
NE TEDBİR VARSA ALDIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, koronavirüs salgınına

yönelik alınan tedbirlerle ilgili açık-
lama yaptı. “Ne tedbir varsa aldık.
Mehmetçiğin güvende olması için 
ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz
gayret gösteriyoruz” diyen Akar, “Şu
ana kadar bir vukuatımız olmadı”
ifadelerini kullandı. Bu arada Milli

Savunma Ba-
kanlığı'nda birlik
ve karargahlarda
salgınla ilgili
önlem çalışma-
larının yönetilip
takip edildiği
Koronavirüs ile
Mücadele Mer-
kezi kurulduğu
öğrenildi. 
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TSK’da koronavirüs
vakası görülmedi

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

SAYFA 9    

Yeni dijital
dünya düzeni

Bahattin DEMİRSAYFA 4

Emekliler 
dikkat!

Sevim GÜNEY

GÖZDEN KAÇAN BİR HATA

Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik

saatinde izletilen eski Başbakan
Adnan Menderes'e ilişkin görüntü-
lere yönelik, bunun gözden kaçan bir
hata olduğunu ve konuyla ilgili ince-
leme başlatıldı-
ğını bildirdi.
Selçuk, “Gece
yarılarına kadar
uzayan çalışma
sırasında bir 
içerik yerine
yanlışlıkla başka
bir içerik konu-
luyor” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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O görüntüler için
inceleme başlatıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Twitter hesabından paylaştığı

mesajda “Milletimizin hizmetinde
mesaimiz devam ediyor” ifadelerine
yer verdi. İlgili bakanlarla görüntülü
görüşme yapan Erdoğan, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un 'okulların tatili-

nin uzatılması yönünde talimatınız
var mı?' sorusuna “Bu konuda Bilim
Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate 
alacağız. Bilim Kurulu uzatalım 
diyorsa ona uyalım. Bir hafta yeter
diyorlarsa ona uyalım. İşin ehli
onlar” yanıtını verdi. I SAYFA 7
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BU REZILLIGI 
DURDURUN!

Ziya Selçuk

24 SAAT HAZIR BEKLİYORLAR

Sancaktepe Belediyesi ilçede
yaşayan engelli, yatağa ba-

ğımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara
hizmet verecek 'Acil panik butonu'
sistemini hayata geçirdi. Amaç 
vatandaşların her türlü hizmeti 
evlerinden çıkmadan alabilmesini
sağlamak oldu. 85 yaşındaki yalnız
yaşayan ve koah hastası Suna
Duman, “Bu buton çok iyi oldu. 
Düşünenden bulandan Allah bin
kere razı olsun” dedi. I SAYFA 5
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Acil yardım 
butonu devrede

Hulusi Akar

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, Silivri İlçe

Stadyumu'nun bulunduğu alanda
düşünülen Millet Bahçesi, Kültür
Merkezi ve Yeni Hükümet Konağı
projelerinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylandığını
müjdeledi. Yılmaz, “Özlediğiniz ve
hak ettiğiniz hizmetlere kavuşma-

nın ve başlama-
nın mutluluğu
içerisindeyiz.
Silivri’de artık
hiçbir şeyin 
eskisi gibi
olmayacağını
özellikle 
bilmenizi 
isterim” diye
konuştu.
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Millet Bahçesi’ni
Bakanlık onayladı

Volkan Yılmaz

İKİNCİ TURDA SEÇİLEBİLDİ

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Meh-

met Akarca seçildi. Seçimde 326 Yar-
gıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Meh-
met Akarca 193, Dördüncü Hukuk
Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu
38, Ondokuzuncu. Hukuk Dairesi
Başkanı Mehmet Bülent Selçuk 22,
Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanı
Şahabettin Sertkaya 15, Onuncu
Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu
16, Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
Üyesi Abdullah Yaman 32 oy aldı. 
Seçimde, 5 oy boş çıktı, 5 oy geçersiz
sayıldı. Başkan seçilebilmek için 
Yargıtay üye tam sayısının salt 
çoğunluğu olan 197'nin alınması 

gerekiyordu. Bu
nedenle seçimin
ilk turundan
sonuç alınamadı,
ikinci tura geçildi.
İkinci turda, 
Yargıtay Başkan-
lığına, Yargıtay
Cumhuriyet Baş-
savcısı Mehmet
Akarca seçildi.
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Yargıtay Başkanlığına
Mehmet Akarca seçildi

Mehmet Akarca

Ankara’da yaşlı bir vatandaşı videoya kaydedip, sosyal medyada yayınlayan genç gözaltına alınırken,
benzer bir haber daha geldi. İstanbul'da çekilen bir videoda, yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla
yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı

Çin’in Hubei 
eyaletinin Wuhan

kentinde başlayarak tüm
dünyaya yayılan corona
virüsün ardından bu kez
de hanta virüs nedeniyle
bir kişi hayatını kaybetti.

Otobüsle seyahat ettiği
belirlenen adamın

ölümünün ardından diğer
32 yolcuya da hanta virüs

için test yapıldı

iSiN Ehli OlANlARı 

Çin'de Yunnan eyaletinden 
Shandong'a otobüsle dönen bir kişi

iddiaya göre hanta virüsü nedeniyle hayatını
kaybetti. Yapılan testte hanta virus pozitif
çıktığı, otobüsteki diğer 32 yolcuya da test
yapıldığı öğrenildi. Hanta virus, corona 
virüsün aksine insandan insana bulaşan 
bir virus değil. Yapılan araştırmalara göre,
bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemir-
genle ya da kemirgen dışkısıyla temas etmesi
gerekiyor. Uzmanlar, sağlıklı bireylerin hanta
virüse maruz kaldıklarında hanta virüs
pulmoner sendromu riski altında 
olduğunun altını çiziyor.
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iNSANDAN iNSANA GEÇMiYOR

DikkATE AlACAgız

Taziyeye gidip dua ettiler
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ile birlikte geçtiğimiz
günlerde vefat eden Heykeltraş Azmi
Sekban’ın ailesine başsağlığı ziyareti

gerçekleştirdi. Sekban’ın eşi ve kızına
başsağlığı dileklerini ileten Ekrem 
İmamoğlu ve Hasan Akgün, Azmi 
Sekban’ın Türkiye’nin kültür ve sanat
hayatına önemli katkıları olan çok
değerli bir sanatçı olduğunu ifade etti. 
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İlaçlar 40 şehre

DAğıTılDı
Sağlık Bakanlığı, Çin'den 
alınan yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) ilaçlarının ambulans
uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını du-
yurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın dün düzenlediği basın
toplantısında Kovid-19 için Çin'den
yoğun bakımda tedavi süresini
kısaltan ilacın alındığını, yoğun
bakımlarda kullanılmaya başlanan
ilacın etkinliğinin önümüzdeki gün-
lerde netleşeceğini söylediği hatırla-
tıldı. Açıklamada “Ankara’ya ulaşan
ilaçlar, gece saatlerinde ambulans
uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların
dağıtımı 8 saat sürdü” denildi.
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Recep
Tayyip
Erdoğan

ONLAR YİNE UNUTULDU

CHP’li vekil Mahmut Tanal,
koronavirüs tehdidine karşı 

savunmasız kalan sokakta yaşayan
vatandaşların durumunu Meclis
gündemine taşıdı. Tanal, bu 
doğrultuda sosyal uzaklaşma 
imkanı bulunmayan, genel hijyen 
koşullarını 
sağlamak açı-
sından yeterli
imkanları olma-
yan vatandaşla-
rımızın sağlığı
açısından ba-
kanlıklarca 
ne gibi tedbirle-
rin alındığını
sordu. I SAYFA 7
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Evsizlerin durumu
TBMM’ye taşındı

Mahmut Tanal

Ankara'da 80 yaşındaki İhsan
Yavaşça'yı polis gibi davranarak
videoya çekip, sosyal medyada
paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli

15 gün ev hapsine çarptırıldı.
İstanbul'da şizofreni hastası
olan İhsan E.’ye yapılan 
saygısızlığın ardından da oğlu 
Öztürk E. açıklama yaptı. 

Babasının şizofreni rahatsızlığı
olduğunu belirten Öztürk E.,
“Bir de babama bu görüntülerle
ilgili şikayetçi olursanız ‘oğlunu
yok ederiz’ diye tehtitte bulun-

muşlar. Babam şizofreni hastası
olduğu için kanuni olarak cezai
ehliyeti yoktur bizim için korktu-
ğundan dolayı 'şikayetçi değilim
'diyor” açıklamasını yaptı. 

‘OĞLUNU YOK 
EDERİZ’ DİYE TEHDİT ETMİŞLER!

Türkiye’de geçen günlerde 65 yaş ve üstü 
vatandaşlara corona virüsü nedeniyle sokağa

çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye’nin
birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı
videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne
çıktı. Önceki gün sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı
vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video
büyük tepki çekmişti. Videoyu kaydeden kişi kısa sürede
gözaltına alınırken benzer bir video daha ortaya çıktı.
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YAŞLILARA DUYGUSAL 
ŞiDDET UYGULANIYOR

Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da
da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı 

durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya
döktü. “Virüsün birini bulduk” diyen kişi, gitmek isteyen
yaşlı adamı “Bak lan buraya” diyerek zorla durduruyor.
“Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi”
diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya
döküyor. “Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru 
hastaneye gidiyorsun” diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.
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MASKE TAKIP BAŞINA 
KOLONYA DÖKÜYORLAR

HANTA VİRÜS GELDİ

Sahtekarlara gün doğdu!
Corona virüsünü fırsat
bilen sahtekarlar her türlü

ihtiyaç malzemesinin sahtesini
yapmak için sıraya girdi. Arnavut-
köy'de bir imalathaneye düzenle-
nen operasyonda izinsiz üretimi
gerçekleştirilen el dezenfektan
ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre
alkol bazlı hijyenik el temizleyici

ürüne el konulurken, 1 kişi de göz-
altına alındı. Sultanbeyli'de ise bir
ihbarı değerlendiren polis ekipleri
sahte maske üretimi yapan bir
imalathaneye baskın düzenledi.
Ekipler İran'a gönderilmek üzere
imal edilen yaklaşık 1 milyon adet
maskeyi ele geçirirken olayla 
ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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İhsan 
Yavaşça

Yapılan araştırmalara göre, hanta virüsünün
bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da
kemirgen dışkısıyla temas etmesi gerekiyor. 

İhsan E. 

Yaşlılara 
yapılan 

terbiyesizlik,
toplumun
her kesimi
tarafından

tepkiyle 
karşılandı. 

Çin’den gelen ilaçların
dağıtımının 8 saat 
sürdüğü belirtildi. 
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K adınlarda idrar kaçırma prob-
lemi üç farklı şekilde karşımıza
çıkmaktadır;

1.Stres İnkontinans: 

Öksürme, hapşırma, aniden ayağa
kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma
gibi, ani karın içi basınç arttığı durum-
larda, damla damla ya da daha fazla
idrar kaçırma şeklinde görülür. Berabe-
rinde mesane veya rahim sarkması ola-
bilir. Risk faktörleri, gebelik, çok sayıda
doğum ve menopozdur.

2.Urge İnkontinans: 

Aniden oluşan idrar yapma hissiyle idra-
rın kaçırılması durumudur. “İdrarı yetiş-
tirememe” olarak da ifade edilir.
Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz
kasılmalar neticesinde meydana gelir.
Kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma
oluşur. Bunun yarattığı sıkıntıyla kadın
geceleri de dahil olmak üzere çok sık tu-
valete gider. İdrar yolları enfeksiyonları,
idrar yollarında taş, barsak problemleri,
Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı,
inme ve multipl skleroz gibi hastalıklarda
görülebildiği gibi, “aşırı aktif mesane”
adı verilen durum da buna sebep olabilir.

3.Mikst İnkontinans:

Her iki idrar kaçırma tipi birlikte görülür.
Kadınlarda idrar kaçırma problemi için
alınacak önlemlerin başında yaşam tar-
zında yapılacak bazı küçük değişiklikler
gelmektedir çünkü bu önlemleri alarak
idrar kaçırma riskini azaltmak mümkün-
dür. İdrar kaçırma probleminden kurtul-
mak için bazı önemli tavsiyeler;
lİdeal kiloda olmaya çalışın,
lSigara kullanmayın, kullanılıyorsanız
bırakın.
lMesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve
kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın.
lLifli gıdadan zengin bir beslenme şekli
belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın.
lDüzenli fiziksel aktivite yapın, egzer-

sizi hayatınızın içine dahil edin.
lÖzellikle gebelik döneminde olmak
üzere, Kegel egzersizlerini günlük ya-
şamda uygulamaya çalışın.
lDüzenli sağlık kontrolü yaptırın.

20 dakikada kurtulun

Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi
hakkında da önemli noktalara vurgu
yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M.
İhsan Karaman; “Kadınlarda idrar ka-
çırma, ancak yaşayanın bilebileceği
çok büyük bir sıkıntıdır. Doğurgan

çağdaki kadınların dörtte biri, 50 yaşın
üzerindeki kadınlarda ise her iki kadın-
dan biri idrar kaçırmaktadır. İşte böyle-
sine önemli bir tıbbi sorun, bedensel
sorun, aynı zaman sosyal sorun olan
idrar kaçırmada vakit kaybetmeden bir
üroloji uzmanına başvurursak yapıla-
cak olan birtakım tetkikler sonrasında
hastalık teşhis edilmektedir. Öncelikle
birtakım ilaçlar verilmekte, sıkışma tipi
kaçırmalar bu ilaçlarla kolaylıkla tedavi
edilmektedir. Eğer ilaç tedavisi yerine
ameliyata karar verilecek bir durum

söz konusu ise, bugünkü tekniklerle
yaklaşık 20 dakika süren ve aynı gün
eve çıkılabilen bir ameliyat ile hasta-
mızı idrar kaçırma sorunundan kurta-
rabiliyoruz. Üstelik hastanın
vücudunda herhangi bir iz de kalmıyor.
Düşünün, hayatı kâbusa çeviren bir
sorun sadece 20 dakikada son bulacak,
bu ne kadar büyük bir müjdedir. Bu se-
beple idrar kaçırma problemi olan ka-
dınların hiç vakit kaybetmeden bir
üroloji uzmanına başvurmalarını tav-
siye ederim.” dedi.
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Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
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Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

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

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM
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Beylikdüzü / İSTANBUL
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Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

TükeTilecek taze meyve ve
sebzelerin bol suyla yıkanması,
yemeklerin uygun sıcaklıklarda

yeterince pişirilmesi enfeksiyonların
önüne geçmeye yardımcı olabilir. Yiye-
cekler hazırlarken, pişirilirken ve servis
edilirken ellerin temiz olması çok önemli.
Besine ve besin hazırlarken kullanılacak
gereçlere dokunmadan önce ellerinizi
akan ve tercihen el dayanır sıcaklıktaki su
altında, sabunla en az 20 saniye süreyle
yıkayın. Çiğ et, tavuk, yumurta ve balığa
dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yı-
kayın. Buzdolabından alınan yumurta-
nın kullanılmadan önce yıkanması gibi
temel yaklaşımlar önemlidir.

Meyve için akan suyu kullanın

Meyve ve sebzeleri akan su altında iyice
yıkayın. Gerekirse yıkama fırçası kulla-
nın. Sebze ve meyve yıkamak için deter-
jan veya sabun kullanmayın. Tercihen

sirke kullanılabilir.

Malzemeleri iyice temizleyin

Çiğ kırmızı et, tavuk veya balık, yumurta
gibi bulaşma riski yüksek potansiyel riskli
besinler için kullanılan bıçak, kesme tahtası,
tabak gibi gereçleri iyice yıkamadan başka
yiyecekler için kullanmamalısınız. Çünkü
bu besinlerde bulunan besin kaynaklı bak-
teri ve/veya hastalık yapabilecek patojenler,
diğer yiyeceklere kolayca bulaşabilir ve has-
talıklara yol açabilir.

Açıkta satılan gıdaları tercih etmeyin

Besin güvenliğinin sağlanması konusunda
bir diğer önemli konu besinlerin tedarik
aşamasıdır. Açıkta satılan besinlerin satın
alınmaması, ambalajlı besinlerin tercih
edilmesi, ambalajın bozulmamış, yırtıl-
mamış olmasına dikkat edilmeli. Hijyenin
en etkili önlem olarak ortaya çıktığı bu
dönemde, tüketime sunulan gıdaları her

türlü çevresel riskten uzak tutan, koruyan
ambalajlı gıdaların tüketiminin önemi
unutulmamalıdır. Sağlığımızı tehdit eden
her türlü virüs, bakteri, küf ve mayanın
üreme, bulaşma ve yayılma riski açıkta
satılan gıdalarda yaygınlıkla görülmekte-
dir.

Çocukları doğru yönlendirin

Meyveler ve sebzeler, yeterli ve dengeli
beslenmenin olmazsa olmazıdır. Vücut
için gerekli besin öğeleri zamanında ve ye-
terli miktarda alınmadığında hastalıklara
karşı direnç azalır, hastalığın tedavisi
uzun sürer. Taze meyve ve sebze tüketimi-
nin bağışıklık sistemini desteklediği, böy-
lelikle hastalıklara karşı koruyucu etkisi
olduğu biliniyor. Çocukları taze meyve ve
sebze yemeye teşvik edin. Yetişkinler de
gün içinde ara öğünlerde taze sebze ve
meyveleri tüketmelidir. Ayrıca sağlık için
hareketli bir yaşam temel alınmalıdır.

Her 4 kadından 1’ı
ıdrar kaCırıyor!
Yapılan araştırmalara göre 30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1’i idrar kaçırmadan şikayet ediyor. Özellikle
menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda, çok doğum yapmış kadınlarda ve aşırı kilolu kadınlarda görülebilen
bu sağlık sorunu hakkında Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman önemli açıklamalarda bulundu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına
karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen
kurallarına uymak geliyor. Peki en çok
kullandığımız cihazlardan olan akıllı
telefonlarımızı ve tabletlerimizi nasıl temi-
zleyebiliriz? Samsung’dan akıllardaki soru
işaretlerini giderecek temizleme önerileri geldi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı
önlemler üst seviyeye çıkarken uzmanlar da

günlük hayatta insanları yapmaları gerekenler konu-
sunda uyarıyor, herkesi başta el temizliği olmak üzere
hijyen kurallarına uymaya çağırıyor. Günlük yaşamda
hiç şüphesiz en fazla temas halinde bulunduğumuz ci-
hazların başında ise akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz
geliyor. Örneğin telefonlarımıza günde en az 50 kez do-
kunuyoruz. Kullanıcıların yanıtını en çok merak ettiği
sorulardan birisi de bu cihazları nasıl temizleyecekleri.
Samsung, Galaxy cihazlarınızın temizliği ile ilgili önemli
tavsiyelerde bulunuyor:
üCihazınız ile tuvalete girmemeye özen gösterin. Elleri-
nizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkadıktan sonra ciha-
zınızı tekrar kullanabilirsiniz.
üToplu taşımada ya da dışarıda bir yerlere dokunduk-
tan sonra telefonunuzu olabildiğince az kullanmaya ça-
lışın. Ellerinizi yıkadıktan ve telefonunuzu alkol bazlı
temizleyiciler ile sildikten sonra tekrar kullanabilirsiniz.
üCihazınızı su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle
yıkamaktan kaçının, herhangi bir temizlik malzemesinin
içine cihazınızı koymayın, bekletmeyin. Bunun yerine
alkol bazlı temizleyiciler kullanın. Alkol bazlı temizleyici-
leri direkt cihazınıza sıkmayın. Bir mikrofiber bez veya
dezenfekte edici mendiller yardımıyla cihazınızı nazik
hareketlerle temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde kulaklık ve
şarj kablosu gibi aksesuarlarınızı da su, sabun, deterjan,
sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının. Bunlar yerine
alkol bazlı temizleyici sıkılmış bir mikrofiber bez ya da
dezenfekte edici mendiller kullanabilirsiniz.
Samsung, cihazlarınızı temizlemeniz için de 
şu adımları uygulamanızı öneriyor:
üTemizlik işlemlerini yaparken telefonunuzu şarjdan çı-
karın. Telefonunuzun hiçbir üniteye bağlı olmadığına
emin olun. Kılıf ve kapakları çıkarın, kablo ve aksesuar-
ları kullanmayın.
üKamera lensi temizleme bezi gibi yumuşak, tüy bırak-
mayan, mikrofiber bir bez kullanarak cihazınızın dış yü-
zeyini hafifçe silin.
üCihazınızdaki açık kısımların neme maruz kalmama-
sına dikkat edin ve sıvı maddeleri doğrudan cihazınız
üzerinde kullanmayın.
üGerekli durumlarda, bezin bir ucunu az miktarda saf
su ya da hipokloröz asit bazlı (50 - 80ppm) veya alkollü
(yüzde 70’den fazla etanol veya izopropil alkol) ürünler
gibi dezenfektanlarla nemlendirin. Cihazınızın ön ve
arka yüzeyini, fazla bastırmadan hafifçe silin.

