarı ve mücadele anlamı 
yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi 
içinde olması gerekliliğini ortaya 
koyan, beyefendiliği ve centilmenliği 
ile tüm Galatasaray camiasının sev-
gisini kazanırken, temsil ettiği değer-
lerle zoru başararak tüm rakiplerinin 
de saygısını kazanan ender yönetici-
lerden biriydi. Galatasaray'ımıza 
hem sporcu hem de yönetici olarak 
hizmet etmiş; Türk sporunun unutul-
maz isimlerinden, eski başkanımız 
Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılı-
şının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet 
ve rahmetle anıyoruz." 

Evinde kal Türkiye

Galatasaray, vefatının 10. yıl dönü-
münde eski başkanlarından Canay-

dın için anma mesajı yayımladı
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G alatasaray Doğa Sigorta Başantre-

nörü Ertuğrul Erdoğan, yaptığı 
açıklamada, koronavirüsün tüm 

dünyayı derinden etkilediğini belirterek, en 
büyük beklentisinin toplum olarak süreci en 
kısa sürede atlatmak olduğunu kaydetti. 
Liglerin ne zaman ve hangi koşullarda baş-
layacağının belli olmadığını dile getiren Er-
tuğrul Erdoğan, "Tüm dünyayı etkileyen bir 
salgın söz konusu. Bundan dolayı liglerin er-
telenmesini doğru buluyorum. Bu konuda 
karar veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ve fe-
derasyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şu 
anda salgının ne kadar süreceğiyle ilgili net 
bir bilgi, ne yöne gideceğiyle ilgili ise bir ön-
görü yok. Şu anda bir belirsizlik söz ko-
nusu." diye konuştu. 

Oyuncular evlerinde 

Vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bu-
lunan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli başant-

renörü, şöyle devam etti: "Oyuncular şu 
anda evlerinde. "Evde kal" diye bir kam-
panya da başlamış durumda. Sporculara ev-
lerde yapmaları için bir program vereceğiz. 
Yabancı oyunculardan geri dönmek isteyen-
ler var. Döndükleri takdirde ligler başladı-
ğında yeniden ülkeye dönüp 
dönemeyeceklerini bilmiyoruz. Daha önce 
karşılaşmadığımız bir durum söz konusu. 
Şu anda düşündüğümüz tek şey insan sağ-
lığı. Bu süreci evlerde geçirip bir an önce sal-
gını atlatarak normal hayatımıza dönmek, 
en büyük beklentimiz. Daha sonra sporu ko-
nuşabiliriz. En büyük dileğimiz, toplumu-
muzun hem mental hem de fiziksel olarak 
bu kötü süreci atlatması." 

Başka bir boyuta geçtik 

Ertuğrul Erdoğan, Litvanya'daki gibi liglerin 
mevcut haliyle tescil edilme ihtimaliyle ilgili 
ise, "Elbette itiraz edecekler ve hak verecekler 

olacak. Konu benim açımdan bu değil. Ga-
latasaray takımı olarak ligde bulunduğumuz 
konum ortada ama bizim için önemli olan 
spor değil insan sağlığı. Federasyon yetkilile-
rinin birçok senaryo üzerinde çalıştığını bili-
yorum. Önümüzdeki 4 haftayı öngörebilmek 

ülkedeki kimsenin yapamayacağı bir şey. Bu-
radaki en temel konu insan sağlığı. Bunun 
farkına varmamız lazım. Yoksa şampiyonun 
kim olduğunu bu ortamda tartışıyorsak 
bence başka bir boyuttayız. Benim bakış 
açım bu değil." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi

Basketbol için karar 
verilmesi gerekiyor

TÜRKİYE Atletizm Federasyonunun 
sosyal medya hesabında yayımlanan 
videolu mesajlarda, dünya şampiyonu 
Ramil Guliyev, koronavirüs ile müca-
delede kurallara uyulması gerektiğinin 
altını çizerek, "Lütfen ihtiyaç olma-
dıkça dışarı çıkmayınız. Dışarıya çı-
kanlar da lütfen maske taksın. Çünkü 
bu maske sadece sizi değil, etrafınız-
daki insanları da virüse karşı koruma 
amacıyla kullanılır. Eve dönünce mut-
laka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla 
temasa geçmeyiniz." ifadelerini kul-
landı. Yasmani Copello Escobar ise 
mesajında "Kendinize iyi bakın, lütfen 
evde kalın." uyarısında bulundu.

Sivassporlu  
futbolcular izne çıktı 
DEMİR Grup Sivasspor'da futbolcu-
lara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle Süper Lig'de maçla-
rın ertelenmesi sonrası izin verildi. 
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik 
direktör Rıza Çalımbay'ın bugün 
oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştir-
diği ve ardından futbolculara izin ver-
diği aktarıldı. 
Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi 
terk etmemeleri, mümkün olduğunca 
Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel ça-
lışmalarına da evlerinde devam etme-
lerinin istendiği vurgulandı.

SPORCU 

SAĞLIĞI 

ÖNEMLİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, ertelenen liglerin durumuyla ilgili, 
"FIBA ve Avrupa Ligi'nin bir karar vermesi lazım; sezonları kapatacak mı, devam mı edecek. 

Buna göre Avrupa'nın büyük basketbol ligleri karar alacak" dedi

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Üst Yö-
neticisi (CEO) Ömer Onan, TRT Spor'a 
yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 
basketbol liglerinin geleceğiyle ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Durumla ilgili 
23 Mart Pazartesi günü geniş kapsamlı 
bir toplantı yapacaklarını ve senaryoları 
görüşeceklerini aktaran Onan, şöyle ko-

nuştu: "Bizim de kulağımız Avrupa bas-
ketbolunun şemsiyesi olan FIBA ve Av-
rupa Ligi'nde. Onlar da erteledi. Lig 
direktörümüz devamlı Avrupa'daki ligle-
rin direktörleriyle de konuşuyor. FIBA ve 
Avrupa Ligi'nin bir karar vermesi lazım; 
sezonları kapatacak mı, devam mı ede-
cek. Buna göre Avrupa'nın büyük basket-
bol ligleri karar alacak.  
Biz şimdi bir karar alırız, 1,5 ay sonra Av-
rupa maçları başlarsa o zaman ne olur? 
Bunların hepsini Avrupa'yla da görüşü-
yoruz. Bence bu hafta Avrupa Ligi ve 
FIBA da oturur bir karar alır. Biz de ligler 
olarak konuştuğumuz senaryolar üzerin-
den bir karar alırız." 

Ortak bir karar alınacak 

Bütün kararları alırken kulüplerle çalıştık-
larını aktaran Onan, "Avrupa'da, dün-

yada kimsenin alışık olmadığı bir salgın. 
Kimse de nasıl karar alacağını bilemiyor. 
Günün sonunda ortak bir yerde birleşe-
ceğiz; liglerin devamı mı, tamamen ligleri 
tatil etme mi. Avrupa'nın büyük basket-
bol ligleri, FIBA ve Avrupa Ligi'yle ortak 
bir karar alacaktır." ifadelerini kullandı. 
Liglere ara vermenin ekonomik boyutunu 
da değerlendiren Onan, futbol kadar 
büyük bir zararın olmayacağını anlata-
rak, "FIBA'nın avukatlarıyla da kulüplerle 
de görüşüyoruz, her şeyi konuşuyoruz. 
Şu an Avrupa'nın bütün büyük liglerinde 
erteleme var. Normal şartlarda erteleme-
lerde oyuncu kontratları ödenmeye 
devam eder, iptal olursa kulüpler ödeme-
yebiliyor. Devletlerin aldığı kararlar var. 
Kulüpler oyuncularına idman yaptıramı-
yor. Eğer kulüplerle oyuncular karşı kar-
şıya gelirse açıkçası FIBA'da hukuk 

kurulu ne karar alacağını bilemiyorum. 
Benim gördüğüm ligler ertelenirse kulüp-
ler ödemeyebilir. Bunların hepsini üst 
üste koyup ne karar alacağımıza hep bir-
likte karar vereceğiz." şeklinde konuştu. 

Ekibin durumunu takip ediyoruz 

Ömer Onan, Kovid-19 şüphesiyle kont-
rolleri yapılan Fenerbahçe Beko'nun 
oyuncuları ve idari ekibinin durumunu 
da yakından takip ettiklerini belirtirken, 
şunları kaydetti: "Erkeklerde 11 takımı-
mız Avrupa'da maça çıktı.  
Kadınlarda da 4-5 takımımız Avrupa 
maçlarını oynuyordu. O takımlarla hep 
iletişimdeyiz. Şu an o takımlardan gelen 
bir bilgi yok bize. Fenerbahçe'de duyduk 
bugün ama şu ana kadar diğer Avrupa'da 
mücadele eden takımlarımızdan böyle  
bir haber yok."

Türkiye golf  
için güvenli
Golf için Antalya'ya gelen yabancı  
turistler, yeni tip koronavirüs salgını 
kapsamında alınan tedbirler dolayı-
sıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor
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Basketbolda  
6 aylık sözleşme  

AC Milan büyük şok içinde

LİGLERİN ileri bir tarihe er-
telenmesi nedeniyle yabancı 
oyuncuların sözleşmeleri 

konusunda anlaşma maddeleri oluştu-
ran birçok kulüp, oyuncularına bu an-
laşmaları imzalatarak maddi tedbirler 
aldı. Frutti Extra Bursaspor ve Türk 
Telekom'un başını çektiği birçok ekip, 
ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaş-
maları oyuncuları ile imzaladı. Bu 
maddeler kapsamında yabancı oyun-
culara kendi ülkesine gitme izni verildi 
ancak bu süreçte maaşlarını alamaya-
cakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak ya-
bancı basketbolcuların ise sözleşme- 
lerinin aynen devam edeceği belirtildi.

Birçok ING Basketbol Süper Ligi ekibi-
nin yabancı oyuncularıyla imzaladığı 
anlaşmanın maddeleri şu şekilde: 

Dünyada yaşanan sağlık sorun-
larından dolayı,Türkiye’de kal-

mak veya gitmekte özgürsünüz. 
Kulüp oyuncularına mart ayı iti-
barıyla maaşları, primleri, maç 

başı ücretleri, yani tüm alacakları öde-
necek. 