Telefonlar nasıl
temizlenir?

Virüse karşı güvenli gıda
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (COVID-19) korun-
mak için kişisel hijyen ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
kadar, tüketilen gıdaların güvenilirliği de büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, gıda güvenliği konusunda yapılan hataların önemli
sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği konusunda hemfikir

Prof. Dr. İhsan Karaman, idrar kaçırma
hastalığına karşılık tedavi yöntemlerinin
oldukça geniş olduğunu belirterek,
“Bu sorunu yirmi dakikalık bir
müdahaleyle çözebiliyoruz” diye konuştu.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRaKya halKInIn 
gÖZdesİ ÖZ KeŞan

O lay dün saat 21.30 sırala-
rında Tuzla Evliyaçelebi
Mahallesi Nazan Sokakta

bulunan markette meydana geldi.
Markete gelen silahlı kapüşonlu bir
kişi, kasada duran market sahibinin
oğlu Kadir Öney'e silah doğrulttu ve
kasada bulunan paraları kendisine
vermesini istedi. Paraları alan soy-
guncu ardından raflarda duran bir
miktar sigarayı da aldıktan sonra
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Güvenlik kame-
ralarını inceleyen polis ekipleri soy-
guncuyu yakalamak için çalışma
başlattı.

Bin 600 lirayı aldılar

Market sahibi Ali Öney, "Oğlumun
dün doğum günüydü. Arkadaşla-
rıyla kutlama yaparken eli silahlı bir
kişi geliyor. Tabancasını arka tarafta

dolduruyor. Sonra oğlumun sura-
tına tutarak kasayı boşaltmasını, cep
telefonunu falan istiyor. Kasayı boş-
altıyor. Sigaraları falan istiyor. On-
ları alıyor sonra geldiği gibi kaçarak
uzaklaşıyor. Oğlum yaralanmadı
çok şükür. Kasada yaklaşık 1.600
lira vardı. Bir miktar sigaraları aldı-
lar görüntülerde mevcut zaten.
Oğlum dün yaşadığı olaydan dolayı
sevinci kursağında kaldı." dedi.

Soygun anı kamerada 

Öte yandan olay anı güvenlik kame-
ralarına saniye saniye yansıdı. Gö-
rüntülerde kapüşonlu bir kişinin
markete geliyor. Kasada duran mar-
ket sahibinin oğluna silah doğrultan
soyguncu kasadaki paraları verme-
sini istiyor. Soyguncu daha sonra,
paraları ve raflardaki sigaraları ala-
rak marketten çıkıyor. DHA

BÜYÜKÇEKMECE Bahçeli-
evler Mahallesindeki bir
benzin istasyonunda 17

Mart akşamı saat 22.10 sıralarında
bir otomobilden Bülent B.(41) isimli
şüphelinin uyuşturucu madde sattığı
bilgisine ulaşan emniyet ekipleri ha-
rekete geçti. Polis, otomobili Büyük-
çekmece'den Pendik Harmandere
Caddesine kadar takip etti. Otomo-
bil polis ekipleri tarafından Harman-

dere Caddesinde durdurularak, Bü-
lent B. gözaltına alındı. Şüpheli Bü-
lent B.'nin uyuşturucu madde
kullanma, uyuşturucu ticareti, 5 hır-
sızlık, cezaevinden firar etme ve 4
mala zarar verme olmak üzere 12
suçtan aranması olduğu tespit edilir-
ken,  14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ce-
zası olduğu belirlendi.  Şüphelinin
otomobilinde ve evinde yapılan ara-
malarda ise ruhsatsız tabanca, 6

mermi , sahte kimlik kartı, 237 gram
uyuşturucu madde, 46 kök hint ken-
eviri, 72 hint keneviri fidesi, hassas
terazi ve uyuşturucu ticaretinden ka-
zanıldığı düşünülen 11 bin 630 Lira
ele geçirildi. Şüpheli Büyükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edilir-
ken çıkartıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA

KAZA saat 07.45 sıra-
larında Başıbüyük Yolu
Caddesi'nde meydana

geldi.16 K 2835 plakalı aracıyla
göreve giden doktor İrem Yapar,
viraja girdiği sırada yağmur ne-
deniyle kayganlaşan yolda direk-
siyon hakimiyetin kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil takla
attıktan sonra yol kenarında ay-
dınlatma direğine çarparak ters
döndü. Kazayı gören diğer sürü-

cüler polise ve sağlık ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri yaralı
sürücüyü ambulansa alarak ilk
müdahalesini yaptı.

Hayati tehlikesi yok

İlk müdahalesi olay yerinde ya-
pılan Doktor İrem Yapar,  ambu-
lansla  Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Dragos Hastane-
si'ne kaldırıldı.   Yapar'ın duru-

munun iyi olduğu hayati tehlike-
sinin olmadığı öğrenildi. Kulla-
nılamaz hale gelen otomobil ise
polis ekiplerinin çalışmasını ar-
dından çekici ile kaldırıldı. Polis
ekiplerinin çalışmaları sırasında
aynı noktada iki farklı hasarlı
kaza da meydana geldi. Ekipler
caddeye dubalar koyarak güven-
lik önlemi aldı.Polisin kaza ile 
ilgili soruşturması devam 
ediyor. DHA

OLAY saat 00:00 sıralarında
Gürsel Mahallesi 28 Nisan Cad-
desi'nde yaşandı. İddiaya göre,

geçtiğimiz günlerde otomobili ile caddeye
ters yönden gelen ve bir kişinin yaralanma-
sına neden olan bir kişi ile caddede oturan-
lar arasında kavga çıktı. Olay yerinen
ayrılan saldırgan daha sonra caddeye gele-
rek etrafa kurşun yağdırdı. Bu gece ise ar-
kadaşları ile birlikte iki otomobille caddeye
gelen saldırganlar ortalığı adeta savaş ala-
nına çevirdi. Silah sesleri üzerine olay ye-
rine yakın olan gece bekçileri ile
saldırganlarla kısa süreli çatışma yaşandı.
Çatışmanın ardından saldırganlar olay ye-
rinden kaçtı. 

Alan çembere alındı

Çatışmanın ardından olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine
gelen ekipler yaklaşık 300 metre alanı gü-
venlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin boş ko-
vanların olduğu yerleri işaretlemesi ile
çatışmanın şiddeti ortaya çıktı. Olay ye-
rinde yapılan incelemelerde onlarca boş
kovan bulundu. Saldırı sırasında caddede
bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi
özel araçlarla hastaneye kaldırılırken, bir
kişi ise olay yerine gelen ambulansla hasta-
neye kaldırıldı.  

Saldırganlar aranıyor

Çatışma sırasında bir çok dükkan ve ma-
ğaza isabet alırken, caddede park halinde
bulunan otomobillerde de kurşun delikleri-
nin olduğu görüldü. Olay yerindeki güven-
lik kameralarını incelemeye alan polis
ekipleri, saldırganların yakalanması için
geniş çaplı soruşturma başlattı. 

AVCILAR'DA bir ecza-
nede çıkan yangın it-
faiye ekipleri tarafından

söndürülürken, eczacı kalfası Alis
Fırat, çalışmaları izlerken gözya-
şını tutamadı. Yangın bu sabah
Ambarlı Mahallesi’ndeki Yurda-
kul Caddesi’nde bulunan bir ec-
zanede çıktı. Elektrik sistemindeki
bir arızadan kaynaklandığı sanı-
lan yangın nedeniyle Hatice Kay-
han'ın eczanesi bir anda
dumanlar içerisinde kaldı. Haber
verilmesi üzerine kısa sürede
gelen itfaiye takımı yangını sön-
dürürken, içerideki dumanı da
tahliye etti. Çaresizlik içerisinde
yangın söndürme çalışmalarını iz-
leyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir
ara gözyaşlarını  tutamadı. Fırat,
“Nasıl oldu inanın anlamadım.
Büyük bir şok içerisindeyim” dedi.
Genç kız, çevredekiler tarafından
sakinleştirildi. Yangın ile ilgili 
soruşturma sürdürülüyor.
DHA

14 suçtan aranıyordu yakalandı!

Tuzla'da markete giren silahlı bir kişi, market sahibinin oğluna silah doğrultarak kendisine kasadaki paraları
vermesini istedi. Soyguncu 45 saniye içinde kasadaki paraları ve bir miktar sigarayı alarak kayıplara karıştı

Kalfanın
gözyaşları!

45 sanIyede 
sIlahlI soygun 

Maltepe'de 
aracıyla göreve

giden kadın
doktor, viraja
girdiği sırada

yağmur 
nedeniyle kay-
ganlaşan yolda

direksiyon haki-
miyetini kaybe-
derek takla attı.

Aydınlatma 
direğini de 

devirerek ters
dönen otomo-

bilden yaralı
kurtulan doktor,
ambulansla has-
taneye kaldırıldı

MALTEPE'DE bir kişi boşanma
aşamasında olduğu eşini silahla
yaraladı. Yaralı kadın, hastaneye

kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak
için çalışma başlattı. Olay saat 07.30 sıra-
larında Maltepe Zümrütevler Mahalle-
si'nde meydana geldi. İddiaya göre
Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu
eşi bir çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya
Ç.'nin Karaca Caddesi'nde yaşadığı eve
geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ar-
dından Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş
etti. Kadın bacağından yaralandı.  Olayın
ardından Bahtiyar Ç. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis
ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine
gelen ekipler yaralı kadını ambulansa ta-
şıdı. Hülya Ç. Kartal Lütfi Kırdar Hasta-
nesi'nde tedavi altına alındı. Polis Bahtiyar
Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hülya Ç.'nin ablası, "Eşi vurmuş, benim
hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturu-
yorum. Haber verdi geldim, bu şekilde
gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma da-
vaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl
vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi. DHA

Karısını vurup kaçtı

Büyükçekmece'de 14 ayrı suçtan aranan uyuşturucu satıcısı, emniyet ekiplerinin
yoğun takibi sonucunda Pendik'te yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi

POLİS
ŞÜPHELİYİ
ARIYOR

Az daha canından
olacaktı
Az daha canından
olacaktı
Az daha canından
olacaktı
Az daha canından
olacaktı

Az daha canından
olacaktı
Az daha canından
olacaktı
Az daha canından
olacaktı

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde caddede
kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte
iki otomobille aynı caddeye gelerek rast-
gele ateş etmeye başladı. Gece bekçilerinin
olaya müdahale etmesiyle, grup ile
bekçiler arasında kısa süreli çatışma
yaşandı. 3 kişinin yaralandığı çatışmanın
ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı

3 YARALI 
Kağıthane'de
çatışma



İ çişleri Bakanlığı genelgesiyle Silivri
Kaymakamlığı tarafından oluşturulan
Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet ver-

meye başladı. Silivri Belediyesi ve Türk Kızı-
lay’ının destekleriyle bugün 65 yaş ve üzeri,
evinde tek başına yaşayan veya kronik ra-
hatsızlığı bulunan çok sayıda vatandaşın ih-
tiyacı karşılandı. Sokağa çıkma kısıtlaması
getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların hiçbir
mağduriyet yaşamaması amacıyla kurulan
Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs
(COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler
kapsamındaki süre içerisinde yardım faali-
yetlerini sürdürecek. 

Hanelere teslim edildi

Silivri Kızılay Şube Başkanlığı tarafından Si-
livri Belediyesine gönderilen ton balığı, ka-
vurma, diş macunu, diş fırçası ve şampuan
gibi ürünlere Silivri Gıda Bankasından temel
gıda malzemeleri de eklenerek, yalnız yaşa-
yan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik ra-
hatsızlığı bulunan kişilere Silivri Belediyesi

ekipleri tarafından teslim edildi.

Gerekli çalışmayı yapıyoruz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ya-
pılan hizmetler hakkında bilgi vererek, “Si-
livri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan
hiçbir vatandaşımızın salgından etkilenme-
mesi adına çalışmalarımız aralıksız devam
ediyor. Özellikle sokağa çıkmalarına kısıt-
lama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımı-
zın yanı sıra kronik hastalığı bulunan
hemşerilerimizin mağduriyet yaşamaması
için ayrı bir gayret içerisindeyiz. Bu kap-
samda Silivri Kaymakamımız Sayın Ali Par-
tal’ın başkanlığında oluşturulan ‘Vefa Sosyal
Destek Grubu’ ile koordinasyon halindeyiz.
Bugün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bazı
yardımlar yapıldı. Türk Kızılay’ı Silivri Şu-
besi’ne vermiş olduğu desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. 65 yaş ve üstü olan kıy-
metli büyüklerimize ve kronik hastalıkları
olan hemşerilerimiz siz yeter ki evlerinizde
kalın. Herhangi bir mağduriyet yaşamama-
nız adına her türlü önlemi alıyor ve gerekli
çalışmayı yapıyoruz" dedi.
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B iz virüsle mücadele ediyoruz ama
dolandırıcılar hala terörle mücadele
ediyorlar. Yahu ne terörü? Biz FETÖ

ile mücadeleye bile ara verdik. Şu anda en
büyük terör mücadelesi Korona ile. Cihatçı
terör örgütü IŞİD bile virüs görülen ülkelere
saldırmayın talimatı verdi. 

Herkes çok dikkatli olsun ama özellikle
emekliler, lütfen bu aralar siz çok daha dik-
katli olun. Ne yazık ki dolandırıcılar böyle
günlerde bile boş durmuyor.

***

Bu aralar, bir mail dolaşıyor ortalıklarda.
Şöyle diyor;”Tüm T.C. vatandaşlarına Ko-
rona virüsün yayılmaması için evde kaldığı
süre, günlük kişi başı 25.-TL devlet tarafın-
dan ödenecektir. Tüm hak ve bilgiler için lüt-
fen aşağıdaki linke tıklayın. İsim, soyadı ve
adres girmeniz yeterli olacaktır.” 

Aman ha! Sonra linke tıklıyorsunuz ve
tüm bilgilerinizi ele geçiriyorlar. Kapınızı
çalıp ateşinizi ölçeceğiz diyen olursa itibar
etmeyin. Resmi makamlarca numaraları du-
yurulan yerler dışında kimsenin yardım tale-
bine inanmayın.

***
Bundan kısa bir süre önce ben de aran-

dım. Bankadan aradığını
söyleyip, bazı şeyler sormaya
başladı. Anamın kızlık soyadını sordu-
ğunda”benim bankada tüm bilgilerim mev-
cutken, bunu neden tekrar
soruyorsunuz”dedim. Gerekliymişte, işte
güncelleme yapıyormuşta...Dedim ki, siz ka-
patın, ben şubeye gider sorarım ne için ge-
rektiğini. Üstelik benim konuşmaya müsait

olup olmadığımı bile sormadı. Telefonda
vıvır vızır telefonlar çalıyor algısı yaratmaya
çalışılan bir ortamdan, inandırıcılık kazan-
maya çalışıyordu. Dolandırıcılar uzun süre-
dir bankalara uğramıyor galiba, zira artık
öyle borsa gibi çalışan banka kalmadı.

***
Geçen gün arkadaşımla konuşurken an-

lattı. Eşini aramışlar cep telefonundan ve te-
rörle mücadeleden aradıklarını, açık bir
dosyası olduğunu ve kapatmak için bazı kişi-
sel bilgilerine ihtiyaç olduğunu söylemişler.
Ana adı, baba adı, anasının kızlık soyadın-
dan başlayarak, hangi bankadan maaş aldı-
ğını falan sormaya başlamışlar. Bu tür

şeylere uzun zamandır temkinli yaklaştığı-
mızdan o da ben sizi arayacağım deyip tele-
fonu kapatmış. Geri arayınca kimse açmıyor
elbette. Sonra Jandarma, Polis ne varsa ara-
yıp anlatmışlar durumu. 

***
Sakın bu tür şeylere inanmayın. Her an

tetikte olun. Telefonunuza gelen her mesajı
açmayın. Eğer şüphe duyduğunuz bir durum
olursa, yakınınızda bulunan gençlerinizden
yardım alın. Zaten devlet para ödeyecek
olursa”burası çok önemli”diyerek mutlaka
ekranlardan size bir konuşma sunarlar. 

Lütfen dikkatli olun!
Sevgiyle kalın

Emekliler dikkat!

Silivri Kaymakamlığınca oluşturulan
Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet 
vermeye başladı. Silivri Belediyesi ve
Türk Kızılay’ının destekleriyle 
ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlara kişisel bakım ve gıda
malzemelerinden oluşan ürünler 
teslim edildi. Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, "Kıymetli 
büyüklerimiz ve kronik hastalıkları
olan hemşerilerimiz siz yeter ki 
evlerinizde kalın" çağrısında bulundu
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Silivri Belediyesi, ilçe terminalindeki tüm
araçlarda dezenfekte işlemi uyguluyor. Kamu
kurumları, park alanları ve toplu taşıma araç-
ları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor
Silivri Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı
alınan tedbirler kapsamındaki dezenfekte ça-
lışmalarını sürdürüyor. Mahalle, ilçe ve şehir-
ler arası taşımacılığın merkezi konumundaki
Silivri Terminalinde tüm araçların dezenfekte
edilmesini sağlayan belediye ekipleri, vatan-
daşların sağlığını korumak adına yapılan ça-
lışmalara
hassasiyetle yaklaşı-
yor. Otobüs, minibüs,
ticari ve hususi taksi-
ler terminale giriş
noktasında dezen-
fekte işleminden ge-
çiriliyor. Özellikle
toplu taşıma araçları-

nın yolcu ve şoför koltukları, bagajlar ve el
temasının yapıldığı yüzey bölgeleri detaylı
olarak dezenfekte ediliyor. Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ın talimatıyla görev yapan
ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarına da eş
zamanlı devam ediyor. Tüm kamu kurumları,
park alanları ve sosyal donatılar periyodik
aralıklar ile yeniden dezenfekte ediyor. "Ted-
biri elden bırakmamak lazım" diyen Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tüm imkan-
ların seferber edildiğini ifade ederek, "Biz

üzerimize düşenin
fazlasını yapmak
adına yoğun mesai
halindeyiz. Vatandaş-
larımızın sağlığını
korumak için tüm 
ekibimizle görev 
yapıyoruz" diye 
konuştu.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

SİZ YETER Kİ 
EVDE KALIN!

iLK KONUK iMAMOĞLU
Kadıköy Belediyesi kültür, sağlık, eğitim hizmetlerini gün içerisinde Kadıköy Belediyesi’nin instagram
hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla sürdürüyor. Online olarak yapılan yayınlarda Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ilk konuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. 

kadıköy Belediyesi,
yeni coronavirüs yayılı-
mını engellemek ama-

cıyla, yurttaşların kalabalık yerlerde
bulunmaması ve toplu taşımayı kul-
lanmaması için mahallelerde mobil
belediyecilik hizmetlerini başlat-
mıştı. Her gün farklı mahallelerde
konuşlanan mobil hizmet araçları-
nın ardından, Kadıköylülerin yalnız
olmadığını, belediye hizmetlerinin
sadece kamu binalarından değil tek-
noloji ile birlikte her platformdan

yapılabildiğini göstermek amacıyla
instagram üzerinden online beledi-
yeciliği başlattı.

Anaokullarında onlıne eğitim

Öte yandan Kadıköy Belediyesi
bünyesinde faaliyet gösteren kreşler
de eğitimlerine online olarak devam
ediyor. Öğretmenler öğrencileri ile
online dersler eşliğinde buluşup,
ders vermeyi sürdürüyor. Evde
kalma sürecinde vatandaşların sıkıl-
mamaları ve belediyenin verdiği hiz-
metleri sürdürebilmesi için Kadıköy
Belediyesi’nin spor antrenörleri her
sabah canlı yayınla izleyenlerin kar-
şısında oluyor. Kadıköy Belediye-
si’nin sağlık müdürlüğüne bağlı
olarak çalışan doktor ve alanında
uzman personelleri de özellikle
Covid-19 ve evde kalma sürecine
ilişkin bilgilerini paylaşıyor, yurttaş-
ların sorularını canlı yayında 
yanıtlıyor.

Hepimiz için tarihi bir sınav

Kadıköy’ün online belediye konuk-
larından biri de Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Obadaşı oldu.
Instagram üzerinden evden bağlantı
gerçekleştiren Odabaşı, önce vatan-
daşlarla sohbet etti, ardından canlı
yayında İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’na bağlandı. Teknolojinin

imkanları ile evden eve canlı yayın
gerçekleştiren iki başkanın yayınını
yaklaşık 200 bin kişi izledi. Samimi
bir atmosferde gerçekleşen sohbette
İBB Başkanı İmamoğlu, "Hepimiz
için tarihi bir sınav. Dünyayla bera-
ber bir sınav veriyoruz. Gelecek için
neleri konuşmamız gerektiğinin,
akıldan bilimden uzaklaşmamamız
gerektiğinin işareti bu. Dünyayı, şe-
hirleri nasıl yöneteceğiz? Önemli bir
sorumluluk bekliyor bizi. Eğitimi
önceleyen, pozitif bilimlere inana-
rak, kabiliyetli çocuklarımızı gençle-
rimizi geleceğe hazırlayarak, yeni
dönemde en çok söz sahibi olan
toplumların başında gelmemiz ge-
rekiyor’ diye konuştu. Kadıköy’ün
İstanbul’da ‘ilk göz ağrısı’ olduğunu
söyleyen İmamoğlu, bu sürecin ar-
dından Kadıköy’de hızla yapılacak-
lardan da bahsetti. Hasanpaşa’da
bulunan Gazhane binasının ta-
mamlanmak üzere olduğunun altını
çizen İmamoğlu, Salıpazarı ve Kur-
bağalıdere’deki sorunların çözül-
mek üzere olduğunun, Kadıköy
rıhtım ve sahile ilişkin ise yarışma ile
yeni düzenleme yapılacağının müj-
desini verdi. İstanbullulara evde
kalma çağrısı yapan İmamoğlu,
‘Bütün İstanbul’un bu sürece katkı
sunması lazım. Birlikte başaracağız"
dedi.

koronavirüsle mücadele
kapsamında bir yandan koru-
yucu ve önleyici dezenfeksiyon

işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi,
bir yandan da toplumu virüsün psikolojik
etkilerinden korumak için canlı yayında
eğitim seminerleri düzenliyor. “Koronavi-
rüsü Bilgilendirme Sohbetleri” başlığı al-
tında Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya
hesaplarından canlı olarak yayınlanan se-
minerlerde, alanında uzman katılımcılar
bilgilerini paylaşıyor. Sosyal hayatın kesin-
tiye uğramaması için tüm imkanlarını se-
ferber eden Avcılar Belediyesi, bu
seminerlerle aynı zamanda dijital ortam-
larda yayılan ve panik yaratan kirli bilginin
de önüne geçmeyi amaçlıyor.

İşimizi yapıyoruz

"Koronavirüsü Bilgilendirme Sohbetleri”
kapsamında düzenlenen seminerlerin
üçüncüsünde "Koronavirüs ruh sağlımızı
nasıl etkiledi? Yaşlılar ve dezavantajlı
gruplar bu süreci nasıl atlatmalı? Salgın
bittiğind epsikolojik etkileri de bitecek mi?"
konuları konuşuldu. Psikolog Eren Yal-
çın’ın konuşmacı olarak katıldığı semi-
nerde salgınla mücadelede psjikolojiyi
sağlam tutmanın en önemli detay olduğu
vurgulandı. Konu ile ilgili açıklama yapan
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli, "Biz Avcılar Belediyesi olarak üzeri-
mize düşen sorumlulukları yerine
getirmeye çalışıyoruz. Görevlerimizi ve va-
tandaşlarımızın bu süreçten zarar görme-
mesi için yapabileceğimiz şeyleri en iyi
şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde ko-
nuştu. Avcılar Belediyesi’nin koronavirüsü
ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalış-
maları sosyal medya hesabından yaptığı
canlı yayında anlatan Hançerli, vatanda-
şarı evlerind ekalmaları ve sağlık bakanlığı-
nın önerdiği şekilde kişisel hijyenlerine
uymaları konusunda uyardı.

Canlı yayında
psikolojik

desTek

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi
altına alan Koronavirüs salgını
nedeniyle vatandaşlar mecbur

kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya
çalışıyor. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO
İSTANBUL AŞ tarafından işletilen TF1
Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti
teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90
oranında azaldı. Çoğunlukla turistik ola-
rak kullanılan teleferik hatlarının seferleri,
bugün itibariyle geçici olarak durduruldu.
Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Ka-
dıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da yolcu
sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu ne-
denle 10 dakikada bir yapılan seferler
bugün itibariyle 20 dakikada bir 
gerçekleşecek.

Teleferik 
bile durdu
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Büyükçekmece
Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü

Aile Danışma Merkezi
(BADEM) tarafından hayata
geçirilen “Canlı Destek Terapi
Hizmeti” her gün onlarca ki-
şiye psikolojik destek veriyor. 6
uzman psikolog, haftanın 7
günü koronavirüs endişesi ta-
şıyan vatandaşlara bireysel te-
rapi hizmeti verirken, vaka
sayılarında yaşanan artış psi-
kolojik destek talebini de art-
tırdı.

Vaka arttıkça 
endişe artıyor

Büyükçekmece Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürü Ahmet
Hakan Durmaz, Türkiye’de
koronavirüs vaka sayısı art-
tıkça kaygının da arttığını be-
lirterek; “Uzman
psikologlarımız ve sosyologla-
rımızla birlikte vatandaşları-
mızın endişelerini ve
kaygılarını gidermek üzere
canlı destek hattı kurduk. Bu
canlı destek hattında online

görüşmelerimiz, online terapi-
lerimizle vatandaşın endişe ve
kaygılarını gidermeye çalışıyo-
ruz” dedi.

Genellikle belirsizlik
kaynaklı

Uzman Klinik Psikolog Bur-
çin Çıtak, son dönemlerde
dünyada ve ülkede pek çok
olumsuz olay yaşandığını ve
yaşanan olayların endişeleri
arttırdığını ifade ederek şun-
ları söyledi; "Büyükçekmece
halkı da yaşanan bu büyük
belirsizlik hali, korku ve yoğun
endişesinden ötürü zor za-
manlar geçirmekte. Bizler de
her zaman olduğu gibi Bü-
yükçekmeceli vatandaşları-
mıza sabah 08.30 – 00.00
saatleri arasında gerek tele-
fonlarla canlı destek, gerek
online terapilerimizle görün-
tülü olarak, 4 psikolog ve 2
sosyologla birlikte hizmet ver-
mekteyiz. Gün içerisinde yak-
laşık 50 vatandaşımızın
yoğun kaygı ve taleplerini kar-
şılıyoruz. Tüm korkularını

GEREKEN
YAPILIYOR

Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz,
Silivri’de virüse
karşı her türlü

önlemin alındığını
gerekenin 
yapıldığını

söyledi.

Destek talebi arttı
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S ancaktepe Belediyesi ilçe genelin-
deki tüm yaşlı, engelli ve yalnız ya-
şayan vatandaşların evine acil

yardım butonu yerleştirdi. Butonda üç
çeşit hizmet bulunuyor. Herhangi bir du-
rumda vatandaşlar evlerine kurulan sis-
tem sayesinde çağrı merkezine ve sisteme
entegre edilmiş sağlık ekibine ulaşabilecek.
Eve doktor ve acil tıp teknisyeninin bulun-
duğu ambulans yönlendirilecek. Vatan-
daşların kişisel ihtiyaçları da çağrı merkezi
tarafından dışarıdaki belediye ekiplerine
iletilerek giderilecek.

Sağlık ekipleri gidecek

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma
Döğücü, Sancaktepe’de 65 yaş ve üstü,
engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların,
koronavirüs (COVID-19) şüphesi ve acil
durumlarda basabileceği panik butonu
devreye girdiğini belirterek “Vatandaşları-
mız herhangi bir durumda evlerine kuru-
lan sistem sayesinde çağrı merkezine ve
sisteme entegre edilmiş sağlık ekibine ula-
şacak. Eve doktor ve acil tıp teknisyeninin
bulunduğu ambulans yönlendirilecek. Va-
tandaşların kişisel ihtiyaçları da çağrı mer-
kezi tarafından dışarıdaki belediye
ekiplerine iletilerek giderilecek” şeklinde
konuştu.

Yalvarıyorum kapıya çıkmayın

Sancaktepe’de yalnız yaşayan 85 yaşın-
daki Suna Duman'ın da evine acil yardım
butonu yerleştirildi. Verilen hizmetten çok
memnun olduğunu belirten koah hastası
Duman, “Belediyemize personelinden hiz-
metlisine kadar, bizi düşünen kim varsa
hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah bu
millete bir daha böyle musibetler yaşat-
masın. Benim tansiyonum var ve 20 yıldır

koah hastasıyım. Bize bu butonları verdi-
ler. Tarif ettiler. Bastığın zaman ambulans
kapıya geliyormuş. Bir diğerine bastığında
yemek getiriyorlar. Ne istersek geliyor. Biz-
ler için çok iyi oldu” dedi. Hala dışarıya çı-
karak hem kendini hem başkalarını riske
atanlar için ise, “Evladım size kurban olu-
rum ne olur yalvarıyorum kapıya çıkma-

yın. Herkes üstüne basa basa söylüyor.
İnsan kendi sıhhatini kendi düşünecek”
ifadelerini kullandı. Öte yandan Sancakte-
pe'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
okullar, camiler ve cemevleri dezenfekte
edilirken vatandaşlara içinde sabun, ıslak
mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulun-
duğu çantalar dağıtıldı. DHA

Hibe, destek, köstek...

D
ünya genelinde olduğu gibi ülkemiz gene-
linde de yaşanan Corona korkusunun devam
ettiği şu günlerde yeni bir pakete konulup,

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya 
hazırlanan yargı paketinin genişletilerek ve en 
önemlisi siyasilerin de içinde olduğu bir genel affa
dönüştürülmesinin aciliyeti ve esnafın, üreticinin, 
sanayicinin kısacası tüm insanları rahatlatacak olan
desteklerin virüs aşısı kadar acil ve önemli olduğunu
unutmamak gerekir.

İç çatışmaların durması, sınır ötesi askeri sevki-
yatların gözden geçirilmesi, ülke dışında bulunan 
askerlerin, hacılar gibi acilen ülke sınırları içine 
çekilmesi ve bu yönde harcanacak enerji ve maliyetin
ülke ekonomisine olumlu yönde yansıyacağını zaten
yıllardır söyler, yazarız.

Ki bu yaşananlarda önceliğin insanların ölmemesi
ve anaların göz yaşı dökmemesi için olması en
önemlisidir.

Dün acı veren bir çok olay gibi bugünkü tüm 
toplumu esir alan virüsün önlenmesi için ve ülkemizin
kardeşlik ve barış içinde kalkınması adına verilen bu
mücadelenin daha ileriye taşınması ile şimdi sıranın
ülke insanına ekonomik katkıyı sunmak ve refah dü-
zeyinin artması için atılacak olan adımlar öne 
çıkmaktadır.

Bu nedenle esnafın ve iş istihdamı yaratacak olan
kuruluşların tam zamanıdır diyerek hareket etmesi,
gerekmektedir.

Bunun içinde başta bankaların kredi vermede 
sağlayacakları kolaylıkların yanı sıra tarım, sanayi ve
turizme yönelik resmi kurumlarında hazırlayacakları
projelerle bölge insanına yardımcı olması 
gerekmektedir.

Serka, Sodes, AB, Dünya Bankası ve diğer bir çok
adla hizmet veren devlet ve özel sektörün imkanları,
Sanayi ve Ziraat Odaları, Şoförler Odası, çeşitli 
isimlerle kurulmuş Birlikler hatta bir türlü bir araya
gelemeyen derneklere de büyük görevler düşerken bu
kurum ve kuruluşları desteklemek için kurulan kuru-
luşlarında bürokratik engelleri en alt düzeyde tutup,
yatırım için kendilerine sunulan kaynakları bir an
önce yatırıma çevirip, işsizliğe, yaşanan göçe karşı
harekete geçirmelidirler.

Yani kısacası desteklenmesi gerekenlerin önlerine
getirilecek engellerle kösteklenmemesi 
gerekmektedir.

Çünkü bu ülkenin ana sıkıntılarından biri ve en
önemlisi de yoksulluk, işsizlik, yatırımsızlık ve 
bunların ortadan kalkması için bugüne dek 
verilmeyen desteklerdir.

Yerel de başlayacak olan bu yöndeki desteklerin
genele yayılmasının yolunun ekonomik kalkınmada 6.
Bölgede bulunan Ardahan ve diğer doğu illerine ve
diğer bölgelere acilen yansımasının daha elzem ve
şart olduğunun görülmesidir.

Hibe/Destek derken tüm Köstekleri atlamak ve 
bu desteklerin umutla bakılan iç barışa, genel sağlığa
katkı olmasını umuyor ve anlatmak istediklerimizin
de anlaşılmasını umut ediyoruz... 

ACIL YARDIM 
BUTONU DEVREDE
Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hiz-
met verecek 'Acil panik butonu' sistemini hayata geçirdi. Amaç vatandaşların her türlü hizmeti
evlerinden çıkmadan alabilmesini sağlamak oldu. 85 yaşındaki yalnız yaşayan ve koah hastası
Suna Duman, “Bu buton çok iyi oldu. Düşünenden bulandan Allah bin kere razı olsun” dedi

Çin’den Maltepe’ye 
10 bin maske bağışı
Maltepe Belediyesi tarafından coronavirüs salgınına karşı günlerdir sürdürülen çalış-
malara, Çin Barışçıl Birleşmesi Derneği’nden destek geldi. Dernek, salgınla mücadele
çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin maskeyi Maltepe Belediyesi’ne bağışladı

24 SAAT HAZIR 
BEKLİYORLAR

85 yaşındaki Suna Duman'ın da evine acil yardım butonu yerleştirildi.
Duman, “Belediyemize personelinden hizmetlisine kadar, bizi düşünen
kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan coronavirüs
salgınına karşı, ülkeler arası dayanışma ve işbirliği
çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Aylarca sal-

gınla mücadele eden ve bugün büyük ölçüde salgını atlatan
Çin’in Türkiye’de de faaliyet yürüten derneği “Çin Barışçıl Bir-
leşmesi Derneği”, Maltepe Belediyesi’ne 10 bin adet maske ba-
ğışladı. Çin ile Türkiye’nin dostluğunu geliştirmek amacıyla,
Maltepe Belediyesi ile yıllardır pek çok uluslararası ve kültürel
projede işbirliği yapan dernek, belediyenin salgına karşı günler-
dir yürüttüğü çabayı takdirle izlediklerini belirterek katkı sun-
mak istediklerini ifade etti.

Yakından takip ediyoruz

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Çin Halk Cumhuriyeti ile
bugüne kadar yürüttüğü işbirliği politikaları sayesinde pek çok
ortak projeye imza attıklarını vurgulayan Dernek Başkanı Wei
Chen (Abdullah Cin), “Başkan Ali Kılıç ve Maltepeliler iki ülke
halklarının kardeşliğine ve dayanışmasına bugüne kadar sahip

çıktı. Bu salgın tüm dünya büyük acılara sebep oluyor. Bunu
yaşamış ve bugün büyük ölçüde atlatmış bir halk olarak, gün-
lerdir Maltepe Belediyesi’nin salgınla mücadelesini yakından
takip ediyoruz. Elimizden geldikçe Maltepelilerin yanında ol-
maya devam edeceğiz" dedi. 

Dayanışma güçlendirir

Derneğe destekleri için teşekkür eden Maltepe Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç da "Çin, coronavirüs ile aylarca mücadele etti ve
kazandı. Ne yazık ki bu küresel salgın geldi kapımıza dayandı.
En başından bu yana tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bakanlığın
uyarıları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bu
salgın tek başına atlatılabilecek bir şey değil. Herkesin üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Böylesi zor gün-
ler dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçleneceği günler.
Çinli dostlarımızın bu desteği Maltepe halkı için çok büyük bir
adımdır. Her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. İşte bu
dayanışma bizi güçlendirir” diye konuştu. 

Maske bağışına ilişkin konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dayanışma hepimizi güçlendirecektir” dedi.

KÖYLERİNE DÖNÜYORLAR
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını
Türkiye'de de etkisini gösterirken, İstanbul'da şehir
merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu
gerekçesiyle kentteki köylere gitmeye başladı

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı 700
haneli Gümüşdere köyünde 65 yaş üstü
235 kişi yaşıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı

çıkmaktan çekinen vatandaşların kimi pencereden so-
kağı izliyor kimi de kış aylarında köy evlerinin vazge-
çilmesi olan sobanın yanında oturup gününü
geçiriyor. Şehir merkezinde oturan bazı kişiler de
daha güvenli olduğu gerekçesiyle yazı beklemeden
köyüne dönmeye başladı. Köylü geçimini tarımdan
sağlıyor, fakat salgın nedeniyle insanlar sera ve tarla-
sına gitmek yerinde evinde kalmayı tercih etti. Genci,
yaşlısı koronavirüs salgını bitene kadar evden çıkmayı
düşünmediğini dile getirdi.

Kahvehaneler de kapalı

Gümüşdere Köyü Muhtarı Günay Yazıcı, köyde bu-
lunan 3 kahvehanenin kapatıldığını ifade etti. Yazıcı,
"65 yaş üstü vatandaşlarımızı tespit ettik, bir ihtiyaç-
ları olduğunda evlerine giderek yardım ediyoruz.
Köyde 65 yaş üstü, 235 kişi var. Hiçbiri dışarı çıkmı-
yor biz gerekli uyarıları yaptık. Biz tarımla geçiniyo-
ruz, insanlar seralara gidiyor ama koronavirüs
nedeniyle evlerinden çıkmıyorlar. Köyün camisi açık
ama toplu namaz kılınmıyor. Cuma günü ve
kandilde cami kapalıydı” diye konuştu. 72 yaşındaki
Saniye Karaca da, ölmekten korktuğunu söyleyerek,
“Evde oturup, düşünüyorum. Dışarı çıkmıyorum,
gün geçmiyor. Misafir gelmiyor, herkes evinde. Evi si-
liyoruz, süpürüyoruz, ellerimizi yıkıyoruz” ifadelerini
kullandı. Köyde şarküteri işleten Fazilet Kahraman
ise “İşlerimiz olumsuz etkilendi. Satışlarda koronavi-
rüsten önceye göre ciddi düşüş var. Dışarıya çıkan
insan yok. İnsanlar genelde köye piknik yapmak,
mangal yakmak için geliyorlar” dedi.

Kapalıçarşı 
kapatıldı!
Kapalıçarşı koronavirüs salgını
nedeniyle alınan önlemler 
çerçevesinde bugün itibariyle
ziyaretçi girişine kapatıldı

Kapalıçarşı’ya ziyaretçi gi-
rişi dün saat 10-16.00 ara-
sında iki kapıdan

sağlanıyordu.. Çarşı bugün ise ziyaretçi
girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve
dükkanlarda çalışanlar ise çarşının
Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek
kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada
çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten
sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

İçerisi bomboş

Bir dükkan çalışanı, “Kimse yok içeride,
baya boş” dedi. Esnaf Mehmet Ali
Kuru, “İçeride kimse yok. Ben 79 yılın-
dan beri buradayım çok sıkıtılar yaşadı
Türkiye ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa
görüyorum. Tamamen her şey bitmiş”
diye konuştu. Februniye Bektaş “İçeride
esnafım, kapatılacağını duydum, biraz
hazırlıksız yakalandım. Dükkanıma
bakım geri gideceğim. İçerisi bomboş,
herkes doğal olarak korkuyor zaten”
şeklinde konuştu. DHA



Türk Hava Yolları, bazı internet sitele-
rinde şirketleri hakkında yer alan “Ha-
ziran'a kadar ödeme yapmayacağını

tedarikçilerle bildirdi” haberleri ile ilgili açıklama
yaptı. Türk Hava Yolları, açıklamasında nice kriz-
leri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de
en hızlı bir şekilde atlatacağına dikkat çekerek,
tüm ödemelerin durdurulduğu haberlerinin kesin-
likle gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı. Türk
Hava Yolları’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Bilindiği gibi havacılık sektörü Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle küresel
salgın ilan edilen yeni koronavirüs (COVID-19)
salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen
sektörlerin başında gelmektedir. Mevcut kriz,
devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş
yasaklarına, işgücü sıkıntılarına, karantinalara ve
tedarik zincirindeki kırılmalara neden olmaktadır”
ifadelerine yer verildi.

Erteleme talebimizi ilettik 

Bazı tedarikçilerine bu istisnai zamanlarda öde-
melerde geçici bir süre erteleme ya da vadeyi
uzatma talebi ilettiklerine açıklamasında yer veren
THY, “Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak, uçuş
yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketle-

rimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve
yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu
talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı teda-
rikçilerimize ödemelerimizi geçici bir
süre erteleme ya da vadeyi uzatma ta-
lebimizi ilettik. Ancak, bazı medya or-
ganlarının bu talebimizi çarpıtarak,
Türk Hava Yolları’nın tüm ödemele-
rini durdurduğu yönünde haber
yaptıklarını üzüntüyle gözlemli-
yoruz. Türk Hava Yolları nice
krizleri başarı ile geçirmiş bir
şirket olarak, bu krizi de en
hızlı bir şekilde atlatacaktır.
Tüm ödemelerimizi dur-
durduğumuz haberleri ke-
sinlikle gerçeği
yansıtmamaktadır. Türk
Hava Yolları operas-
yonlarına mevcut
şartları elverdiği öl-
çüde, ticari değer-
lendirmelerimizin
ışığında devam
etmektedir.”
denildi.

T üm dünyada etkili olan koronavi-
rüs salgını, insan sağlığını teh-
dit etmeye devam ediyor.

Uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da
ilaç geliştirmek için çaba harcarken,
diğer yandan da ölümlerin önüne
geçilmesi için bazı önlemler alını-
yor. Her türlü önleme karşın virüs-
ten ölenlerin sayısı gün geçtikte
artıyor. Koronavirüs salgını, insan-
ları olduğu kadar dünya ekonomi-
sini de olumsuz etkiledi. Bazı ülkeler
tedbir amaçlı tüm özel, kamu kurum ve
kuruluşlarını kapattı. Birçok ülke de yurt
dışına giriş ve çıkışları yasaklarken, ticaretin
yapıldığı sınır kapılarını da bir süreliğine
kapatarak ithalat ve ihracatı durdurdu. İt-
halat ve ihracatın durması bazı sektörleri
büyük ölçüde çıkmaza sürükledi. Turizm
kenti Antalya'da tamamı örtü altında yetiş-
tirilen ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
Balkan ve Türki Cumhuriyetlere gönderi-
len renk renk kesme çiçekler elde kaldı.

30 milyon dolar zarar var

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, aynı
zamanda Süs Bitkileri İhracatçıları Der-
neği Başkanı Harun Yeter, Hollanda'da

çiçek mezadının kapanmasının ve ardın-
dan pek çok ülkeyle sınır kapılarının kapan-
masının sektörü milyonlarca lira zarara
uğrattığını söyledi. 2020 yılında 14 Şubat

Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nde gelen sipariş ve hareketle sektör
adına umutlu olduklarını, ancak bir anda
koronavirüs salgınıyla karşılaştıklarını anla-

tan Yeter, ''Başta Hollanda mezadı olmak
üzere Avrupa ve Balkan çiçek halleri me-
zatları kapatılmış durumda. Sınır kapıları
da kapalı olunca sevkiyat yok. Sevkiyat
olsa bile sokaklarda insan yok kim çiçeği
ne yapsın? Hasat döneminin yarısında bu
krize yakalandık" dedi.

Zor günlerden geçiyoruz

Sektör olarak zor günlerle baş başa kal-
dıklarını ve üreticilerin ürünlerini satacak-
ları bir ortamın kalmadığını anlatan
Harun Yeter, “Sektörümüzün yaklaşık 30
milyon dolar gibi bir zararı var. İşçilerimiz
ve bizler mağduruz. Önümüzde kredi
borçları ve çeklerimiz var. Devlet büyükle-
rimizden kredilerimizin 1- 2 yıl gibi erte-
lenmesini istiyoruz. Bize destek verilmesini
istiyoruz. Bizim için artık sezon kapandı.
Bu çiçekler açtığı için artık ihraç edilemez.
Depolar zaten ağzına kadar dolu. Stokla-
nacak bir ürün değil bizim ürünümüz"

ÇARŞAMBA 25 MART 2020

Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak,
belediyelerin aylık

vergi payı ödemelerinde borçla-
rına karşılık yapılan 3 milyar
TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Hazi-
ran) kesintinin yapılmayacağını
duyurdu. Bakan Albayrak, koro-
navirüs salgını nedeniyle alınan
yeni kararlara ilişkin, Twitter hesa-
bından açıklama yaptı. Albayrak,
"26 Mart 2020 tarihine kadar ve-

rilmesi gereken Katma Değer Ver-
gisi beyanname verme ve ödeme
süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a
kadar verilmesi gereken Ba-Bs
formlarının verilme süresi de 30
Nisan gün sonuna kadar uzatıl-
mıştır. Belediyelerin aylık vergi
payı ödemelerinde borçlarına kar-
şılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık
(Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti de
yapılmayacak. Böylece tüm bele-
diyelere, koronavirüs ile mücadele

kapsamında önemli bir kaynak
sağlanmış olacak" dedi. Bakan Al-
bayrak, G20 Maliye Bakanları
toplantısının koronavirüs nede-
niyle online gerçekleştiğini de be-
lirterek, "İçinde bulunduğumuz
olağanüstü koşullarda uluslar-
arası işbirliğinin önemini ve G20
bünyesinde kurulacak mekaniz-
malar ile uluslararası ticaretin
desteklenebileceğini vurguladık"
açıklamasını yaptı. 
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Garanti Bankası’ndan
virüse karşı tedbir
Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs salgınına
yönelik toplum sağlığını korumak ve olası
ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek
amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu

Garanti BBVA'dan yapılan açıkla-
maya göre, banka, koronavirüs salgını
sürecinde aldığı tedbirler kapsamında

müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve
taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksı-
zın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak. Ti-
cari kredilerde ise müşteriler, mevcut kredilerin
anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, son-
rasında da firmaların nakit akışına göre yeniden ya-
pılandırabilecek. KOBİ'ler ile mikro ölçekli
işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini
karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin ya-
nında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmala-
rıyla desteklenecek.

Kredi kartı ödemelerinde destek

Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak ama-
cıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağla-
nacak. Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek
hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra
kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlana-
cak. Yeni tip koronavirüs salgınından ağırlıklı etkile-
nen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek
ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sek-
törüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de
dikkate alınarak gerekli destek verilecek. Her türlü
masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşte-
rilere, içinde bulunduğu mali durum dikkate alına-
rak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek
olunacak.

Denizbank erteleme
imkanı sunuyor

Virüsle mücadeleye
150 milyar dolar

DenizBank, koronavirüs salgınının
müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa
vadeli finansal sorunların aşılması ama-

cıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar
anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar
öteleme kararı aldığını duyurdu. DenizBank açıkla-
masında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek
kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik
tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi: "Bi-
reysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30
Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri
mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebile-
cektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İleti-
şim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale
işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak ger-
çekleştirilecektir. ATM'lerimizden kart veya QR Kod
ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye
kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için
şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri
12.00-17.00 olarak düzenlemiştir." Açıklamada,
bankanın; Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay,
ATM ve İletişim Merkezi üzerinden 7/24 hizmet
vermeye devam edeceği belirtildi.

Dünya Dünya Bankası Başkanı David Malpass,
Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin Covid-19
salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmala-

rına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kay-
nak sağlayabileceğini söyledi.

Malpass, G20 maliye bakanları ve merkez bsankası başkanları
toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, G20 kreditör ülkelerinin

fakir ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele ederken ikili borçlar
için tüm ödemeleri askıya almalarına olanak vermeleri gerektiğine

dikkat çekti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, G20

maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla düzenle-
nen telekonfe-

rans toplantısının
ardından yaptığı

açıklamada, birçok
ülke  tarafından

sağlık sistemini güç-
lendirmek, etkilenen

şirketleri ve  işçileri ko-
rumak için atılan ola-

ğanüstü mali adımları,
merkez bankalarının

para politikalarını gevşet-
melerini memnuniyetle

karşıladıklarını vurguladı.

Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Berat 
Albayrak

Üretici Servet Karakurt, çiçek de-
polarının ağzına kadar dolduğunu

ancak bir adet bile satamadığını belirte-
rek şöyle konuştu: “Depolarımız tamamen

dolu. 15 gündür bir tek dal satmadık. Tüm kapılar
kapalı. Bu kadar işçi ve arazi ne olacak bilmiyorum. Bakarken içimiz yanı-
yor. Birisinin bu işe bir çare bulması lazım. 1 milyon dal çiçeği çöpe ata-
cağım ama kalanı ne olacak? 1 milyon lira zararım var. Sadece bunlar
depoda olanlar." Karakurt, daha sonra elinde kalan ve çürümek üzere
olan açmış kesme çiçekleri deste deste çöpe döktü.

Çiçekler 
çöpe döküldü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan
koronavirüs salgını dünya ekonomisini de
olumsuz etkiledi. Turizm kenti Antalya'da
ise tamamı örtü altında yetiştirilen renk
renk kesme çiçekler elde kaldı
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Türk Hava Yolları(THY), şirketin tüm ödemeleri durdurduğu
yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

THY’den jet yalanlama

Limona talep arttı
Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi
Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle
ürüne talebin arttığı bildirildi

Mersin Turunçgil
Üreticileri Birliği
(MERTUB) Baş-

kanı Ahmet Dursen Şahin, ga-
zetecilere, hasadına eylül
ayında başlanan limonda
sezon sonuna yaklaşıldığını
söyledi. Kovid-19 salgınının
etkisiyle talepte artış yaşandı-
ğını aktaran Şahin, "Yıllardır
yemeklerde kullanılan limon
artık ilaç niyetine tüketilmeye
başlandı, talep çok arttı." dedi.
Şahin, Türkiye'nin bir naren-
ciye ülkesi olduğuna vurgu ya-

parak, "Üretimin azalmasına
ve talebin artmasına rağmen
stoklarımız var, kimsenin endi-
şelenmesine gerek yok." ifade-
sini kullandı. Sezon başında
kilogramı 2 liradan satılan li-
monun fiyatının 5 liraya yük-
seldiğini aktaran Şahin, şöyle
konuştu: "Bu yıl limon hem
üreticisinin hem alıcısının hem
de satıcısının yüzünü gül-
dürdü. İnşallah bundan sonra
da bu fiyatlar devam eder.
Limon tüketelim sağlıklı 
kalalım."
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Ankara'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut İhsan Yavaşça'yı (80) evinde ziyaret ederek, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü

koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında uygulanan sokağa çıkma ya-
sağına rağmen dışarıya çıkan İhsan

Yavaşça'ya ait sosyal medyada paylaşılan video
tepki çekti. Videoyu çeken kişi İhsan Yavaşça'nın
yanına gidip, polis gibi davranarak, "Normalde
ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim"
dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs
almadı beni, polise söyledim" yanıtını verdi.
Yaşlı adam ile dalga geçilen video, sosyal med-
yada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu da duruma tepki göstererek, Twitter hesa-

bından açıklama yaptı. Soylu, "65 yaş ve üstü
risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak
sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla do-
laşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da
korunacaklardır" ifadelerini kullandı.

Amcamızdan özür diledik

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken videoyu
çekip paylaşan kişinin M.T.E. olduğunu belir-
ledi. M.T.E. polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da

İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Kaymakam
Bulut, İhsan Yavaşça'yı İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu ile telefonda görüştürdü. İçişleri Ba-
kanlığı'nın Twitter hesabından yapılan
açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere
neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerince yakalanıp, hakkında işlem baş-
latıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı
Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Am-
camızdan bu münasebetsizlik adına özür dile-
dik" denildi. DHA

O terbiyesiz gözaltına alındı

C umhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan Twitter hesabı üze-

rinden bir video paylaştı. Masa ba-
şında notlar aldığı ve ilgili bakanlarla
bilgi alışverişi yaptığı görülen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Mil-
letimizin hizmetinde mesaimiz devam
ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımı-
zın çalışmalarını yakından takip edi-
yor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde
atmayı sürdürüyoruz"  ifadelerine yer
verdi.

Bakanlarla görüntülü görüşme

Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca ile görüştü. Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la uzaktan
eğitime ilişkin çalışmaları değerlendi-
ren Erdoğan, “İnşallah bu çalışma
yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok
farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyo-
ruz, oturtmuş oluyoruz.” dedi.

Okul tatili uzayacak mı?

Erdoğan, Selçuk’un “Bir de ben sizin
bir talimatınızı almak isterim. Bu hafta
Bilim Kurulu’yla görüşüp bu tatili
uzatmak isteriz” şeklindeki ifadesi

üzerine de şu yanıtı verdi: "Doğrusu
Bilim Kurulu’yla görüşün. Ben tavsi-
yesini çok önemsiyorum. Yani uzatıla-
bilir de uzatılmayabilir de.
Ama Bilim Kurulu uzatalım diyorsa
ona uyalım. bir hafta yeter diyorlarsa
ona uyalım. İşin ehli onlar. Dolayısıyla
onların tavsiyeleri istikametinde git-
mekte fayda var."

Bunun hesabını sorarız!

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Oktay ile yaptığı görüşmede de "Ürün-
leri çok değişik kanallarla yurt dışına
kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri
fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesa-
bını sorarız. Ve bunun da bizim yasa-
larımızda yeri yok. Turizmde 14 günde
geri ödeme konusu bunların zaten şu-
anda Hazine Maliye Bakanlığımız da
Turizm Kültür Bakanımız da görüşme
halinde. Enerjide ise günlük ödemele-
rin ertelenmesi hususunda yani bu ko-
nuyu masaya yatırmanızda fayda olur.
Bunlar düşünülebilir, erteleme konu-
muz olabilir ama doğal gaz ve elektri-
ğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde,
takdir edersiniz ki biz çok daha zor
günler yaşadık, böyle bir şeye girme-
dik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlet-
tir, sosyal devlette de böyle bir adım
atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız
işi götüreceğiz" değerlendirmesini
yaptı. 

ISIN EHLI OLANLARI 
DIKKATE ALACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz
devam ediyor" ifadelerine yer verdi. İlgili bakanlarla görüntülü görüşme yapan Erdoğan, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un 'okulların tatilinin uzatılması yönünde talimatınız var mı?' sorusuna "Bu konuda
Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız. Bilim Kurulu uzatalım diyorsa ona uyalım. Bir hafta
yeter diyorlarsa ona uyalım. İşin ehli onlar" yanıtını verdi

İNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDIİNCELEME BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen eski

Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntülere yönelik, bunun gözden kaçan bir
hata olduğunu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi

Bakan Selçuk,
Haber Global'in
canlı yayınında eği-

tim alanındaki yeni tip koro-
navirüs tedbirleri ve
uzaktan eğitim sürecinin
ayrıntılarına ilişkin soruları
yanıtladı. Velilerin, Eğitim
Bilişim Ağı'na (EBA) gir-
mekte zorlandıklarına iliş-
kin eleştirilerinin

anımsatılması üzerine Sel-
çuk, çocukların konu tekrarı

veya öğretmenleriyle iletişim
kurmak için EBA'ya girmesin-

den dolayı yoğunluğun oluşabile-
ceğini ve bunun beklenen bir durum
olduğunu ifade etti. Eğitimin asıl
TRT EBA TV üzerinden oldu-
ğunu, EBA'nın konu tekrarı ve ile-
tişim için kullanılacağını
vurgulayan Selçuk, yoğunluğu
engellemek için saatlerin sınıflara
göre ayrıldığını anımsattı.

100 tane iş yapıyoruz

Bakan Selçuk, bazı hataların da bu
süreçte yaşanabileceğine işaret ede-

rek, "100 tane iş yapıyoruz, 99'u çok

güzel gidiyor. Bir tanesinde bir problem,
hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?'
Milli Eğitim Bakanlığının bu projede çalı-
şan ekibine böylesi bir işi bu kadar sürede
başarabildikleri için tekrar teşekkür etmek
istiyorum" açıklamasında bulundu.  Sü-
rece binlerce gönüllü öğretmenin katkı
sağladığını aktaran Selçuk, "Böyle güzel
bir topluma hizmet projesini, 'hata yaptı-
nız' biçiminde ele almak çok insaflı değil"
dedi. Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik saa-
tinde izletilen eski Başbakan Adnan
Menderes'e ilişkin görüntüler hakkındaki
soruya, "Ben bu işe 'Ziya öğretmen' ola-
rak, pedagojik olarak bakıyorum. Bu me-
sele, bizim o günkü konumuzla yani
dersle ilgili de değil. Bu ders aralarındaki
bir etkinlik kuşağıyla ilgili. Etkinlik arala-
rına belgeseller ya da öğrencilere yararlı
olabilecek sanatsal, sportif içerikler konu-
luyor. Bu içerikler konulurken, tabii süre
çok dar olduğu için bütün ekip gece yarı-
larına kadar çalışıyoruz. O arada isimlen-
dirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim
Bakanlığı şunu ister mi; bir hafta, 10
günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen
bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek
için kendi kendimize bir zarar vermeyi
herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir

hata. Bununla ilgili inceleme başlattık
zaten" yanıtını verdi. 

Biz eğitsel olarak bakarız

Selçuk, yapılan hatanın neden kaynak-
landığına yönelik bir başka soruya karşı-
lık, "Gece yarılarına kadar uzayan
çalışma sırasında bir içerik yerine yanlış-
lıkla başka bir içerik konuluyor. Ekipleri-
miz, kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor
ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş.
Bunu projenin tamamını kötüleyecek şe-
kilde ele almak doğru değil" dedi. İnce-
leme sürecinin hukuksal bir konu
olduğuna ve sürecinin beklenmesi gerek-
tiğine dikkati çeken Selçuk, "Kasıt olduğu
konusunda bir görüşünüz var mı?" soru-
sunu, "Eğitimciler olarak, bu meseleye ta-
mamen eğitsel olarak bakarız. Yani hani
'kim ne yaptı, nasıl yaptı', bu tür bir yargı
doğru değil. Hukuksal incelemeye bak-
mak lazım" sözleriyle cevapladı. Okulla-
rın ne zaman açılacağına ilişkin soru
üzerine de Selçuk, Bilim Kurulu ile isti-
şare halinde olduklarının altını çizerek,
"Yarın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu
ile beraber bir toplantımız olacak. O top-
lantı sonucunda zaten bir değerlendirme
yapılır" ifadelerini kullandı.

EVSİZLER 
UNUTULDU!

CHP’li vekil Mahmut Tanal, koronavirüs
tehdidine karşı savunmasız kalan
sokakta yaşayan vatandaşların 
durumunu Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut
Tanal, evsiz, sokakta yaşayan vatan-
daşların koronavirüs salgınından ko-

runması amacıyla hangi tedbirlerin alındığını
Meclis gündemine taşıdı. Tanal, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk’un ayrı ayrı yanıtlaması talebiyle
hazırladığı önergede, tüm dünyayı ve Türkiye’yi
etkisi altına alan Covid-19’la mücadelenin en et-
kili yolunun hijyen koşullarının ve sosyal uzaklaş-
manın sağlanması olduğunu hatırlattı.Korona
taraması yapıldı mı?Tanal bu doğrultuda sosyal
uzaklaşma imkanı bulunmayan, genel hijyen ko-
şullarını sağlamak açısından yeterli imkanları ol-
mayan vatandaşlarımızın sağlığı açısından
bakanlıklarca ne gibi tedbirlerin alındığını sordu.
Tanal, sokakta yaşayan vatandaşların tespit edilip
gerekli sağlık tetkiklerinin yapılıp yapılmadığına
ilişkin bilgi talep etti.

Yurtlara yerleştirilsinler

Sokakta yaşayan vatandaşlar açısından bakanlık-
larca koronavirüs salgını ile ilgili olarak önleyici
yönde herhangi bir başlatılıp başlatılmadığını,
şayet çalışma varsa detaylarını soran Tanal, Ana-
yasada güvence altına alınan ‘sosyal devlet’ ilkesi
gereğince tüm yurttaşlar için gerekli önlemlerin
alınmasının ve ücretsiz sağlık hizmetinin sunul-
masının devletin görevi olduğunu kaydederek,
“Bu bağlamda okulların tatil olması ile boşalan
üniversite yurtlarına sokakta yaşayan vatandaşla-
rımızın yerleştirilmesi ile sosyal uzaklaşma ve hij-
yen koşullarına etkili erişimleri sağlanamaz mı?”
diye sordu. CHP’li Mahmut Tanal, önergenin de-
vamında, “Şayet Bakanlığınız tarafından bu
yönde herhangi bir işlem tesis edilmediyse bu
durum gerek Anayasamızın 2. maddesi ile gü-
vence altına alınan ‘sosyal devlet’ ilkesi ve Anaya-
samızın 10. maddesiyle güvence altına alınan
‘eşitlik’ ilkesinin ihlali anlamına gelmemekte
midir?” sorusunu yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Biz online
eğitim projesine herhangi bir zarar
verilmesini istemeyiz. Buna sebep 
olmak isteyen her kimse varsa da 
karşısında oluruz. Yapılan bir hataya
bakıp komple projeyi kötüleyenleri
de asla doğru bulmuyoruz” dedi.

FAHİŞ FİYATLA MAL SATAN YANDI
Koronavirüs sebebiyle yoğun talep olan ürünleri fahiş
fiyattan satmaya çalışanlara da uyarılarda bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz fahiş fiyatın
hesabını sorarız. Yasalarımızda böyle bir şey yok.
Bu konuda oldukça dikkatli ve kararlıyız. İşimizi de böyle
sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ortak bir yasa 
olsun istiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz
yasa teklifinin taslağına ilişkin, "Öneri-

lerimizi içeren bir çalışmayı  kendilerine ileteceğiz.
Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf
edeceğiz" dedi. AK Parti grubu tarafından bilgi-
lendirildiklerini söyleyen Özkoç, ceza infaz düzen-
lenmesine ilişkin uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar
ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerini AK
Parti grubuna bildirdiklerini belirtti. Özkoç, "Te-
rörle mücadele yasasının
uygulanmasında ortaya
çıkan sorunlar nedeniyle,
terör örgütü üyesi olma-
dığı halde yardım ve ya-
taklık adı altında
haksızlığa uğrayan çok
sayıda kişinin bulunduğu
bu haksızlıkların gideril-
mesini kapsayacak bir
adıma da ihtiyaç oldu-
ğunu belirttik. Şu anda
dile getirdikleri düşünce-
leri, kaleme aldıkları gö-
rüşleri, yazıları, kitapları
nedeniyle tutuklu bulunan
gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhalifle-
rine yönelik düzenleme olması gerektiğini kendile-
rine bildirdik. Hukukçu arkadaşlarımız
çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren
bir çalışmayı kendilerine ileteceğiz" açıklamasını
yaptı. 