Salgın nedeniyle ülkenize gitme-
niz halinde, Türkiye’ye döndü-

ğünüzde 14 gün karantina altına 
alınacaksınız. 

FIBA ve Türkiye Basketbol Fe-
derasyonu (TBF) tarafından oy-

nanma kararı alınır ise sporcular, 
kulüplerin vermiş olduğu tarihlerde 
Türkiye'ye dönecektir, antrenman ve 
maç programına uyacaklardır. Bu şart-
lara uymaları halinde kontratlardaki 
tüm maddeler devam edecektir. 

FIBA ve Türkiye Basketbol Fe-
derasyonu (TBF) tarafından oy-

nanma kararı alınır ise Türkiye'ye 
dönmeyi kabul etmeyen sporcuların 
sözleşmesindeki hakları, hak kaybına 
uğrar. Bu süreç FIBA ve TBF tarafın-
dan iptal edilirse, sözleşmeler FIBA ve 
TBF maddeleriyle çözülecektir. 

Türkiye’de kalmayı düşünen ya-
bancı sporcuların sözleşmesin-

deki tüm sosyal haklar, lig başlayana 
kadar aynen devam edecektir. 

corbacıaden corbacıaden
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

İTALYA Serie A ekiplerinden AC Milan, ku-
lüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo 
Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel 
Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif 
çıktığını açıkladı. İtalya'da yayılan koronavi-

rüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye 
devam ederken, AC Milan bugün gelen ha-
berle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıkla-
mada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve 
forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Mal-

dini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi. 
Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına 
alındığı kaydedilirken, her ikisinin de duru-
munun iyi olduğu ve kimseye temas etme-
den evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını söyledi

G S TV'ye açıklamalarda bu-
lunan Yener İnce, salgın 
Türkiye'ye gelmeden günler 

önce önlemler aldıklarını vurgula-
yarak şöyle konuştu: "Ligde erte-
leme talebi çıkana kadar olan 
dönemde elimizden gelen her şeyi 
yaptık. Hocamızı da mümkün oldu-
ğunca korumaya çalıştık. Hocamız 
hep aktif ve sahada olmak isteyen 
biri. Sponsorumuzun da sayesinde 
oyuncularımı ve ailelerine dezen-
fekte dağıtımı yaptık. İsteyen oyun-
cularımızın evlerini de özel ekiple 
dezenfekte ettik. Ertleme sonrası ise 
bir yönerge hazırladık. Takımımıza 
sağlık testlerini yaptık. Oyuncuları-
mızı eve gönderdik. Tüm oyuncula-

rımızın evlerinde kalmalarını rica 
ettik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini 
yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli 
kullanmak istiyorum ama önce tav-
siye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilet-
tik." Oyunculara beslenme 
programından antrenman progra-
mına kadar düzenli olarak bilgi 
gönderdiklerini belirten İnce, 
"Takım ve sağlık ekibi olarak bilgi 
alışverişimiz sürüyor. Şu ana kadar 
herhangi bir çalışan ekibimizden 
pozitif test gelmedi. Bu, sadece ül-
kemizin değil dünyanın sorunu. Bu 
sorunla mücadele etmenin en kes-
tirme yolu Dünya Sağlık Örgütü ve 
Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine 
uymak. Evde kalmak ve bu sürece 

karşı gelmeyerek bu süreci atlatmak 
önemli." ifadelerini kullandı. Oyun-
culara sosyal destek de verdiklerini 
dile getiren İnce, "Bir acil durum 
numarası da oluşturduk. Herhangi 
bir durumda benim de numaramın 
olduğu yere ulaşacaklar. Şu ana 
kadar herhangi bir şey olmadı." di-
yerek sözlerini tamamladı. 

Antrenmanlara ilişkin açıklama  

Galatasaray Kulübü, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere 
verilen arada, evde bulunacak spor-
cuları için özel antrenman prog-
ramı uygulanacağını duyurdu. 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açık-
lamada, evlerinde kalan sporculara 
haftalık olarak video ile antrenman 
programlarının gönderileceği belir-
tildi. Açıklamada, bu programlarla 
sporcuların mevcut performansları 
ve motorik özelliklerinin korunma-
sının amaçlandığı aktarılarak, 
"Sporcularımız antrenman prog-
ramlarını fonksiyonel egzersiz  
ekipmanları ve vücut ağırlıkları olan 
foam roller-miniband-resistance 
band-kettlebell-medicine ball ve 
vücut ağırlıkları ile uygulayacaklar. 
Verilen programlar her gün uygula-
nacak ve yaklaşık 60-90 dakika  
sürecek. Antrenman programının 
genel içeriği ise, core antrenmanı, 
koruyucu egzersizler, genel ve özel 
kuvvet antrenmanı, dayanıklılık an-
trenmanı olarak belirlendi."  
ifadelerine yer verildi. 

SPORCULAR için beslenme 
programlarının da hazırlandığı 
belirtilen açıklamada şunlar kay-
dedildi: "Bağışıklık sistemlerinin 
güçlenmesinde, C vitamininden, 
antioksidanlara, diğer biyoaktif 
bileşenlerden zengin meyve ve 
sebzelerden, omega-3 yönünden 
zengin besinlere, su, zencefil, 
zerdeçal, pro-prebiyotikler, E vi-
tamini, çinko ve beta-glukan ba-
kımından zengin besinlere kadar 
pek çok konu listede yer almakta. 
Oyuncularımızın bu süreç içeri-
sinde rutin olarak değerlendiril-

dikleri biyokimyasal parametre-
lerini ve antropometrik ölçümle-
rini de göz önüne olarak; genel 
sağlık durumunu koruyan, bağı-
şık sistemlerini destekleyen, ge-
reksinimlerine uygun beslenme 
planlanması da beslenme uzma-
nımız tarafından yapıldı ve oyun-
cularımıza gönderildi. Ayrıca 
bireysel beslenme öyküleri değer-
lendirip, bağışıklık sistemlerini 
destekleyici supplementler de 
yine uzmanımız tarafından plan-
lanarak, evde kaldıkları süreçte 
her gün takip edilecek."

Bağışıklık her şeyden önemli

FENERBAHÇE Beko Erkek Bas-
ketbol Takımı’nda koronavirüs 
belirtilerine rastlanan takım me-
najeri Cenk Renda, yoğun ba-
kımda olmadığını ancak 
hastanede kontrol altında tutul-
duğunu söyledi. 
Fenerbahçe Kulübü, bugün yap-
tığı açıklama ile erkek basketbol 
takımında yapılan rutin kontrol-
ler sonrasında bazı oyuncular ile 
idari ekipten bazı isimlerde ko-
ronavirüs belirtileri olduğunu 

açıkladı. Yapılan testler sonra-
sında alınan numunelerin Sağlık 
Bakanlığı’na gönderildiğini bildi-
ren Fenerbahçe’de erkek bas-
ketbol takımı idari menajeri 
Cenk Renda’nın yoğun bakımda 
olduğu haberleri çıktı. Cenk 
Renda, kendisine ulaşmak iste-
yen Fenerbahçeliler ve yakın 
dostlarına topluca bir mesaj yol-
layarak, yoğun bakımda olmadı-
ğını, kontrol amaçlı özel 
hastanede olduğunu açıkladı.

GALATASARAY VIRUSE 
KARSI ONLEM ALDI 

İşte sözleşmedeki o maddeler
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Herkes kendine dikkat etmeli



Ç
ocukluğunda Galatasaray
Kulübü’nde yüzücülük
yapan, Fenerbahçe 
Kulübü’nde voleybol oy-

nayan, İstanbul Yelken Kulübü’nde
dalış eğitimi alan ve 16 yaşında 
ilk dizisinde oynayan Tuğba Özay
hayatının bilinmeyenlerini İsamil

Gökgez'e anlattı. 7 yaşında oyunculuğa başladı-
ğını belirten Özay, “İlkokul 3’üncü sınıfta senar-
yolarımı kendim yazıyordum ve tiyatro oyunları
sergiliyordum” dedi. 17 yaşında Türkiye güzeli
ve dünya ikinci güzeli seçilen Özay, “Aynı yarış-
mada en iyi vücutlu model ilan edildim. Ardın-
dan Fransa’da bir dönem çalıştım. Daha sonra
Haliç Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümünü
ikincilikle kazandım” açıklamasını yaptı. 
İşte Özay hakkında bilmedikleriniz...

ÜÇalışmaların nasıl gidiyor?
Kuaförüm Sensin’e başlayalı 3 ay oldu. İlk gün
acayip yorucu geçmişti ve benim burada ne işim
var demiştim. Ertesi gün çekime gittiğimde
hatta ilk günün gecesinde baya ağladım. Sinir-
lerim çok bozulmuştu. Yaklaşık 16 saat falan
kaldık çekimde ve 2 bölüm birden çektik. Bir
anda sudan çıkmış balığa dönmüştüm. 16
saat bir stüdyonun içerisinde kalmak ilk
gün bana ağır geldi. Ki ben biliyorsun set-
lere çok alışkın biriyim. Hayatım televiz-
yon programlarında geçti. Setleri de
özellikle dizileri o yüzden kolay kolay
kabul etmiyorum. Ama ikinci gün
ve ertesi hafta özellikle tamamen
attım o stresi üzerimden ve şu
an çok mutluyum. Çok güzel
bir ekiple çalışıyorum. Glo-
bal Medya ailesinin içe-
risinde olmak beni
sevindiriyor. Dina-
mik, genç bir
ekibimiz var. 
Bir de proje de
güzel… Bana ya-
bancı olmayan bir iş
içerisindeyim. Gerçi ben elimi
hangi işe atsam o işin altın-
dan kalkarım. Yani bana
ekonomi de ekonomi de
yaparız. Magazin de
magazin olur, ya-
rışma, eğlence,
sağlık müzik…
Aklına ne geli-
yorsa hepsini
yaptım. Yüz-
lerce televizyon
programım
var. Ama ilk
kez böyle bir
programın içe-
risinde jüri ola-
rak görev
alıyorum. Mo-
dayla iç içe bir
program. Her prog-
ramda bir konseptle iz-
leyicinin karşısına
çıkıyoruz. Konuları genelde
ben de belirliyorum. Konsepte
de uygun giyinip çıkıyorum. Bu da
tabi insanların hoşuna gidiyor. Özellikle
kadınlar ve çocuklar çok ilgili. Çünkü takılarım
gözlüklerim elbiselerim hepsi bir olay oluyor.
Keyifli, zaten çalışma arkadaşlarım Ketenci
olsun, sunucumuz Kansu olsun Ayşegül Kartal
keza Adnan çok eski dostlarım. Eğleniyoruz, iyi
ki şu anda bu projenin içerisindeyim diyorum.
Çünkü bir de haftanın 5 günü ekrandasın.
Günde 2 defa yayınlanıyor. Çok da izleniyor.
Ekran beni özlemiş, ben de ekranları özlemişim.
En son Survivor, sonra sağlık programı 
yapmıştım.