70 bin kişi yararlanacak

Özkoç, soru üzerine düzenlemeden bu haliyle 70
bin civarında kişinin yararlanacağını kaydederek,
"Eğer farklılaştırılırsa 35-40 bine kadar düşebilir.
Uyuşturucu ve cinsel istismarla ilgili bizim hassa-
siyetimizi ifade ettik. Bu maddenin burada olma-
ması gerektiğini düşüyoruz. Bu konuyla ilgili net
görüşümüzü ifade ettik" diye konuştu. Koronavi-
rüs salgınına da değinen Özkoç, "Genel başkanı-
mızın 13 maddelik öneri süreci, sosyal devletin
sorumluluklarını en az hasarla atlatabilmesi için
gereken koşulları anlatmaktadır. Bu 13 maddenin
hayata geçirilmesine yönelik yasa teklifini bugün
genel kurul gündemine taşıyoruz" dedi. DHA

Engin Özkoç

Mahmut Tanal
İhsan 
Yavaşça
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İçme Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/159263
1-İdarenin
a) Adresi :YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2125689970 - 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi :info@metro.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :250 ton tanker su 103.500 adet damacana su (19 lt.) 172.800 adet 

Pet Şişe su (1,5 lt) 2.001.600 adet Bardak su (180 ml.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Teknik şartnamelerde belirtilen yerler
c) Teslim tarihi :Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca idarenin teknik 

şartnamelerde belirttiği depolara, 'ekler' kısımlarında yer alan 
tüketim tablolarına göre aylık olarak peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL 

Metro İstanbul A.Ş.
b) Tarihi ve saati :21.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin
edilmesi zorunlu "Tesis ve İşletme İzin Belgesi"
2) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin
edilmesi zorunlu "Taşıtla Doğal Kaynak Suyu Taşıma İzin Belgesi" 
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 42. maddesinin (2) nci fıkrasına uygun olarak;
teklifleri dahilinde, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, TS 266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular"
başlıklı Türk standartlarına Uygunluk belgesini veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gös-
teren belgeyi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin söz ko-
nusu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesine uygun olarak; ihale konusu iş
için teklif ettikleri mallardan damacana su ve bardak suya ilişkin açılmamış birer orjinal numune su-
nacaktır. (Pet Şişe su (1,5 LT’lik)6'lık naylon paketlerde, Bardak su numunesi 60 lık orjinal kolisinde-
damacana su da açılmamış bir damacana halinde sunulacaktır.)  İstekli, numune ile birlikte teklif et-
tiği numunenin markasını belirterek kaşeleyip imzalayacağı numune listesini de İdareye sunacaktır.
İstekli numunenin dış ambalaj üzerine adını/ünvanını yazarak son teklif verme saatinden önce numu-
neyi tekliflerin sunulacağı adrese tutanakla teslim edecektir. İdare teklif edilen malın teknik şartna-
mede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu denetleyecektir.
İş ortaklıklarında numunenin, ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.
İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal teslim
edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü içme suyu satışı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İs-
tanbul A.Ş. / İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1155956)
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K oronavirüse (COVID-
19) karşı ilçe genelinde
çalışmalarını sürdüren

Beylikdüzü Belediyesi önlemle-
rine bir yenisini daha ekledi. Va-
tandaşların evlerinden çıkmadan
birçok belediye işlemini gerçek-
leştirebilmesi adına online hiz-
met alt yapısını genişleten
Beylikdüzü Belediyesi, evden çı-
kılması durumunda ise kişilerin
hijyenik ortamlarda olmasını
sağlıyor. Belediye binası ve kay-
makamlık başta olmak üzere lo-
kasyonu yoğun olan kamu
binalarında maksimum güven-
liği ve hijyeni öncelikli kılan Bey-
likdüzü Belediyesi, ilk etapta üç
noktaya dezenfeksiyon kabinleri
yerleştirdi. Sağlık Bakanlığı
onaylı ve tamamen dezenfeksi-
yon işlemi üzerine tasarlanmış
kabinlerde kullanılan malzeme

ise kişilerin solunum yollarında
problem oluşturmayacak dam-
lacık büyüklüğünde püskürtme
yapısına sahip. 

Örnek olalım istiyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık; “Vatan-
daşlarımızın belediye hizmetle-
rine hızlı ve güvenli ulaşabilmesi
adına binalarımızı korumamız
ve binalarımızın içerisine müm-
kün olduğunca mikrobu alma-
mamız gerekiyor. Bunun için de
biz Beylikdüzü Belediyesi olarak
örnek olalım istiyoruz. Çünkü
iyi örneklerin çoğaltılması ve vi-
rüsün yayılım hızının azaltılması
gerekiyor. Ancak tabii ki en
önemlisi evde olmak. Vatandaş-
larımız mümkün olduğunca 
evlerinden çıkmamalı” 
ifadelerini kullandı. DHA

BINA GIRISLERINE
KABIN KONULDU
Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında belediye
başkanlığı binası ve kaymakamlık girişine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine
hızlı ve güvenli ulaşabilmesi adına binalarımızı korumamız gerekiyor" dedi

YASLILARA VEFA
Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte
hastalığın daha da yayılmaması için önlemler alınıyor. Dışarı çıkamayan
vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamaları için kamu kurumları devreye girdi

Çin’in Vuhan kentinde
ortaya çıkan ve tüm dün-
yayı etkisi altına alan yeni

tip koronavirüs (Covid-19) Tür-
kiye’de de etkisini artırıyor. Can ka-
yıplarının da artmasıyla birlikte
alınan önlemlerde sıklaştırıldı. Has-
talığın büyük risk oluşturduğu 65
yaş üstü vatandaşlarınsa sokağa
çıkmalarına yasak getirildi. Sokağa
çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılayama-
yan vatandaşlar için belediyeler ve
kamu kurumları devreye girdi. Bağ-
cılar Belediyesi ve Bağcılar Kayma-
kamlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü
‘Vefa İletişim Merkezi’ tarafından
vatandaşların ihtiyaçları karşılanı-
yor. Erzak yardımı dışında evde
bakım çalışmaları kapsamında evle-
rin dezenfekte edilmesi ve ilaçlan-
ması için ‘112 ve 115’i arayan ilçe
sakinleri kaymakamlık binasında
bulunan ‘Vefa İletişim Merkezi’ne
yönlendiriliyor. İhtiyaçlarını bildiren
vatandaşlara kaymakamlık, bele-
diye, emniyet ve müftülük görevlileri
erzak ve ihtiyaçları doğrultusunda
yardımda bulunuyor. Öte yandan
Bağcılar Belediyesi ‘Yaşama Destek
Projesi’ kapsamında ihtiyaç sahiple-
rine yönelik temizlik hizmeti koro-
navirüs vakalarının görülmesiyle
birlikte sıklaştırıldı.

Ev alma komşu al demişler

90 yaşındaki yalnız yaşayan Leman
İnce, tek yaşadığını ve komşularının
kendisine baktığını söyledi. Yapılan

yardımlardan dolayı Bağcılar Kay-
makamlığı’na ve Bağcılar Beledi-
yesi’ne teşekkür eden İnce, “Bağcılar
Kaymakamı’na teşekkür ederim.
Hepinizin Allah ne muradınız varsa
versin. Kaymakamın da Allah dilek-
lerini kabul etsin. 1930 doğumlu-
yum. Yalnız yaşıyorum.
Komşularım bana bakıyor. Ev alma
komşu al demişler. Bağcılar Kayma-
kamı’na çok çok teşekkür ederim”
şeklinde konuştu. 80 yaşında yürü-

yemeyen Ayşe Önal, Bağcılar Bele-
diyesi ekiplerine teşekkür etti. Tek
yaşadığı için kendisiyle ekiplerin ilgi-
lendiğini söyleyen Önal, “Belediye
ekipleri sağ olsunlar. Onlar olmasa-
lardı benim halim ne olurdu ? Allah
onların tuttuklarını altın etsin. Bele-
diye ve diğer kurumlar çok ilgilendi-
ler benimle. Ben yürüyemiyorum,
ayaklarım tutmuyor. Herkese yar-
dımları için teşekkür ederim” ifade-
lerini kullandı. DHA

Ç ok değil 50 yıl evvel Boğaz kıyısına
dizilmiş nadide semtler de köy ha-
yatı yaşanırdı, Ortaköy, Arnavut-

köy, Yeniköy, Bahçeköy, Demirciköy,
Beykoz,Yeşilköy, vs. adları ile müstesna
yerlerdi.

Ortaköy'de Arnavutlar tarım yapar ve
pazarlardı. O yıllarda manav dükkânında
çıraktım. Bir kasa portakal bir haftada

zor biter çürümeye başlayanları yerdik.
Günümüzde ise 2 kamyon portakal bir

günde biter hale geldi. Ortaköy'de Vasil'in
bahçesi belki de ülkemizin ilk özel fidanlığı
idi. Ancak bu köy semtlerde doğa bütün ih-
tişamı ile hep mevsimleri karşılardı.

Bahar ile tepelerdeki kırlarda sümbül
ile başlayan ve papatya ile devam eden bir-
birinden ağır kokan çiçekleri koparmaya

kıyamazdık.
Rüzgâr estiğinde evlerimize ılgıt ılgıt

mevsim çiçeklerinin kokusu dolardı o yıl-
larda evlerde koku spreyi de bulunmazdı.

Bunlardan en ağır ve insanı adeta sar-

hoş eden katırtırnakları, günümüzde sa-
dece Rumeli Kavak ve ötesindeki semtlerde
halen aynı ağırlıkta kokularını yaymaya
devam etmekte.

İstanbul laleleri ile meşhur olarak
anılsa da asıl olan Adalar'ın mimozaları,
mavi ve beyaz leylak çiçekleri başta olmak
üzere mor sümbül, şakayik, papatya, ka-
sımpatı, sardunya ve karanfiller doğanın
en cömert çiçekleriydi.

Semtler genelde dere kenarlarında ku-
rulduğundan, hemen hepsinin içinden dere

geçer ve tertemiz akardı, kıyılarında ise
kendiliğinden yetişen Rezene misler gibi
kokar, karahindibağ, Labada, Ebegümeci,
Semizotu, Yaban sarımsağı bazen halk ta-
rafından toplanıp yemek olarak tüketilirdi.
Mimoza, erguvan, akasya, leylak, ma-
nolya... Bütün bunlar geride çok geride
kaldı bu yaşananlar hayal oldu ,yerini
beton yığınları, beton kafalı adamlar,
lağım akan dereler, senede bir İstanbul'un
çiçeklerini görmeye gittiğimiz parklar
kaldı.

Beton kafalılara gönderme
Zafer Murat çetİntaş

KONUK YAZAR

Beylikdüzü Belediyesi,
koronavirüs salgını
nedeniyle panik
ve kaygı yaşayan
vatandaşlara te-
lefonla psikolojik
danışmanlık hiz-
meti veriyor. Beledi-
yenin 444 09 39 numaralı
çözüm hattı aracılığıyla Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü’nde çalışan uzman psikologlara te-
lefonla ulaşan vatandaşlar, uzman psikologlar-
dan panik ve kaygılarını giderecek psikolojik
desteği alıyorlar. Koronavirüs salgınının vatan-
daşlar üzerinde psikolojik baskılar da oluştur-
duğuna dikkat çeken ve bu süreçte,
vatandaşların panik ve kaygı kaynaklı psikolo-
jik destek taleplerini uzman psikologlar tarafın-
dan telefon danışmanlığı aracılığıyla
karşıladıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürü Muazzez Akbaba “Koronavirüs sal-
gını yüzünden panik ve kaygı duyan
vatandaşlarımızın yanındayız. Koronavirüs se-
bebiyle kaygı ve panik yaşayan vatandaşları-
mız, hafta içi, 09.00-17.00 saatleri arasında,
belediyemizin 444 09 39 numaralı çözüm hat-
tını arayıp destek alabilirler” dedi.

Belediyeden psikolojik
danışmanlık hizmeti
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7 okul maske ve
tulum üretiyor
Okullarda tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için İstanbul pilot il seçildi. İstanbul'da
bulunan 7 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, maske üretimine başlandı. Prototip
çalışmaları biten tulumların seri üretimine ise önümüzdeki günlerde başlanacak

Mİllİ Eğitim Bakanlığı
(MEB), koronavirüs salgını
nedeniyle alınan önlemler

kapsamında meslek liselerinde üretim
çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Ön-
celikle temizlik ve dezenfeksiyon malze-
meleri üretimine odaklanan MEB, 81
ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik
ürünlerinin tamamını üretebilir du-
ruma geldi. İkinci adımı atarak maske
üretimine başlayan Bakanlık, özellikle
sağlık çalışanları için hijyen açısından
çok önemli olan tek kullanımlık önlük
ve tulum üretimi için de çalışmalara
başladı. Tulumların seri üretimine ise
önümüzdeki günlerde başlanacak.

Hedef günde 20 bin adet üretim

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Okul Müdürü Sevgi Deniz, "Oku-
lumuz Levent Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi ile Rüştü Akın Mesleki
ve teknik Anadolu Lisesi olarak birlikte
çalışıyoruz. Çin'de koronavirüs vakası
çıktıktan sonra biz zaten araştırmaları-
mıza başlamıştık çünkü ileride buna ih-
tiyaç duyulacağına dair bir fikrimiz
oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'mı-
zın direktifleri  ile çok hızlı bir şekilde
mevcut olan atölyemizi yeniledik ve
maske üretimine hazır hale getirdik.
Tabii burada ekipman eksiğimiz oluştu,
MEB, Mesleki Eğitim Genel Müdür-
lüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve müdür yardımcıları büyük bir
destek vererek eksik olan ekipmanlar
temin edildi ve aynı gün, kurulduğu
gün üretime başlamış hale geldik. Mes-
leki eğitim çok önemli bir noktada as-
lında. Ülkenin koşulları ne olursa
olsun, ihtiyaç halinde, kriz dönemle-
rinde her türlü desteği vermeye ve atöl-
yelerini her saatte açıp, üretime hazır
hale getirmeye hazır bir reflekse sahip.
Biz de harekete geçip, hızlı bir şekilde
üretimimize başladık. Şu anda bitmiş
olarak günde 5 bin adet üretiyoruz.
Ama her gün kalitemizi biraz daha iyi-

leştirmek için çalışmalarımızı dürdürü-
yoruz. Kapasitemizi geliştirmek için
daha büyük bir gayret gösteriyoruz.
Bunu 10 bine ve daha sonra 20 bine çı-
kartma hedefimiz var. Çok kısa sürede
hedefimize ulaşacağımızı düşünüyo-
rum. Ülkedeki bu ihtiyacı gidermek için
ekip arkadaşlarım da özveri ile çalışıyor.
Gerçekten çok yoğun bir talep var.
Gelen talepleri şu anda karşılayamıyo-
ruz çünkü şu anda sadece İstanbul Va-
liliği ve MEB'e ürettiklerimizi
gönderiyoruz. Yakın bir zamanda inşal-
lah tüm talepleri karşılayabilir bir nok-
taya geleceğiz" dedi.

16 saat 2 vardiya çalışıyoruz

Atölyede üretim bandında normalde
öğrencilerin olduğunu dile getiren
Deniz, "Aslında, bizim eğitim sistemi-

mizde üretim bandında öğretmen ve
öğrenciler olur ama ülkenin şu anki du-
rumunda öğrenciyi atölyeye getiremi-
yoruz. Mesleki eğitim modelimiz ile
birlikte tüm çalışanlarımızdan gönüllü
olanlarla beraber biz üretime başladık.
Gönüllü olan öğretmenlerimiz, çalışan-
larımıza, idareciler, biz hepimiz görevi-
mizin başında günde 16 saat 2 vardiya
olarak üretimimizi sürdürmekteyiz"
şeklinde konuşu. Deniz, "Tulum üreti-
minde 7, maske üretiminde 5 okul üre-
time geçmiş durumda. Biz ilk üretime
başlayan okuluz. Atölyede hijyenik
maske üretiyoruz. Kullandığımız
kumaş anti bakteriyel özellikte, 60 gram
ağırlığında. 3 kat olarak çalışıyoruz.
Herhangi bir şekilde, dışarıdan koruma
amaçlı maskelerimiz buradan hemen
paketlemeye geçiyoruz" dedi.  DHA

K oronadan sonra tam paranoya bağladık ül-
kece. Herkes bir şeyler yazıyor çiziyor bizim
ülkemiz öyle güzel öyle saf garip bir ülke ki

hepimiz her söze inanıyoruz bir diğeri başka bir şey
söyleyince bu sefer ona inanıyoruz.

Öyle bir bilgi kirliliği var ki anlatamam ama çoğu
bilgi kime hizmet ediyor anlamış değiliz.

En tepeden en aşağıya herkesin bilmesi gereken
gerçekler nettir.

Bakınız Dünya Bankası İMF ve Dünya Sağlık 
Örgütü gibi ulusüstü kuruluşlar iş başında yeni bir
dünya düzeni kurmak İçin epeydir hazır bekliyor-
lardı ve düğmeye bastılar?

Sizce de deprem, sel ve salgın hastalıklar gibi tüm
afetlerin 2020 yılını bulması ilginç değil mi? Yeni
dünya düzeni kurmayı kafasına takmış baronlar
oturdukları yerde belki deprem etkisi yaratan yer 
altında patlatılan bomba bile üretmiş olabilirler yok
daha neler dediğinizi duyar gibiyim,

peki bu mümkün mü?
Tabi ki mümkün lakin işte kanıt diyeceğimiz bir

belge yok.
Bitkilerin genetiğini değiştirebilen, doğacak 

çocukların cinsiyetini seçebilen ve tüm organların
elektroniğini yapabilen bilim bir deprem bombası
neden yapamasın ki?

Belki içinizden bu satırları okurken bu nasıl kom-
plo teorisidir diyeceksiniz keşke de öyle olsa bunlar
doğal afetle olsa döneriz yüzümüzü Rabbimize 
ellerimizi açarız semaya Allah’ım bizi affet deriz ve
af dileriz.

Öyle bir zamana geldik ki dijital dünya düzeni 
kuruyorlar yaşlı nüfusu bile fazlalık görüyorlar,

o yüzden onlara yer yüzünde yaşama hakkı yok
diyorlar. Koronadan en çok etkilenen hastalar 
yaşlılardır.

Bu lanet virüsü dünyaya yayarak korkuyla baş
başa bıraktılar insanları.

İstedikleri artık herkes ilaç üretmesin tek elden
yani kendileri dünyaya ilaç satsın istiyorlar çünkü
bir çok ülke artık ilaç sektöründe belli bir yol katetti.

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişmesini
istemiyorlar onlar. Hiçbir ülke ne bir gıda ne de ilaç
üretimi yapsın istiyorlar illede onlar satacaklar 
ülkelere,

Neden diye soracak olursanız gıda ve ilaç en
büyük güç demektir.

Bu her ülke için bir milli güvenlik meselesidir,
çünkü dünya güvende değil!

Bir virüsü her hangi bir ülkenin içme suyu 
kaynaklarına bulaştırsalar ülke topyekün yok olur.

İşte bu yüzden artık savaşlar cephede değil şuan
ne olduğu bilinmeyen gizli güçlerle mücadele ediyor
ülkeler.

Yakın zaman içinde biz ilacı bulduk deyip bütün
ülkelere pazarlayacaklar düşünün bir iğnenin 1 $
dolara tüm ülkelere satıldığını...

Bir ülkenin yıllık gelirinin bile kaç katı eder bu
kazanç tabi bu kazanç bir yana birde korona ile mü-
cadele ederken ekonomik anlamda bir çok ülke 
küresel krizin ortasında yakalandığı için ekonomileri
iyicene bozuldu ve paraya ihtiyaçları hasıl olmuştur.

Şimdi ekonomisi bozulan ülkelere parayı kim sa-
tacak sizce? Tabiki Dünya Bankası İMF gibi kuru-
luşlar ilacı kim satacak dünya sağlık örgütü yada bu
kuruluşlara bağlı bazı global firmalar gerçi her türlü
kazanç elde edecekler.

Umarım bu kötü niyetleri hesapları yüce Allah
bozar yoksa ekonominin çöktürdüğü hem iş veren
hemde çalışanlar zaten bankalara borçlu idi daha da
borçlanacaklar.

Ve dijital para konusunda biraz bilgi paylaşalım
dünya da hepimizin cebinde olan iki adet kredi kartı
var.

Bankamız başka başkada olsa kredi kartları 
MasterCard veya Visa karttır.

Dijital dünya düzenini kurmak isteyenler tüm 
takiplerini bu kartların üzerinden yürütecekler
yediğimiz içtiğimizi bile görebilecekler.