ÜDiğer programlar hangi kanaldaydı?
Show Turk TV ve Halk TV’de yapmıştım. Survi-
vor’dan sonraki süreçte televizyonda bu tip pro-
jelerde yer aldım. Böyle bir projenin içerisinde

yer almalıymışım demek ki çünkü gerçekten izle-
yici de beni çok özlemiş. Tubistlerimiz… Yaşasın
tubistler… Şu anda dünyanın dört bir yanındaki
tubistlerden çok güzel mesajlar alıyorum. Sosyal
medya üzerinden bana ulaşıyorlar. Onların yo-
rumları, eleştirileri benim için çok kıymetli. Hep-
sini dikkate alıyorum.
Ama tabi bildiğim-
den şaşmıyorum.

ÜÖğretmen anne
ve babanın tek 
çocuğusunuz. Nasıl 
bir ailede yetiştiniz?
Annem matematikçi,
babam edebiyatçı ama
babam aynı zamanda
siyaset bilimci. İkisi de
eğitimci insanlar. Bir
de yazar kimlikleri
var. Beni bir kere
çok serbest yetiş-
tirdiler. Ken-
dime olan
güvenimin 
gelişmesi
açısın-
dan

özgür
bıraktılar. Fakat bir o kadar
da nefesleri hep ensemdedir.
Beni hemen her kursa gön-
dermişlerdir. Bu dalış eğitimi
olmuştur, voleybol olmuştur,
yüzme olmuştur, judo, bale,
gitar, tiyatro. Yaz okulu, kış okulu e
zaten hayatım okullarda geçiyordu
annem öğretmen olduğu için. Kundaklı-
ğımdan beri ben sınıflarda yetiştim. Fazla-
sıyla aile sevgisiyle ve birlik beraberlik
duygusuyla büyüdüm. Gerçekten çok sevgi
dolu bir ailede yetiştim. Bana birliği, bera-
berliği, dostluğu hep ailem öğretmiştir. İkisi

de benim hayat öğretmenlerimdir. Yaşam yo-
lumdaki en önemli ışıklarım olmuştur: ailem…
Böyle bir anne babanın evladı olmak, şanstır.
Kızlar genelde babasından çekinir ama bir o
kadar da aşıktır. Evet, ben de babama aşığımdır
ama çekinmekten ziyade ona karşı müthiş bir

saygım, sonsuz bir sevgim vardır. Babam
bana çocukluğumdan beri çok güzel şey-
ler aşıladı. Tekerleğin nasıl değiştirilmesi
gerektiğinden tut da ampulün nasıl takı-

lıp çıkarılmasına kadar… Dövüşmeyi…
Eve geldiği anda babamla box maçı yapmaya

başlardık. O benim hep güçlü olmamı istemiş-
tir. Hep kendine yetebilen bir insan olmam
için çabaladı. Bir o kadar da sevgiyi aşıladı
bana. Hayvanları, insanları, doğayı
tüm canlıları sevmeyi… Yaz tatiline
girdiğimiz andan itibaren biz çok güzel
şeyler yaşıyorduk. Arabamızın bagajını

eşyalarımızla doldurup, gece yarısı
yola çıkar tatile giderdik. 3 ay bo-
yunca babam bizi tatile götürürdü.

ÜPeki nereye gidiyordunuz?
Ege, Akdeniz hatta Bodrum. Direk

böyle Bodrum’a gitmezdik.
Babam bizi her tarafa götürür,

gezdirirdi. Öyle şeyler yaşar-
dık ki dağın tepesinde ara-

bada uyurduk. Şimdi
nerede? Ay biri bizi keser

diye insan çekiniyor. O
zamanlar gerçekten

her şey ne kadar
güzelmiş. 

ÜHala beraber-
ler değil mi?

Tabi tabi bizde bo-
şanma ayrılık kolay

kolay olmaz. Benim de ha-
yalim onların ki gibi bir

evlilik. Onlar çok genç
yaşta evlenmişler.
Annem 22 yaşında
babam 23 yaşın-
daymış. 1 yaş bile

değil 6 ay var arala-
rında. Böyle güzel

bir ailenin içerisinde
yetişmek benim için de-

diğim gibi büyük şans.
Babam yazar olduğu için

çocuk kitapları da yazıyordu.
Çok paylaşımcı biridir. Heyeca-

nını paylaşmayı sever. Kitabına ha-
zırlık yapardı. Grafikleri, karikatürleri
hep kendisi çizerdi. Hatta ilk çocuk
dizesi Filiz, 10 kitapçıktan oluşan bir
seri. O seride benim hayatım anlatılı-
yor. Ben ve arkadaşlarımın yaşamını
babam gözlemlemiş ve gözlemlerini
kitabına aktarmıştı. Hani Cin Ali, Ay-
şegül serileri falan vardır ya bu da Filiz
serisiydi. O yıllarda çok tutulmuştu.
Baya okunmuştu. Babam bir şey yaz-
dığı zaman gece bile olsa bizi uyandı-
rırdı. Heyecanını hep paylaşırdı. Sanatın,

siyasetin, toplumsal konuların hem de ya-
şama dair tüm güzelliklerin anlatıldığı ve
tartışıldığı bir ailede yetiştim. 

ÜSizin için sadece manken şarkıcı ya da
ünlü kişilik demek yetmez. Çünkü büyük
bir sporcu geçmişiniz var. Haksız mıyım?
Ben çocukluğumdan beri çok yönlü bir in-
sandım. Voleybolu yüzmeyi hepsini seve-
rek ve isteyerek yaptım. Galatasaray
Kulübü’nde yüzdüm, Fenerbahçe Kulü-
bü’nde voleybol oynadım, İstanbul Yelken
Kulübü’nde dalış eğitimi aldım, dalgıç

oldum. Hatta yüzme hocasını ilk dizimde

oynadım. 16 yaşımdaydım. Rah-
metli Tekin Akmansoy’un oynadığı TRT’de

yayınlanan Sonradan Görmeler adlı dizide ben
de bir yüzme öğretmenini canlandırmıştım.

ÜOyunculuk nasıl başladı?
Oyunculuğa başlamam 7 yaşında oldu. Kadıköy
Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi’nde ti-
yatro yolculuğum başladı. 14 yaşıma kadar
devam etti. İlkokul 3’üncü sınıfta senaryolarımı
kendim yazıyordum ve tiyatro oyunları sergili-
yordum. Gösterilerde sahne alıyordum zaten
işin başında hep ben vardım. Özel günlerde öğ-
renci arkadaşlarımla birlikte oyunlar sergiliyor-
duk. 16 yaşımda da TRT’deki diziye başladım.
17 yaşımda Türkiye güzeli ve dünya ikinci güzeli
seçildim. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model
ilan edildim. Ardından Fransa’da bir dönem ça-
lıştım. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konserva-
tuarı tiyatro bölümünü ikincilikle kazanmıştım.

ÜYeni projelerden biraz 
bahsedebilir miyiz?
Şimdi yaklaşık 30 yıl öncesinin

bir şarkısını okudum. Bomba bir
cover geliyor. Şarkı bitti ve büyük
sürpriz olacak. Çünkü o yıllarda
patlama etkisi yaratmıştı. Sadece
şöyle bir tüyo verebilirim. Kibari-
ye'nin seslendirdiği bir eser. Sözü
müziği değerli bir sanatçı dostu-
muza ait ama Kibariye seslendiri-
yor. Ben kafamdaki aranjeyi Suat
Aydoğan'a anlattım. Aynen istedi-
ğim aranje oldu.

ÜYarışmada 2'inci olduktan sonra
ben birinci olmalıydım ya da neden 

birinci olamadım dediniz mi?
Aksine ben demedim ama benim dışımda

o dönem bakan olan Yıldırım Aktuna, Tür-
kan Sabancı herkes 1'incilik Türkiye'nin hakkıydı
dediler. Kızlarımız tabi ki çok güzel ülkemizi
temsil ediyorlar ama onlar için hiç böyle bir
manşet atılmadı: bizim hakkımızdı. Benimle ilgili
böyle manşetler atıldı. 1’inci Küba olmuştu. O
da çok güzeldi. Kıskançlığım olmadı. Bana göre
40 ülke arasından dünya güzellik tacını Türki-
ye'ye getirmek bile çok büyük bir başarıydı.

ÜSizce uzun boylu olmanın avantajları ve 
dezavantajları var mıdır?
Ben 1.82’yim. Uzun boylu olmanın tabi ki avan-
tajları var: hep zirvedeyiz.

ÜKliplerinde oynamadığınız ünlü isim kalma-
mış. Selami Şahin, Ferhat Göçer, Demet 
Akalın… En zorlandığınız klip hangisiydi?
Hiçbirinde zorlanmadım. Yapamayacağım bir
şey yoktu. Demet’le oynadığımız klipte şöyle bir
şey olmuştu. O zamanlar benim aerobik
DVD’im yeni çıkmıştı. İlk defa sana anlatıyorum
bunu. Ben o zaman şehir dışındaydım ve sabah
çok erken bir saatte Demet’in setinde olmam la-
zımdı. Demet yana yakıla beni arıyordu. “Gele-
ceksin değil mi?” diye sitem etmişti. Ben söz
verdim mi iki elim kanda olsa tutarım. Prensibim
budur. O dönemde iyi de arkadaşımdı. Asla ver-
diğim sözden dönemezdim. Sırf Demet’e söz
verdiğim için Antalya’daki işimi yarım bırakıp
geldim. Demet’in klibindeki çekimimi yaptım ve
tekrar Antalya’ya dönmüştüm. Uykusuz ve yor-
gun biçimde ama çok güzel bir klip çekmiştik.
İkimiz klipte spor yapıyoruz falan. Zaten benim
DVD’im de yeni çıkmıştı. Sonra ringe çıktık ha-
rika bir iş olmuştu.