İşte bunun adı dijital dünya olacak.
Birilerinin kurmuş olduğu bir düzene dahil olma-

mak İçin okuyan, gelişen, bilim, teknolojik eğitim ve
refah düzeyi yüksek bir ülke olmak lazım.

Bunun için çocuklarımız okumalı kendini 
geliştirmeli bizde destek olmalıyız.

Yeni güzel bir dünya dileğiyle temennisiyle...
Ve selam.

Ü lkemizi ve dünyayı etkisine alan
Koronavirüs salgını nedeniyle
önlemler arttırılıyor. İçişleri Ba-

kanlığı, tüm toplu ulaşım araçlarında
araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma
kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini
bildiren bir genelge yayınladı. İstan-
bul’da toplu ulaşımda yüzde 70’lere
varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağ-
men, sabah ve akşam saatlerinde yaşa-
nan kısmi yoğunluğun önüne geçmek
için ek tedbirler alındı. Şehir içi toplu ta-
şıma araçlarında güvenli mesafeyi aşa-
cak bir yoğunluk yaşanmaması için bazı
hatlarda sefer artırımına yönelik çalış-
malar başlatıldı.

Sefer sayısı artırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB), bağlı kuruluşlarından İETT
Genel Müdürlüğü, yoğun saatlerde sefer
sayısını arttırarak, otobüslerde işe gidiş
ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi
yoğunluğun önüne geçecek. İETT oto-
büslerinde, şoför ve yolcu temasını en-
gellemek amacıyla şoför kabini üretim
işlemi devam ediyor. Kısa sürede
İETT’ye bağlı tüm otobüslere şoför ko-
ruma kabini montajı tamamlanacak. Ay-
rıca; İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO
otobüslerine yolcuları bilgilendirici afiş-
ler asılacak. Boş bırakılması gereken kol-
tuklara bilgilendirici çıkartmalar
yapıştırılacak. Araç içi anonslarla da dü-
zenleme halka duyurulacak. Öte yan-
dan, metrobüs hattındaki araçların ön
kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. Sü-
rücü ve yolcuların güvenli mesafede yol-

culuk yapmaları amacıyla başlatılan uy-
gulamada, araç içinde şoförün arkasın-
daki ilk sıra koltuklar da kapatıldı.

Kullanım oranı düştü

İstanbul’da Koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını sonrasında İBB iştiraki METRO İS-
TANBUL AŞ’nin işlettiği raylı
sistemlerde yolcu sayısı yüzde 70'e varan

oranlarda azaldı. Raylı sistemlerde 23
Mart Pazartesi günü geçilen yeni sefer
tarifesi ile İçişleri Bakanlığı’nın yayınlan-
dığı genelgeye uygun şekilde taşımacılık
yapılmaya devam ediliyor. Metro ve
tramvaylara yarından itibaren “Sosyal
Mesafeni Koru” afişleri asılacak. Boş bı-
rakılması gereken koltukların üstüne de
uyarı içeren çıkartmalar yapıştırılacak.

İBB; otobüs, metrobüs, minibüs ve raylı sistem araçlarında güvenli mesafenin korunması
için ek tedbirler aldı. Yoğun saatlerde sefer sayısı arttırılarak yolcu sayısı düşük tutulacak.

TOPLU ULASIMDA
MESAFELI DONEM

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Yeni dijital dünya düzeni

DENETİMLER
SÜRÜYOR
İBB Zabıta ekipleri, minibüs ve dolmuş hat-
larında ‘güvenli mesafe’ denetimlerine baş-
ladı. Avrupa ve Anadolu Yakasındaki minibüs
ve dolmuş hatlarında sabah saatlerinde baş-
latılan kontrollerde, minibüslerin ayakta
yolcu almadığı, koltukların tamamen dolma-
dığı tespit edildi. Dolmuş hatlarında da yolcu
sayısının azaldığı gözlendi. İBB Zabıtası, de-
netim çalışmalarına özellikle sabah ve
akşam saatlerinden devam edecek.

Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy
Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik
Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ve Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

ÜRETİM YAPILAN OKULLAR 

Eve giremeyince 
kapıya dadandılar

Koronavİrüs salgının ardın-
dan alınan tedbirler kapsa-
mında birçok vatandaş evden

dışarıya çıkmıyor. Salgın öncesi gün içeri-
sinde çalışanların işlerinde olmasını fırsat
bilen hırsızlar, evlere girerek hırsızlık ya-
pabiliyorlardı. Fakat alınan tedbirlerden
dolayı insanlar evden çıkmayınca, hırsız-
lar koronavirüse önlem olarak kapılara bı-
rakılan ayakkabıları çalmaya başladı. 

Önlemimiz yok

Esenyurt'ta ayakkabılarını dairesinin kapı-
sının önünde bırakan Pınar Kahveci,
"Ayakkabılarımızı koronavirüsten dolayı
içeriye almıyoruz ama bir yandan da kor-
kuyoruz da 'çalınır' diye, hırsızlara karşı
bir önlemimiz yok, koronavirüsden koru-
nabilmek için kapıda bırakmayı tercih edi-
yoruz. Ayakkabıları içeri alsak ayrı bir
sorun almasak ayrı bir sorun. Çocukla-
rımı korumak için ayakkabıları içeriye al-
mıyorum" şeklinde konuştu. Gamze
Özçelikel ise ''Önceliğimiz sağlık olduğu
için hırsızlığa karşı bir önlem almıyorum,
şu durumda alıp götürsünler ama apart-
manımızda güvenlik kamerası var, benim
için sağlığım ayakkabılardan daha
önemli. İçeriye koronavirüsten dolayı sok-
muyoruz, eğer pahalı bir ayakkabıysa bal-
konumuza koyuyoruz bir iki gün orada
bekletiyoruz" dedi. Evinden sadece ev ih-
tiyaçları karşılamak için oğlu ve gelini
çıkan Yaşar Alkul ise ''Oğlumla gelinim
alışverişe gittiler, televizyondan duyduğu-
muz kadarıyla en az 5 saat ayakkabılar
dışarıda kalıp hava almalıymış onun için
kapıda bıraktık. Havalandıktan sonra po-
şetlere koyup yeniden ayakkabılığımıza
koyuyoruz" diye konuştu. DHA

Fırsatçılara inat
maske dağıttı

İstanbul'da seyyar simitçinin elinde
kalan tüm simitleri satın alarak sosyal
medyada gündem olan iş adamı İbrahim

Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte, ko-
ronavirüs önlemleri için Taksim Meydanı'nda 5 bin
maske dağıttı. Yılmaz, "İyilik Akımı" adını verdikleri
proje kapsamında 50 bin
maske dağıtacaklarını
söyledi. Fırsatçılara mey-
danı bırakmamak ve
alım gücü olmayan in-
sanlara maske dağıtmak
için böyle bir eyleme baş-
vurduklarını belirten İb-
rahim Yılmaz, "Bütün dünyayı tehdit eden
koronavirüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten korun-
mak amacıyla takılan maskelerin, piyasada fırsatçı-
lar tarafından 30 kuruşluk değeri varken 5 lira gibi
bir fiyattan satılması ve son günlerde karaborsa du-
rumuna gelmesi nedeniyle, insanların alım gücünü
gördükten sonra bedava maske dağıtmaya karar
verdik” ifadelerini kullandı.
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A
çık söylemeliyim; son 8-10 güne
kadar ben de Türkiye’nin (Diyanetin
ve Futbol Federasyonu’nun örnekle-

rinde olduğu gibi) bazı sorumsuz ve oportü-
nist tutumlara rağmen Corona riskini
olabildiğince iyi yönettiğini düşünenler ara-
sındaydım. Zaten uzun zamandır, böyle tar-
tışmalı meselelerle karşılaştığımda zihnimin
içinde bir filtre işletmeye çalışıyorum;
acaba siyasal önyargılarla mı düşünüyo-
rum, ideolojik tortular, sempati/antipati
duyguları araya ne derece karışıyor…Bu
soruların cevabını aramaya çalışıyorum
kendimde. 

Dolayısıyla, iyi ve kötü yapılan işleri 
olabildiğince nesnel değerlendirdiğimi

düşünerek iyi performans gösterdiğimiz 
sonucuna varmıştım.
Ama iş öyle değilmiş…
Her geçen gün, Türkiye’nin krizi hiç de

iyi yönetmediğini ortaya çıkartan veriler ak-
maya başladı. Hastalık hakkındaki bilgileri-
miz arttıkça, bütün tedbirlerin geç ve eksik
alındığı kanaati güçlendi.

Türkiye semptom göstermeyen hiç kim-
seye test uygulamama tercihinde bulundu.
Sınırlara termal kamera yerleştirildi ve
ancak yüksek ateşli enfekte vakaları tespit
etmeye razı olundu. Bu tek başına büyük bir
yönetim zaafı mıdır? Anlaşılıyor ki; evet
ciddi bir zaafmış. Sınırları ve uçuşları
hemen kapatmamak veya bir süre devamına

izin verilse bile gelen her yolcuya test yap-
madan termal kamerayla yetinip içeri
almak 15-20 gün sonra hadisenin patlama-
sını eli kolu bağlı beklemek demekmiş. Sı-
nırları ve uçuşları kapatmayı ertelemenin
her bir gününün değil, her bir saatinin, da-
kikasının ağır maliyeti bizi bekliyormuş.
Ama daha vahim olan şu: Madem kapatma-
dın, test yapmadın, termal kamerayla yetin-
din; neden toplumu “enfekte insan sayısını
bu yöntemle tespit edemiyoruz, girenlerin
durumunu bilemiyoruz” diye uyarmak ye-
rine “hastalık henüz bize gelmedi” diye ya-
nıltıcı bilgi verdin? Semptom göstermeyen
enfekte vakalar olacağını mı bilmiyordun;
yoksa semptom göstermeyenlerin virüsü bu-
laştıracağından mı haberdar değildin? Evet
bu tutum, sürecin yönetiminde yapılan en
vahim ilk yanlıştır ve biz toplum olarak bu
yanlışı fark edebilecek bilgiye sahip değil-
dik. Yaygın testin ve çıkacak sonuçlara göre
bölgesel karantinaların önemini bilmiyor-
duk. Termal kameraların bizi koruduğunu
sanıyorduk. Aramızda çok sayıda belirti
göstermeden enfekte olmuş insan dolaşırken
hastalığın ülkemize gelmemiş olduğunu
zannediyorduk.

Şimdi fark ediyoruz ki, sınırlar, uçuşlar
ve hatta okullar iş işten geçtikten sonra ka-
patıldı. Umrecilerin dönüşlerinin organizas-
yonu, camilerin cemaate kapatılması, spor
karşılaşmalarının iptali… Bunlar hep ayak
sürçerek, hep çok gecikerek yapıldı. Çabuk
davranmanın virüsle savaşta en önemli silah
olduğunu bilmeyen bizler “işleri sağlam tu-
tuyor yönetim” diye düşünüyorduk.

Şimdi hala hastalığın hangi şehirlerde,
hangi mahallelerde gözüktüğü açıklanmı-
yor. Dün bir arkadaşım, Bodrum’da sorun
yok gel buluşalım diyordu bana! İstanbul
Bebek’te insanlar omuz omuza dolaşıp otu-
ruyorlar kafelerde. Belli ki buralarda bir

sorun yok diye düşünüyorlar. Hastalık hak-
kında bu kadar bilgi oluşmuşken yanlış ya-
pıyorlar, tamam. Ama yönetimin işi “söz
dinlemeyen” topluma kızmak mıdır? Ben
yanlış yapan insanı görünce sorumsuz bula-
bilirim yaptığını, hatta öfkelenebilirim;
karar vericilerin, hepimizin sorumluluğunu
üstlenenlerin topluma kızmak gibi bir seçe-
neği olabilir mi? Doğru kararı alacak ve uy-
gulanmasını sağlayacak olan onlardır. ABD
Kaliforniya’yı kapattı biz daha 65 yaşa yeni
geldik. Diyanet, artık hastalık gelmiş, iki
vaka tespit edilmişken bile “yüksek risk
grubu Cuma namazını evinde kılabilir” i
lütfetti. Böylelikle 60 yaş altına “senin için
caiz değildir” mesajını göndermeyi de göze
alabildi oportünizmi yüzünden…Daha bu
hafta kapatılabildi camiler toplu namaza…
Trajikomik…

Yaygın test yok, Karantina yok, hastalı-
ğın seyir hızı İtalya’yı geçti ve “Türkiye
krizi iyi yönetiyor” öyle mi? Şimdi bir de
ekranlarda “Bu milli mücadeledir, durma-
dan eleştiri yapıp kaos yaratmayın” diye
çemkiren bildik “iç düşmancı” berbat tipler
baş gösterdi. Türkiye’de bunlar asla tüken-
mez biliyoruz. Ama aslında bu kriz politi-
kası fiilen “yumuşatılmış İngiliz usulü”nden
başka bir şey değil. İngiltere’nin ise, olası
gelişme modellemeleri üzerine çalıştıktan
sonra gelebilecek felaketi görüp derhal poli-
tika değiştirdiğini biliyoruz.

Bu gecikmenin bedelini ödedikçe anlaya-
cağız başımıza ne geldiğini.

Herkes kendi önlemini çok ciddiye alsın.
Sağlık sektöründe çalışan insanlara Allah
kolaylık versin, karşılığını ödeyemeyeceği-
miz bir emek harcıyorlar bu toplum için.

Bugünler de geçecektir. Enseyi 
karatmayalım.
Ama kimse de bu işi iyi yönettik filan 
demesin…  

Hayır kriz iyi yönetilemedi

Gürbüz ÖZALTINLI

ozaltinli@gmail.com
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Coronavirüsler, çoğu insanın ha-
yatının bir anında karşılaştığı vi-
rüslerdir. İnsan corona virüsleri
genellikle hafif ve orta şiddette üst
solunum yolu hastalıklarına
neden olur. Corona virüslerin alfa,
beta, gama ve delta olarak bilinen
dört alt grubu vardır. Coronavi-
rus’lar (CoV), soğuk algınlığından
Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS-CoV) ve Ağır Akut Solu-
num Sendromu (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS-
CoV) gibi daha ciddi hastalıklara
kadar çeşitli hastalıklara neden
olabilmektedir.

Solunum yollarını 
hedef alıyor

Corona virüsler (CoV), hafif dü-
zeyli soğuk algınlığından şiddetli
solunum sıkıntısına kadar farklı
tablolara neden olan büyük bir
virüs ailesidir. Coronavirus’ların
insanlarda dolaşımda olan alt tip-
leri (HCoV-229E, HCoV-OC43,
HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) ço-
ğunlukla soğuk algınlığına sebep
olan virüslerdir. SARS-CoV, 21.
yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil
durumu olarak 2003 yılında, daha
önceden bilinmeyen bir virüs ha-
linde ortaya çıkmış olup yüzlerce
insanın hayatını kaybetmesine
neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl
sonra Coronavirus ailesinden,
daha önce insan ya da hayvan-
larda varlığı gösterilmemiş olan
MERSCoV (Middle East Respi-
ratory Syndrome Coronavirus)
Eylül 2012’de ilk defa insanlarda
Suudi Arabistan’da tanımlanmış;
ancak daha sonra aslında ilk va-
kaların Nisan 2012’de Ürdün Zar-
qa’daki bir hastanede görüldüğü
ortaya çıkmıştır. SARS Coronavi-
rus’u ile uzaktan bağlantılı olma-
sına rağmen, yaşanmış olan
SARS tecrübesinden ötürü endişe
oluşturmuştur. 31 Aralık 2019’da
DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin’in
Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde
etiyolojisi bilinmeyen pnömoni
vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak
2020’de etken daha önce insan-
larda tespit edilmemiş yeni bir co-
ronavirus (2019-nCoV) olarak
tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-
nCoV hastalığının adı COVID-19
(2019-nCoV Hastalığı) olarak
kabul edilmiştir.

Nasıl bulaşır?

Yeni Coronavirusun, diğer Coro-
naviruslar gibi solunum salgıları
ile bulaştığı düşünülmektedir.
Hasta kişilerden öksürük, hapşı-
rık, gülme, konuşma sırasında
çevreye saçılan virus içeren solu-
num salgısı damlacıkları, sağlam
kişilerin mukozalarına temas ede-
rek bu kişilerin hastalanmasına
neden olur. Hastalığın bu şekilde
insandan insana bulaşması için
yakın temas (1 metreden yakın)
gereklidir.

Belirtileri nelerdir?

Üst solunum yolu hastalıkları be-
lirtilerinden bazıları olan burun
akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve
ateş virüsün belirtilerindendir. Bu
belirtilere ilaveten COVID-19 nısı
için, son 14 günde hastalığın gö-
rüldüğü ülkelerden(Çin, Kore gibi
uzak doğu ülkeleri, İran vb) gel-
miş olmak yada hasta biriyle
yakın temas öyküsü olması gerek-
mektedir. Bu virüsler bazen za-
türre gibi alt solunum yolu
hastalıklarına yol açabilir. Bu
durum kalp-akciğer hastalarında,
bağışıklık sistemleri yetersiz kişi-
lerde veya yaşlılarda daha sık gö-
rülür. Virüsün teşhisi için klinik
belirtileri hafif olduğundan labo-
ratuvar testleri genellikle çok sık
kullanılmaz. Ancak hekim gerek
gördüğünde polimeraz zincir re-
aksiyonu (PCR) ile virüsün gene-
tik parmak izine bakılan
laboratuvar testleri kullanılabilir.

Ateş, öksürük ve nefes
darlığı varsa dikkat!

COVID-19’a maruziyetten semp-

tomların başlamasına kadar olan
süre (inkübasyon süresi) 2 ile 14
gündür. COVID-19 enfeksiyonu
teyit edilmiş birçok insanda ateş,
öksürük, nefes darlığı semptom-
larıyla, ciddi akut solunum hasta-
lığı ortaya çıkmıştır. Bazı
hastalarda ishal, bulantı, kusma
şeklinde sindirim sistemi bulgula-
rının da tabloya eşlik ettiği
görülmüştür.
Virüsün bulaştığı hastalarda za-
türre ve böbrek yetmezliği gibi
ciddi komplikasyonlar geliştiği ve
bu hastaların yaklaşık %3’ünün
hayatını kaybettiği görülmüştür.
Ölümlerin çoğunda altta yatan
başka tıbbi problemler (ileri yaş,
şeker, kanser, kronik akciğer, kalp
ve böbrek hastalıkları gibi) vardır.
Özellikle genç erişkinlerde, semp-
tomlar soğuk algınlığı belirtileri
gibi hafiftir. Bazılarında hiç belirti
yoktur ve bu hastalar genellikle
iyileşirler.

Özetle hastalığın belirtileri:

Ateş, Öksürük, Nefes darlığı,
İshal(Daha az), Bulantı ve kus-
madır

Nasıl tedavi edilir?

Corona virüs hastalığı(COVID-
19) olan çoğu kişide hafif seyirli
olduğundan hastalar ilaç tedavi-
sine gerek duymadan iyileşebilir.
Ancak bazı belirtileri azaltmak ve
hastayı rahatlatmak için, hastaya
ağrı kesici ve ateş düşürücüler,
öksürük ilaçlarıyla bol sıvı desteği
ve istirahat önerilir. Ek hastalığı
ve durumu ağır olanların hasta-
nede yatarak tedavileri gerekebilir.
Corona Virüsünden korunmak
için mutlaka bu önlemleri alın;
Corona virüsü için önlem alın,
Maske Takın
Corona virüsü için önlem alın el-
lerinizi yıkayın
Corona virüsü için önlem alın, te-
mastan kaçının
Corona virüsü için önlem alın,
kalabalıktan kaçının
Enfeksiyonun yayılmasını önle-
mek için standart öneriler ara-
sında düzenli el yıkama, öksürme
ve hapşırma sırasında ağız ve
burnun kapatılması, et ve yumur-
taların iyice pişirilmesi yer alır.
Öksürme ve hapşırma gibi solu-
num yolu rahatsızlığı belirtileri
gösteren kişilerle yakın temastan
kaçınmalıyız.
Şu an COVID-19 enfeksiyonuna
karşı geliştirilmiş bir aşı henüz
yoktur.
Corona virüs dahil tüm solunum
yolu hastalıklarından korunabil-
mek için aşağıdaki önlemlerin dü-
zenli olarak uygulanması
önerilmektedir:
Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle
su ve sabunla yıkayın. Küçük ço-
cukların da aynı şekilde ellerini yı-
kamasını sağlayın.
Su ve sabun bulunamıyorsa alkol
bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
Öksürürken veya hapşırırken ağ-
zınızı ve burnunuzu kağıt men-
dille kapatın, ardından mendili
mutlaka çöpe atın.
Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza
ve gözlerinize dokunmayın.
Corona Virüs belirtileri olan yada
teşhisi konmuş hastalarla aynı
kaptan yemek yemek, aynı bar-
dağı paylaşmak veya öpüşmek
gibi kişisel temastan kaçının.
Kapı kolları ve oyuncak gibi sık
dokunulan yüzeyleri temizleyin ve
bunları dezenfekte edin.
Dünya Sağlık Örgütü, riskli böl-
gelere seyahat eden herkes için
aşağıdaki tavsiyeleri vermektedir;
Çiftlikler, pazarlar, ahırlar ve hay-
vanların bulunduğu diğer yerleri
ziyaret ederken genel hijyen kural-
larına uymalarını,
Hayvanlarla temas öncesi ve son-
rası düzenli olarak ellerini yıka-
malarını, hasta hayvanlarla
temastan kaçınmalarını, Çiğ ya
da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini
tüketmemeleri gerektiği konu-
sunda uyarmaktadır.

Koronavirüs, dünyanın tüm ülkelerinde
etkisini gösterirken, alınacak önlemler
ve neler yapılması gerektiğine dair de birçok
şey söyleniyor. Peki hangisini dikkate
almamızda fayda var? Cevabı yazımızda...
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K oronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam
ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da
da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da

virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 77’ye
yükselirken; vaka sayısı da 63 bin 927’ye çıktı. İtalya,
Çin’den sonra en fazla vakaya sahip ülke oldu. İtalya’da
hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.İran'da bin 812
ölüİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Ki-
yanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında ko-
ronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu
açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sa-
yısının 1812’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısı-
nın ise 23 bin 49’a çıktığını bildirdi.ABD'de rakamlar
artıyorABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın gö-
rüldüğü ülke oldu. 46 bin 438 vakanın bulunduğu
ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 586 olarak açık-
landı. ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın gö-
rüldüğü ülke konumuna geldi.Avrupa ciddi tedirginlik
içindeVirüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta
Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.
Almanya’da vaka sayısı 29 bin 56’ya yükselirken; 123 ki-
şinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan,
Fransa’da 20 bin 56 kişide virüs tespit edildiği ve 862 kişi-
nin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı
35 bin 136’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının
2 bin 311’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs
nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 336’ya, vaka
sayısının da 6 bin 726’ya çıktığı belirtildi.

Almanya'da 123 kişi öldü

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 123’e yükselirken; ülkedeki vaka sa-
yısı 29 bin 56 olarak açıklandı. Almanya’da koronavirüs
tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya,
29 bin 56 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden
birisi haline geldi.  Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin sayısı ise 123’e çıktı. Die Zeit gazetesinin yayın-

ladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs ne-
deniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 8 bin 224
vakanın bulunduğu bölgede, 40 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 5 bin 719 vaka ve 27
ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 5 bin
333 vaka ve 31 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi
geliyor. Ülkenin diğer bölgelerindeki vaka sayılarında
artış görülse de can kayıplarının en çok yaşandığı bölge-
ler Kuzey-Ren Vestfalya, Bayern ve Baden-Vürtemberg
olarak kaydedildi. DHA
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Türkiye, koronavirüs ile mücadele
konusunda KKTC'ye tıbbı malzeme-
ler hibe etme kararı aldı. Bu proto-

kol doğrultusunda KKTC'ye güne kadar aşı, ilaç,
tıbbi malzeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti
ve koronavirüs ile mücadele ekipmanları hibe
edildi. Çin'den Türkiye'ye gelen erken tanı kitle-
rinden de KKTC'ye hibe edilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye ile KKTC arasında uçuş olmadığı için
kitlerin Ada'ya ulaştırılması için özel uçuş izni
çıkarıldı. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıslı

Türk iş insanı Mete Özmerter'e ait jetin Anka-
ra'ya iniş ve kalkışına izin verdi.

Başbakan teşekkür etti

Gerekli izinlerin alınmasının ardından aynı za-
manda pilot da olan Mete Özmerter, Pilatus PC
12 tipi jeti ile Lefkoşa'dan Ankara'ya hareket
etti. Mete Özmerter, burada bulunan kitleri ala-
rak KKTC'ye döndü. Konuyla ilgili Demirören
Haber Ajansı'na açıklamada bulunan KKTC
Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin bu süreçte

Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.
Ülkede gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden
Tatar, yaşanan süreçte önemli olanın sağlık ol-
duğunu belirtti. Tatar, iş insanı Mete Özmerter'in
de karşılık beklemeden kitleri alıp ülkeye getir-
diğini belirterek teşekkür etti. İş insanı Mete Öz-
merter de manevi olarak büyük bir huzur
içerisinde olduğunu belirterek, "İnşaallah İtalya
gibi olmayacağız. Şu anda bir tane uçağımız
var Kıbrıs'ta. İhtiyaç duyulduğu her zaman yar-
dıma hazırım" dedi. 

KKTC’ye jet hızıyla erken tanı kiti 
Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs
(Kovid-19) erken tanı kiti hibe etti.
Türkiye ile KKTC arasında uçuşlar

iptal edildiği için kitin ulaştırılması
için iş insanı Mete Özmerter'e

ait özel jet kullanıldı

16 BIN 559 KISI OLDU!
Çin'in Vuhan 

kentinde ortaya
çıkan koronavirüs

(Covid-19) 
nedeniyle 
hayatını 

kaybeden kişi 
sayısı dünya 

genelinde 16 bin
559’a, virüs 

bulaşan hasta 
sayısı ise 381 

bin 598’e 
yükselirken;

101 bin 806 kişi
de tedavi edildi.
Bu sayılara göre,

son 24 saatte
1853 kişi
yaşamını 

yitirirken; 42 bin
339 kişide 

koronavirüs 
tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta yasak geldi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronavirüs
(Covid-19) vakalarında yaşanan artış üzerine
yarın saat 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar
kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rum
Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis tarafından
yapılacak açıklamada, İtalya'da ve İspan-
ya'da yaşanan hızlı koronavirüs vaka sayısın-
daki artış vurgulandı. Rum
Lider Anastasiadis, "Vatandaşlarımız evlerinde
kalsın. İtalya ya da İspanya gibi olmayalım"

dedi. Anastasiadis sokağa çıkma yasağının
yarın saat 18.00'den itibaren başlayacağını ve
13 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde parkların, açık
spor alanlarının, gezi alanlarının, plajların ve
marinaların kapatılacağı belirtildi. Rum halkı,
sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla sokağa çıkabilecek. Güney Kıbrıs'ta
bugün 21 kişide daha koronavirüs tespit edildi,
vaka sayısı 116'a yükseldi.

Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!
Özgürlüğün
sonu!

İngiltere'de gazeteler, yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını durdurmak için alınan
kısmi sokağa çıkış yasağını "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" manşetleriyle duyurdu

İngİlİz gazetelerinin manşe-
tinde, Başbakan Boris John-
son'ın sokağa çıkışa sınırlama

getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç
tüm ticari işletmelerin kapatılması yönün-
deki önlemler yer aldı. The Daily Telegraph,
"Özgürlüğün sonu" başlığı altında ev halkı
hariç 2 kişiden fazla toplantıların yasaklan-
dığı, aksi halde ceza kesileceği, elzem ürün
satışı yapmayan işletmelerin kapatılacağı
belirtildi. Haberde, bilim insanlarının salgı-
nın bu hızla devam etmesi halinde hastane-
lerin çökebileceği uyarısında bulunduğuna
dikkati çekildi. The Guardian gazetesi, "Baş-
bakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum"
manşetini attı. Haberde, halka ne yapaca-
ğına ilişkin belirsiz mesajlar vermekle suçla-
nan Johnson'ın yeni önlemleri uygulamaya
koyduğu kaydedildi. Başbakan'ın halka kı-
sıtlamalar getirdiği, polise yeni yetkiler ver-
diği vurgulanan haberde, hükümetin
politikasında değişiklik yaptığına da işaret
edildi.

Tecrit denebilir

The Daily Mail'in "Tecrit" manşetiyle yer
verdiği haberinde "günlük yaşam üzerinde
şaşkınlık verici kısıtlamalara gidildiği" vur-

gulandı. Haberde, gerekli olmadıkça seya-
hat etmenin yasaklandığı, arkadaş ve akra-
baların görülemeyeceği, spor için sadece bir
kez dışarı çıkılabileceği, kurallara uymayan-
lara ceza verileceği ve önlemlerin 3 hafta sü-
receği ifade edildi.

Evde kalmalısınız

The Times gazetesi de, "Evde kalmalısınız"
başlığıyla verdiği haberde, Johnson'ın ulusal
acil durum ilan ettiği ve tecrit kararı aldığı
belirtildi. Haberde, alınan yeni önlemler ak-
tarıldı. Toplumsal bağışıklık kazanılması için
virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stra-
tejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin
ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabile-
ceğine yönelik değerlendirmelerin ardından
politikasında değişikliklere gitmek zorunda
kalmıştı. Ölü sayısı artarken Johnson, pazar
günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılması-
nın ardından yaptığı açıklamada, sert ön-
lemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.
Dün akşam alınan yeni kararlar kapsa-
mında ise, halkın evden çıkmasına sınırlama
getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm
ticari işletmelerin kapatılmasına karar veril-
mişti. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölen-
lerin sayısı 54 artarak dün 335'e çıkmıştı.

KÜBA
önlemleri artıyor

Küba'da kalan turistler Kovid-19 nedeniyle otellerinden dışarı
çıkamayacak. Nepal'de halka, bugünden itibaren bir hafta süreyle
zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildi

KübA'dA Başbakan
Manuel Marrero, ön-
lemler kapsamında ül-

kede kalan her turistin otellerde
karantinaya alınacağını ve Küba va-
tandaşlarının ülkeden ayrılmalarına
izin verilmeyeceğini açıkladı. Mar-
rero, geçen hafta alınan karar uya-
rınca bugünden itibaren turistlerin
ülkeye girişinin yasak olduğunu be-
lirterek her gün binlerce kişinin ülke-
den ayrıldığını ancak pazartesi
akşamı itibarıyla yabancı turist sayı-
sının 32 bin 574 olduğunu söyledi.
Turistlerin, Küba'dan ayrılma işlem-
lerini ayarlayana kadar otellerinden
dışarı çıkamayacağını ifade eden
Marrero, konuya ilişkin ayrıntı pay-
laşmadı. Marrero, yurt dışından
gelen Küba vatandaşlarının ülkeye
girmesine hala izin verildiğini ancak
bu kişilerin gelişlerinden itibaren 14
gün karantinada kalacağını vurgu-
ladı. Küba'da şimdiye kadar 40 ki-
şide görülen Kovid-19 nedeniyle bir
kişi hayatını kaybetti.

1 hafta dışarı çıkmak yok

Nepal hükümeti, Kovid-19'un yayıl-
masını önlemek için halka, bugün-
den itibaren bir hafta süreyle
zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı
çıkmamaları talimatını verdi. Hükü-

met, alınan önlemler çerçevesinde
bir hafta boyunca tüm özel ve kamu
araçlarının trafiğe çıkmamaları, iş
yerlerinin kapatılması, tüm yurt içi
ve yurt dışı uçuşların durdurulması
yönünde karar aldı. Nepal'de bu-
güne kadar iki kişide Kovid-19 tes-
pit edildi. Başbakan Yardımcısı
Ishwar Pokharel liderliğinde 18
Mart’ta bir araya gelen Kovid-19
önlemleri konusunda görevli üst
düzey ekip, Avrupa ve Körfez ülke-
leriyle bazı Asya ülkelerinden gele-
cek hem Nepal vatandaşı hem de
yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15
Nisan'a kadar ülkeye girişlerini ya-
saklama kararı almıştı. Dışişleri Ba-
kanı Pradeep Gyawali, 22 Mart'ta
yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgı-
nının yayılmasını önlemek amacıyla
Çin ve Hindistan sınırının 23
Mart'ta yerel saatle 10.00'dan itiba-
ren bir haftalığına kapatılacağını
bildirmişti. Nepal hükümeti, virü-
sün yayılmasına engel olmak için 30
Nisan'a kadar okulların, üniversite-
lerin, sinema salonlarının, spor sa-
lonlarının, kulüplerin, yüzme
havuzlarının ve müzelerin kapatıl-
ması talimatını vermişti. Hükümet
ayrıca sosyal ve dini aktivitelerde
25'ten fazla kişinin bir araya gelme-
sine de yasak getirmişti.

Yeter artık evde kalın!
KAnAdA Başba-
kanı Justin Tru-
deau, Kovid-19

salgını nedeniyle halka yapılan
çağrıların yeteri kadar karşılık
bulmamasına isyan ederek,
"Yeter artık. Eve gidin ve evde
kalın" dedi. Eşi Sophie Gre-
goire Trudeau'nun Kovid-19
testinin pozitif çıkması üzerine
kendisini 14 günlük karanti-
naya alan Başbakan Trudeau,
konutunun önünde düzenle-
diği basın toplantısında, halka
çağrıda bulunarak evlerinde
kalmalarını istedi.
Trudeau, "evde
kalın" tavsiyelerine
meydan okuyan-
ların yaptırımlarla
karşılaşması ge-
rektiğini söyledi.
Çok fazla insanın
hala tavsiyeyi göz
ardı ettiğini belir-
ten Trudeau, "Ye-
nilmez olduklarını
düşünen insanla-
rın resimlerini

gördük. Yeter artık. Eve gidin
ve evde kalın." ifadesini kul-
landı. Trudeau, toplumun
sağlığını korumak için gerekli
olan hiçbir önlemi görmezden
gelmeyeceklerini vurguladı.

Kanada’daki vaka sayısı
2 bini geçti

Kanada Halk Sağlığı Ajansı
ve Federal Sağlık Bakanlığı ve-
rilerine göre, ülke genelinde
toplam Kovid-19 vaka sayısı
1298’den 2035’e, ölenlerin sa-
yısı ise 19’dan 24’e yükseldi.

Ülke nüfusunun en
kalabalık olduğu
Ontario ve Quebec
eyalet hükümetleri
ise bugün zorunlu
olmayan tüm iş
yerlerinin kapatıl-
ması kararı aldı.
Günlük hayatın
akışını etkilemeye-
cek tüm iş yerleri,
24 Mart gece yarı-
sından itibaren 
kapanacak.

Avustralya alarm veriyor
AvustrAlyA'dA
Kovid-19 nede-
niyle ölenlerin sa-

yısı 8'e yükseldi.  Yeni Güney
Galler (NSW) Eyaleti Sağlık
Kurumundan yapılan açıkla-
maya göre, Sydney Lima-
nı'ndaki Ruby Princess adlı
yolcu gemisinde virüs bulaşan
kadın yolcu hayatını kaybetti.
Geçen hafta limana demirle-
yen ve 133 yolcusunda yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tespit
edilen gemiden hastaneye
nakledildikten
sonra hayatını
kaybeden
kadın yolcu-
nun 70 ya-
şında olduğu
açıklandı.

Yaşanan son can kaybıyla bir-
likte Avustralya’da Kovid-19
nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e
çıktı. Ülke genelindeki vaka sa-
yısı ise 1895 olarak kaydedildi. 
Avustralya, Kovid-19’un yayıl-
masını önlemek amacıyla,
Avustralya vatandaşları,
oturma izni olanlar ve onların
aile fertleri haricindeki kişilere
sınırları kapattı. Ülke içinde de
seyahat kısıtlamları uygulanan
Avustralya'da bugünden itiba-
ren, süpermarketler, benzin is-

tasyonları,
bankalar, ecza-
neler ve sağlık
ocakaları 
haricindeki iş
yerleri 
kapatıldı.  

Justin Trudeau

Özgürlüğün
sonu!
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 ADALİ
 AĞAN
 AĞIT
 AĞRI
 ARMONİ
 AYLI
 BASILI
 BİYE
 BURALI
 DERGİ
 DOYURMA
 ESİR
 ESVAP
 ETMEK
 FARİL
 FERDİ

 GOLF
 İADE
 İLLA
 İMGE
 İNDİ
 JANT
 LAOS
 MİDE
 NAİL
 ONAT
 ÖPÜŞ
 PATEN
 PİKO

 PORTO
 RACA
 RODA

 SUCU
 TOZLU

 TROL
 TURA

 UMAR
 ÜNLÜ
 VADE
 VİYA
 YAFA
 YİSA

 YİVLİ
 YONDA

 ZEVAT
 ZİBİDİ

 ZİYARET
 ZORAKİ

E R M E Z

3 HARFLİ
 DİN
 İKA
 MİL
 ONU

4 HARFLİ
 AFİF
 AMİR
 ARAK
 BAYİ
 DİNİ
 ENLİ
 HİLE
 İKİL
 İMİŞ

 İNEK
 İSİM
 KATİ

 LAMA
 MAİN
 MİAT
 ŞİİR

5 HARFLİ
 ANELE
 İDAME
 İLAHİ

 KAVUZ
 KISMİ
 LAYIK
 LİZOL

 NİZAM

6 HARFLİ
 DAHA AZ

 ERİMEZ
 KALÇIN
 KRATER

 MAHLAS
 O HALDE

 YEZİDİ

10 HARFLİ
 ELEKTROLİZ

 FIRÇALAMAK
 İHBARLAMAK

 İMANSIZLIK

Soldan Sağa:
1. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü 
birimi, kadem. - Rütbe. 2. Kazmaç, ekskavatör. 3. Bir 
hücreli canlı. - Çizgili çubuklu çizgileri olan (kumaş). 4. 
Soluk almadan yiyerek. 6. Oluşum. 7. Yapılan iş, edim, 
fiil. - Soru. 8. “Sakın darılma” anlamında kullanılan da-
rılmaca yok veya darılmaca gücenmece yok deyimlerin-
de geçen bir söz. 9. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. 
- Bulaşmış, musallat olmuş.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yer altı su oluğu. - Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi 
belirten bir söz. 2. Yama ile onarmak, yama vurmak. 3. 
Görevden alma. - Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, 
hayal ürünü varlık. 4. Kapalı olma durumu. 6. Piyasaya 
yeni para çıkarma. 7. Patlayıcı silahların atılması. - Dana 
budundaki kemiksiz ve sinirsiz olan en büyük kaba et. 
8. Yayılmacılık yanlısı olan kimse, emperyalist. 9. Amaç, 
gaye, maksat. - Alev, yalaz.
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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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Kuruluş Osman'ın Megala'sı,
"Benim Annem Bir Melek"in Tur-
sun'u, "Benim İçin Üzülme"nin

Morinyo Necmi'si, oyuncu Şevket Çapkı-
noğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirleri kapsamında evde geçirdiği
vaktini keyifli hale getirdiğini söyledi.
Hastalığın yayılmasını önlemek ama-
cıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat
Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal"
çağrısına sanat dünyasından ünlü isimler
de destek veriyor. Şevket Çapkınoğlu, yap-
tığı açıklamada, uyarıların yapılmasının ar-
dından evde kalmaya başladıklarını aktararak,
şöyle konuştu: "Ben aslında gezmeyi daha çok
seven bir insanım. Evde çok zaman geçirmezdim. Ama
şu durumdan dolayı evdeyim. Daha çok temizlik yapıyorum. Temiz-
likte eşime yardım ediyorum. Yıkanan bulaşıkları raflara yerleştiri-
yorum. Çamaşır yıkamayı ve asmayı çok seviyorum, çünkü keyifli.
Bunun dışında bol bol yabancı ve yerli dizi izliyorum. Biraz kitap
okuyorum. Oyuncu olduğum için daha çok okumadığım tiyatro
oyunlarını okuyorum. Normalde yüzmeye gidiyordum. Bu du-
rumdan dolayı gidemiyorum. O yüzden evde egzersiz yapıyo-
rum. Bir sürü çiçeğim var. Çiçekleri suluyorum. Çiçekleri
severim. Onlarla zaman geçiriyor, konuşuyorum. Bunun dı-
şında da evde sık sık tavla oynuyoruz."

Görüntülü görüşmelere vakit ayırıyorum

Temizlik uyarılarını da dikkate aldıklarını kaydeden sa-
natçı, "Günün 3 saati el yıkamakla geçiyor. Bir kere belki
dışarı çıkıyorum, alışveriş ihtiyacı varsa. Onu da gönüllü
yapıyoruz ya eşim ya da ben. İlk günler eşim daha çok
çıkıyordu ama artık benim de hava almam lazım." ifa-
delerine yer verdi. Oyuncu Çapkınoğlu, televizyonda
yayınlanan öneri ve tavsiyelere uyduklarının altını çi-
zerek, temizlikte özellikle sirkeli suyu tercih ettiklerini
vurguladı. Bu süreçte sevdikleriyle bol bol görün-
tülü konuşma yaptığına da işaret eden başarılı
oyuncu, "Eş, dost, arkadaşlarımı arıyorum. Uzun
zamandır görüşemediğim insanlarla konuşuyo-
rum. Alemi arıyorum. Sonuçta ben de İstan-
bul'da gurbetteyim. Artvinliyim.
Görüşemediğimiz birçok insanla, bol bir vakit
olduğu için görüşme şansım oluyor. Bunu
tavsiye edebilirim. Güzel zaman geçiyor.
Konu konuyu açıyor. Keyifli bir şekilde
zaman geçiyor." değerlendirmesinde bu-
lundu. Şevket Çapkınoğlu, görüntülü gö-
rüşme yapmanın, arkadaşlarıyla kafede
oturmaktan çok farkı olmadığını dile ge-
tirerek, "Görüntü bazen geç gelip gide-
bildiği için, biraz bekleyip sonra
devam etmek gerekebiliyor. Ben yine
kahvemi ya da bitki çayımı alıyorum,
kafede oturuyormuş gibi. O atmos-
feri yaratıyorum kendime. Önce-
den kararlaştırıyoruz saatini. Ona
göre Trabzon, İzmir, Diyarbakır,
Artvin yani her yerle dönüşümlü
görüşüyoruz." dedi.