ÜGörüşüyor musunuz şu an?
Yok, eskisi gibi görüşmüyoruz. Bir sorunumuz
da yok. Aksine 2 ay önce bir yerde sahne aldık.
Sağ olsun sahneden bana atıfta bulundu. Ben
de ona aynı şekilde.

ÜCamiadan kavgalı olduğunuz isimler var mı?
Benim camiada kimseyle sorunum yok. Birinin
benimle sorunu varsa emin ol kendisiyle ilgilidir.
Kimseyle işim olmaz. Ne kimseyi kendime rakip
görürüm ne de kimseyi basamak olarak kullanı-
rım. Sosyal medyadaki paylaşımlara bile bakın
kimseyle ilgili polemikler yapmam. Sevmem.
Bana çok ucuz ve basit gelir. Benim her zaman

yarışım kendimledir. Sosyal medyayı da ay onu
takip edeyim ne yapmış ne etmiş diye değil, ben
bunlar için kullanmam. Bu yüzden kimseyi takip
etmiyorum. Bu bir ego değil yanlış anlaşılmasın.
Sevenlerimle, tubistlerimle bağlantı kurma
yerim. Yoksa zaten ben arkadaşlarımla sosyal
medya üzerinden görüşmem. Aksine onlarla yüz
yüze görüşürüm veya telefonla konuşurum.
Benim için arkadaşlık dostluk budur. Şimdi ba-
kıyorum millet birbirini takip ediyor çıkarları bir
ters düşüyor o onu engelliyor, öbürü takipten çı-
kıyor. Ben özel hayatımı dahi sosyal medyada
paylaşmaktan hoşlanmıyorum. Millete bakıyor-
sun 1 hafta Ahmet’e âşık oluyor, 1 hafta Meh-
met’e âşık oluyor. Öbürü Fatma’ya aşık diğeri
Ayşe’ye sürekli fotoğraflar siliniyor. Sosyal
medya benim için bir araç. Benim dünyam. 

ÜProgramdaki gaftan sonra açıklamalar yaptı-
nız. Niye böyle şeyler gündem olur?
Ülkede matematiksel olarak çözülmesi gereken
çok sorun varken bunlar gündem oluyor. Sorun-
lar içinde yüzerken kalkıp da benim o tatlış ga-
fımı masaya yatırmak, düşünce tarzımızın ne
yönde olduğunun göstergesi. Demek ki Tuğba
Özay’ı ne kadar çok özlemişler ki haber sitelerine
bile manşet yaptılar. Siyasi yayın yapan kuruluş-
lardan tut ana haberlere kadar yayınladılar.
Olsun, hep birlikte güldük eğlendik. İnsanları
güldürebildiysem ne mutlu bana. Matematiğim
de gayet iyidir. Matematikçi bir annenin kızıyım.
O hiç önemli değil. Önemli olan düşünce tar-
zım, ne kadar iyi olduğumu gördü aslında insan-
lar. Çünkü ben gayri ihtiyari o anda çıksa şunu
yapardım dedim. Oho ülkede ne siyasiler ne ün-
lüler ne gaflara imza attı. Takıla takıla Tuğba’nın
gafına mı takıldılar? İstiklal Marşı’nı okuyama-
yan siyasiler bile var. Bunlara girersek çıkamayız. 

ÜBedel kitabınızı okudum. O zor günlerde en
büyük motivasyonunuz neydi?
Yaşama karşı sevincim ve inancım beni hep
ayakta tuttu. Nazım Hikmet’in çok güzel bir
sözü var: “Düşmana inat bir gün daha fazla ya-
şayacaksın” Yani senin mutsuzluğundan mutlu
olanları asla güldürme. Hep güçlü ve dik ol. Ben
öyle insanların yaşam öykülerini okudum ki…
Deniz Gezmiş, Nazım Hikmet, Sokrates, Jeanne
D’arc… O insanların gerçek hikayelerini okudu-
ğun zaman utanç duymalı insan yılgınlıktan. Hz.
Muhammed’e de neler yapmışlar. O yüzden hep
böyle örnek olmuş insanların anıları ve yaşadık-
ları bizlere ışık olmalı. Bu tür şeyler insana güç
verir. 
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Tuğba Özay İsmail
Gökgez’e konuştu. 

3 ay önce başladığı
‘Kuaförüm Sensin’

programını değerlendiren
Özay, “İlk gün acayip yorucu

geçmişti ve benim burada
ne işim var demiştim. 

Ertesi gün çekime 
gittiğimde hatta hüngür

hüngür ağladım. Sinirlerim
çok bozulmuştu”

açıklamasını yaptı

HÜNGÜR HÜNGÜR 

AgLADIM

Gelelim 27 kişinin izlediği filme: ‘Laz Kit’ 
Yapımcıyla aranızda bir sorun mu olmuştu? 
Bir şeyler duydum sanki...
Laz Kit 8 sene önce çekildi. Aslında çok eğlenceli bir
film olmuştu. Kadrosu da güzeldi. Fakat 3 yapımcı
arasında sıkıntılar oldu ve film çok sarktı. Ödemeler
yapılamadı film ancak 2-3 sene sonra bitirildi. Fil-
min oyuncusundan tut da yönetmenine kadar 5 kişi
vefat etti. Bu kadar uzun bir süre geçince zaman
aşımına uğradı. Bizlere de sorulmadan çat diye
vizyona sokmuşlar. Sadece gala yapılacağı bir-

kaç gün önceden söylendi. Ben de doluydum o
tarihte gelemem dedim. Tarihi değiştirelim

dediler. Dedim ki herkes geliyor mu? Her-
kesin geleceği bir gala yapılsın. Kimse

gitmedi. Ben de gidemedim. Zaten tek
başıma ben gitseydim komik

olurdu. Yanlış zamanda filmi piyasaya sürdüler.
Madem öyle bütün oyuncu kadrosunu ara herkesin
gönlünü al. Herkesin geleceği bir tarih belirleyin ve
filmi sömestr tatilinde vizyona sokun. Çünkü çocuk-
ların izleyebileceği bir film. Hiçbir promosyon yok.
Kendin çaldın kendin oynadın oldu. Yoksa film kötü
bir iş değildi. Oho ne filmler gördü bu memleket.
Film güzeldi ama promosyon yok, reklam yok, oyun-
cuların haberi yok. Tabi film kendi kendine müthiş
reklam yaptı. Bazı olumsuz şeyler olumluya dön-
üştü. Ben yapımcının yerinde olsam bu filmi bir tel-
evizyon kanalına satarım. Çok da güzel izlenir. Yoksa
ben Bordo Bereliler Suriye filminde rol aldım. Film
sinemada hem çok büyük gişe yaptı hem de aynı 
zamanda 3 defa televizyonda yayınlandı. İnanılmaz
reyting aldı. Bu reklama bağlı bir şey. Proje tabi
önemli ama reklam daha da önemli.

‘LAZ KİT’ ZAMAN AŞIMINA UĞRADI!

Ajda Pekkan denilince aklınıza ne 
geliyor?
Tabi ki ben geliyorum. Eğer ölmez ya-
şarsam ikinci bir Ajda Pekkan vakası
yaşayacak Türkiye. Ben de onun gibi
olacağım. İdol idol. Müthiş bir kadın. Bir
de burçdaşım. O da kova. Biz kovalar
öyleyiz. Bak ne sporundan feragat edi-
yor ne diyetini bırakıyor ne şanı bırakı-
yor. Örnek alınması gerekiyor.
Kendisine, dinleyicisine izleyicisine müt-
hiş bir saygısı var. Bence insanlar şu
kafa yapısından çıkmalı: artık otursun
evinde! Hayır, aksine böyle kadınlar
olsun ki bizlere örnek olsun. Yolumuzu
aydınlatsın. Benim örnek aldığım kadın-
ların başında annem gelir. 65 yaşında
çok şükür dimdik ayakta. Hiç yılmıyor.
Hiç pes etmiyor. Hala sahada. Geçen
gece benim ödüllerimi almaya gitti. Bize
böyle devrimci ruhlu kadınlar lazım.
Bunlar devrimci insanlar. Ajda Pekkan
bence dünyada adının yankılanması ge-
reken bir kadın. Gerçek bir sanatçıdır.

İKİNCİ AJDA
OLACAĞIM!

Hayatım boyunca unutamayacağım tavsiyeler istiyorum…
1-Elinin yanması için elini ateşe atma. Etrafındaki olaylardan konulardan

muhakkak kendine dersler çıkar. Örnek verecek olursak, uyuşturucu. Onun
ne kadar korkunç hayat karartan bir şey olduğunu biliyorsun. Deneme bile!
Bazı şeyleri denemeye bile gerek yok. Kötü kötüdür. Bitti. 2-İçindeki sevgiyi
çoğalt. Kin besleme ama öfken her zaman diri olsun. Öfken acımasızlıklara,
zulümlere, haksızlıklara kötülüklere karşı olsun. Affetmeyi bil. Affedeceğin

konuyla öfkeleneceğin konuyu ayır. İçindeki sevgiyi çoğalt. Çoğalttıkça pay-
laş. Paylaştıkça sen çoğalacaksın. 3-Yaptığın hiçbir şeyden pişman olma

ama pişman olacağın şeyi de yapma. O yüzden iyi düşün. Yani 
birinci sıraya geri döndük. 4-Yaşama sıkı sıkıya sarıl. Yaşamak

çok güzel. Sana cenneti vadedenlere de ki çok merak 
ediyorsan buyur önden sen git. Cennet burada,

cennet dünyada. Sen yaşamı güzelleştir-
mek için mücadele et.

İSmaİL
GÖkGEz

SÖYLEŞİ
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İsmail Gökgez’e konuşan Özay, camiada 
hiç kimseyle kavgasının olmadığını söyledi. 