Çocuk oyunları vurgusu

Sosyal medyada çeşitli sa-
natçıların evde kalmak du-
rumunda kalanlara yönelik
gerçekleştirdiği canlı per-
formanslara da değinen
Çapkınoğlu, sürecin
uzamasıyla özgün içe-
rikler de üretilebilece-
ğini aktararak, şöyle
devam etti: "Birçok
faaliyet planı, hazır-
lık var. Düşünülü-
yor. Çünkü bu
süreç uzun süre-
ceğe benziyor.
Ben de sosyal
medyada, ya-
kından takip
ediyorum, ne
olup olma-
dığını. Ger-
çekten hep
birlikte
yaşayıp
kanık-
sayıp
göre-
lim.”

Hızla yayılan yeni
tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını

nedeniyle dünyanın pek çok ye-
rinde insanlar evde zaman geçiri-

yor. Türkiye'nin Kovid-19 ile
mücadelesinde Sağlık Bakanlı-

ğınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla
yapılan "evde kal" çağrısına ünlü

isimler de destek veriyor. Vaktini Üs-
küdar'daki evinde geçiren oyuncu Ali

Nuri Türkoğlu da Türk halkını, vatan-
daşlık sorumluluğunu yerine getirmeye

davet ediyor. Türkoğlu, zorunlu evde
olma sürecinde evinde nasıl zaman ge-

çirdiğini, deneyimlerini ve tavsiyelerini
anlattı.

Zorlu günlerde "doğru" alanlar

TRT 1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid"
dizisinin oyuncularından Türkoğlu, "Virüs

daha fazla yayılmasın diye vatandaşlık sorum-
luluğumuzu yerine getiriyoruz ve evlerimizde

oturmaya devam ediyoruz. Biz de sizler gibi ev-

lerimizde oturmaya devam edeceğiz. Ne zaman
ki devletimiz, Sağlık Bakanlığımız 'Tehlike geçti,
virüs kontrol altına alındı' derse 'normal' hayatı-
mıza geri döneceğiz. O vakte kadar sorumlulu-
ğumu yerine getiriyorum, evimde oturuyorum."
dedi. Türkoğlu, bu zorlu günlerde eşiyle birlikte
vaktini "doğru" alanlarda geçirmeye gayret ettiğini
belirterek, şunları kaydetti: "Bunlardan biri kütüp-
hane. Kütüphanede elimizden geldiğince daha
fazla vakit geçireceğe benzeriz. Bu ara eşimle be-
raber, 'Biraz kitap okuyalım, kitap okuma günleri
yapalım' diyorduk. Bol bol film izliyoruz. Şimdi
hiç izlemediğimiz birkaç filme bakacağız, o arada
da gündüz kitap okuyarak vakit geçireceğiz." Bu
arada eski işlerine de vakit ayırdığına işaret eden
oyuncu, "Birkaç gündür bilgisayar açık, eski dos-
yalara bakıyorum. Hem de bir nebze olsun bu-
günlerin notlarını almaya çalışıyorum. Çünkü bir
şekilde bugünleri tarih yazacak, çocuklar, torunlar
görecek ve duyacak." diye konuştu.

Balkonda maydonoz roka

Türkoğlu, kendilerini korumanın dışında bir yan-
dan da haber kanallarını izleyerek virüs ve dünya-

daki ilerleyişi hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.
Aynı zamanda müzik çalışmaları yapan Ali Nuri
Türkoğlu, uzun süredir ilgilenemediği enstrü-
manları ve farklı hobilerine zaman ayırdığını söy-
ledi. Türkoğlu, balkonda çiçeğin yanı sıra
maydonoz, roka gibi farklı bitkiler yetiştirdiğini,
mutfakta da yemek yaptığını ifade ederek, sözle-
rini şöyle tamamladı: "Yaptığımız her şeyi ne
kadar doğru yapıyoruz, aslında temelde ne-
lere ihtiyacımız var? Bunu dinlemek için
de bir fırsat olduğunu düşünüyorum
bu 'korona günleri'nin. 'Korona gün-
leri' demek herhalde çok yanlış
olmaz, ileride tarih bu günleri 'ko-
rona günleri' diye anacaktır. 'Ko-
rona günleri'ni en kaliteli şekilde
yaşama, en az zararla bu işin
içinden çıkma, insanlara bulaş-
tırmadan, evlerimizde kalarak ve
hijyen kurallarına riayet ederek
böyle bir hayat sürme zorunlu-
luğu var. Biz de elimizden geldi-
ğince bu hayatı tatlı bir şekilde
yaşamaya gayret ediyoruz."

Ü nlü oyuncu
Fadik Sevin
Atasoy, "Evde

kal Türkiye" çağrısında
bulunarak, "Birlikte daha

güzel günler görebilmek
için, birlikte sağlıkla yaşamı

kutlayabilmek için evde kal
Türkiye. Sen evde kaldığın

sürece biz birlikteyiz." dedi.
Yeni tip koronavirüsten

(Kovid-19) korunmak amacıyla
Sağlık Bakanlığı tarafından

"Hayat Eve Sığar" sloganıyla ha-
yata geçirilen "evde kal" çağrısına

destek veren isimlerden biri de
Atasoy oldu. Uyarıların yapıldığı ilk

günden itibaren evde kaldığını akta-
ran başarılı oyuncu, virüsten korun-

mak için evde kaldığı süreci nasıl geçir-
diğini, deneyim ve tavsiyelerini anlattı.
Oyuncu Atasoy, salgına karşı uzmanla-
rın uyarılarını dikkate aldığını ve çevre-
sine de uygulatmaya çalıştığını dile
getirerek, "Evde kalıyorum, sadece
kendi sağlığım için değil, çevreme duy-
duğum hassasiyetten dolayı da. Ben
zaten senelerdir evde kalan, işini bitirip
evine gelen birisiydim. Onun için işle-
rimi evimden online olarak devam etti-
riyorum." diye konuştu. Çevresinde
yardıma ihtiyaç duyan yaşlıları da takip
ettiğini ifade eden Atasoy, şöyle devam
etti: "Bunu sadece kendimiz için değil,
birlik duygusunu harekete geçirmek için
de bir fırsat olarak görebiliriz. Bizler
için aslında sağlıktan öte, büyük bir in-
sanlık sınavı. Çünkü psikolojimizi ve in-

saniyetimizi ne kadar yüksek tutarsak,
bu virüsle başa çıkma noktasında o
kadar güçlü oluruz."

Güne duayla başlıyorum

Fadik Sevin Atasoy, her güne dua ede-
rek başladığının altını çizerek, "Günü iyi
geçirebilmek için, kendim ve memleke-
tim için güne duayla başlıyorum. Bu,
kişinin kendiyle olan iç konuşması da
olabilir. Sonrasında ise bir yoga eğit-
meni de olduğum için benim zaten
günlük yaptığım bir ritüelim var. As-
lında virüs, benim hayatımda çok bir
şeyi değiştirmedi." dedi. Evdeki ilk gün-
lerinde uzaktan eğitimle reklamcılık,
pazarlama, yaratıcı liderlik ve yönet-
menlik alanında dersler aldığını vurgu-
layan sanatçı, bu süreçten altın

bileziklerle çıkmak istediğini belirterek,
"Bu süreci atlatacağımıza inanıyorum.
Atlattıktan sonra da kendimi nasıl do-
natmışım, güçlendirmişim onun planını
yapıyorum. Evde yapacak çok iş var.
Yeterki insan istesin. Bahar temizliği
yapmak için şahane bir fırsat." değer-
lendirmesinde bulundu. Yaşananlara
rağmen Türkiye'nin içinde bulunduğu
durumun birçok ülkeden çok daha iyi
olduğu yorumunu yapan Atasoy, şun-
ları kaydetti: Ne kadar aklıselim davra-
nırsak kısa süre içerisinde buradan
avantajlı şekilde çıkmış olabiliriz. Yapa-
madıklarımızı yapabilme, 'seni seviyo-
rum' diyemediklerimize 'Seni
seviyorum, iyi misin' diyebilme şansını
yakaladığımız bir dönem bu. Bize veril-
miş bir hediye aslında."
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Tiyatro perdeleri online açılacak
İBB'den yapılan açıkla-
mada, Şehir Tiyatroları'nın
daha önce sahnelediği bir

çocuk ve bir yetişkin oyununu,
"https://kultursanat.istanbul" 
adresinden sanatseverlerle buluştura-
cağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 
"Koronavirüs salgınının yayılmasını 

önlemek amacıyla, ülke genelinde 
alınan tedbirler kapsamında maalesef
bizler de geçici olarak bir süredir 
etkinliklerimizi durdurmuş bulunmak-
tayız. Ancak, kültür sanat hizmetleri-
mizi sanatseverlere online ulaştırmak
için çalışmalarımız sürüyor. 
Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuk-

larımız ve yetişkinler için 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri
kapatmıyoruz. Şehir Tiyatroları’nın
daha önce sahnelediği bir çocuk ve 
bir yetişkin oyununu, "https://
kultursanat.istanbul" adresinden sa-
natseverlerle buluşturuyoruz." ifadele-
rine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle geçici olarak

etkinliklerini durduran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB) Şehir Tiyatroları, 
27 Mart Dünya Tiyatro

Günü'nde oyunlarını 
"online" oynayacak

Ünlü oyuncu Fadik Sevin
Atasoy, "Evde kalıyorum,

sadece kendi sağlığım için
değil, çevreme duyduğum

hassasiyetten dolayı da.
Bunu birlik ve beraberlikle

aşabiliriz. Lütfen komplo
teorileri üretmeyelim." dedi

komplo TeorIsI 
ureTmeyelIm

Ünlü oyuncu, ailesiyle ve ar-
kadaşlarıyla WhatsApp üze-

rinden haberleştiğini, aynı
zamanda evi ofise çevirerek

çalışmalarını yürüttüğünü
anlatarak, "Kesinlikle gerek-

medikçe sokağa çıkmıyo-
rum. Yapacak çok işim var.

Stok yapmıyorum. Tek ba-
şıma yaşıyorum. Yiyeceğim

şeyler sınırlı. Bizim geleneği-
mizde stoklamak, talan

etmek de yoktur, bize böyle
öğretildi. Benim stoklayaca-

ğım bir şeye gerçekten biri-
nin ihtiyacı olabilir.

Dolayısıyla günde bir defa
market için çıkıyorum ve o

günlük ihtiyacım olanı alıyo-
rum." şeklinde konuştu.

Sosyal medyadaki takipçile-
riyle yoga çalışmaları da ya-

pacağını belirten Fadik Sevin
Atasoy, sözlerini şöyle sür-

dürdü: "Topluma örnek ve
yönlendirici kişiler olmamız

lazım. Bu süreçte en önem-
lisi uzmanlarımızı dinlemek,

onlar ne söylediyse yapmak
ve mümkün olduğunca zihni-

mizi geliştirecek, sağlamlaş-
tıracak, güçlendirecek

enformasyonu izlemek gere-
kiyor. İzleyeceğimiz, zihni-

mize dolduracağımız
besinler de çok önemli.

Çünkü insanlar durup durur-
ken kendilerini psikolojik ola-

rak hasta ediyor. Ben de bir
yazar, çizer olarak bu konuda

insanlara nasıl hizmet vere-
bilirim diye sorguluyorum."

Ünlü oyuncu ayrıca kaleme
aldığı "Fadik ve Kırmızı

Bavul" adlı kitabı bu süreçte
kendi sesinden "Storytel" uy-

gulamasından takipçilerinin
dinleyebileceği bilgisini

verdi. Sanatçı, konuşmanın
sonunda, "Birlikte daha güzel

günler görebilmek için sağ-
lıkla yaşamı kutlayabilmek

için 'Evde Kal Türkiye'. Sen
evde kaldığın sürece biz bir-

likteyiz." uyarısında bulundu.

Topluma
örnek

olmalıyız

Korona günlükleri!
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği zamanı anlattı. Türkoğlu, "Ne zaman ki 

devletimiz, Sağlık Bakanlığımız 'Tehlike geçti, virüs kontrol altına alındı' derse 'normal' hayatımıza geri döneceğiz.
O vakte kadar sorumluluğumu yerine getiriyorum, evimde oturuyorum." dedi

Evde çiçeklerle
konuşuyorum
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, "Ben aslında gezmeyi daha çok seven bir
insanım. Evde çok zaman geçirmezdim. Daha çok temizlik yapıyorum. Evde
egzersiz yapıyorum. Çiçeklerle zaman geçiriyor, onlarla konuşuyorum" dedi

Atasoy,
koronavirüse
karşı
en başta
sanatçıların
duyarlılık
göstermesi ve
halkı
biliçlendirmesi
gerektiğini
ifade etti.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda
Avusturalya ve Monako Grand Prix'le-
rinin iptali; Bahreyn, Vietnam, Çin,
Hollanda ve İspanya'nın ertelenme-
siyle 2020 sezonunun ilk yarışı olacağı
tahmin edilen Azerbaycan Grand Prix

de ertelendi. Azerbaycan GP'nin orga-
nizatörleri tarafından yapılan açıkla-
mada, ülkedeki ve dünyadaki
koronavirüs tehdidi nedeniyle Grand
Prix'nin 7 Haziran'da yapılmasının
mümkün olmadığı ve bundan dolayı

GP'nin ileri bir tarihe ertelendiği kay-
dedildi. Uluslararası Otomobil Fede-
rasyonu (FIA) daha önce yaptığı
açıklamalarla, Avustralya ve Monako
Grand Prix'lerinin iptal edildiğini,
duyurmuştu.

Formula 1’de azerbaycan GP ertelendi

SP  R

Belarus'ta koronayı
kimse umursamıyor!

Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve
Konyaspor formaları giyen Belaruslu
oyuncu Alexander Hleb, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke-
sindeki futbol liglerinin ertelenmemesini
eleştirdi. Hleb, İngiltere basınına yaptığı
açıklamada, salgının ülkesinde ciddiye
alınmadığını belirterek "UEFA, korona-
virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Av-
rupa Ligi maçlarını askıya aldı. Bu
doğru bir karardı. Ancak Belarus'ta ko-
ronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu
inanılmaz bir şey. Belki birkaç hafta
içinde maçlar ertelenir ama sanırım
cumhurbaşkanımız önce virüsün neler
yapabileceğini görmek istiyor." ifadelerini
kullandı.

Her yer dolu dolu

İtalya ve İspanya'da salgının nelere
sebep olduğunu herkesin bildiğini kayde-
den Hleb, "Durum iyi gözükmüyor ama
ülkemizi yöneten insanlar durumun ha-
berlerdeki gibi ciddi olduğuna inanmı-
yor. Gençler de böyle düşünüyor. Ben
ailemi evde tutuyorum ama dışarı çıktı-
ğımda caddeler ve restoranların dolu ol-
duğunu görüyorum." yorumunu yaptı.
Belarus'ta futbolcuların normal şekilde
antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran
38 yaşındaki Hleb, "Bütün ligler askıya
alınmışken bu durumun bizim için prob-
lem olmamasını anlayamıyorum. Her-
kes yeni sezona hazırlanıyor. Salgını
önemsemiyorlar. Sağlığıma dikkat edi-
yorum. Mümkün olabildiğince temastan
kaçınıyorum. Takımım Isloch'a dönmeyi
de düşünmüyorum. Amerikan Buz Ho-
keyi Ligi'nde (NHL) maçlar ertelendi-
ğinde oyuncular oynamak için Rusya'ya
gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ro-
naldo da futbol oynamak için Belarus'a
gelir, kim bilir?" değerlendirmesinde bu-
lundu. Gençlerbirliği ile Konyaspor'un
yanı sıra İngiltere'de Arsenal ve İspan-
ya'da Barcelona gibi önemli takımlarda
forma giyen Hleb, son olarak geçen
sezon ülkesinin Isloch ekibinde oyna-
mıştı. Belarus'ta 2020 sezonu, 19 Mart'ta
oynanan karşılaşmalarla başlamıştı.

Sumudica'yla
yola devam
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fut-
bol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, teknik direktör Marius
Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi
bir gündemlerinin bulunmadığını bil-
dirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre
Büyükekşi, bir spor programına telefonla
bağlanarak gündemdeki gelişmeleri de-
ğerlendirdi. Lige verilen ara nedeniyle ta-
kıma izin verdiklerini
ve 26 Mart Per-
şembe günü takımın
yeniden toplanaca-
ğını ifade eden Bü-
yükekşi, teknik
direktör Marius Su-
mudica'nın ülkesine
dönmesiyle ilgili şu
değerlendirmelerde
bulundu: "Teknik di-
rektörümüz Sumu-
dica ile birkaç kez bu süreçten önce ve
sonrasında görüştüm. Kendisi aralık
ayında bir zatürre hastalığına yakalandı
ve hem Romanya'da hem de Türkiye'de
bu rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördü.
Kendisi de bana sağlık sorunları oldu-
ğunu söyledi ve ben de kendisine bekle-
mesi gerektiğini söyledim. Ancak
maalesef geçtiğimiz cuma günü geç sa-
atlerde bir mesaj aldık kendisinden. Ken-
disi attığı mesajda, 'Benim büyük bir
sorunum var ve korkuyorum” deyip
ülkesinin yolunu tuutu.”

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Ankaragücü Kulübü'ne bugüne kadar zaten
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HerkeS vuruyordu Simdi
bir de koronaviruS vurdu

S üper Lig ekiplerinden MKE Anka-
ragücü Kulübü Başkanı Fatih
Mert, koronavirüs salgını nede-

niyle alınan önlemler kapsamında erte-
lenen ligi, futbolcuların durumlarını ve
ekonomik sorunları Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Dün-
yayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de
görülen koronavirüs nedeniyle karışık
duygular içerisinde olduklarını belirten
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih
Mert, "Küresel bir salgınla hepimiz mü-
cadele ediyoruz. Çok zor şartlar altın-
dayız. Neyi düşüneceğimizi, nasıl
duygular içerisinde olacağımızı bilemi-
yoruz, karmakarışık duygular içerisinde-
yiz şu anda. İşimizi mi, kulübümüzü
mü, ailemizi mi, kendimizi mi düşüne-
lim, tamamen bütün duygularımız ka-
rıştı. Bizim ülkemizde de bu sorun
başladı ve bir şekilde devam ediyor.
Ama şükürler olsun hükümetimiz za-
manında önlemler aldı. Herhalde diğer
ülkeler kadar büyümeden biz bu işi bir
şekilde atlatacağız diye ümit ediyorum"
diye konuştu. 

Vergiler ertelenebilir

Başkan Fatih Mert, ekonomik olarak
zor günler geçiren Ankaragücü'nde yine
sıkıntılar çıkmaya başlayacağını belirte-
rek, "Ankaragücü Kulübü'ne bugüne
kadar zaten vuran vurmuş. Çok büyük
sıkıntıları vardı Ankaragücü'nün şimdi
bir de korona vurmaya başladı. Sağ
olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ben
buradan tekrar teşekkür etmek istiyo-
rum. Hem bizim kulübümüze hem de
biliyorum birçok kulübe destekleri var
hükümetin, devletin. Kurumların spon-
sor olması anlamında destekleri oldu.
Kulüplerin tamamının işinin kolaylaştı-
rıldığını biliyorum ben. Vergi, SSK ve
diğer konularda. Spor kulüpleriyle ilgili

şu anda çıkan bir erteleme görünmüyor.
Yakın zamanda kolaylaştırmalar olaca-
ğını tahmin ediyorum. Yapılandırmalar,
vergiler, SSK'lar ertelenebilir diye düşü-
nüyorum. Alınmasın diyeceğim ama
devlette nereye kadar bu işlerle baş ede-
bilir" dedi. 

17 Nisan'da ligler başlamaz

Liglerin 17 Nisan'da başlamasının ko-
nuşulduğunu belirten Başkan Fatih
Mert, "Liglerle ilgili erteleme kararı aldı
bakanlığımız ve futbol federasyonu, ku-
lüpler birliği beraber oturdular o top-
lantının sonucunda böyle bir karar çıktı.
O karardan sonra biz kulüpler birliği te-
lekonferans yöntemiyle bir toplantı yap-
tık. O toplantıda biz Kulüpler
Birliği'nden federasyon aracılığıyla ba-
kanlık bir tarih istiyor olarak algıladık.
Onun sonucunda da bilmediğimiz bir
takvim işliyor. Şu söylendi, en erken 17
Nisan olmak şartıyla bu liglerin başla-
yabileceğini düşünüyoruz. Ama en
erken 17 Nisan.  Benim şahsi fikrimi so-
ruyorsanız, kolay kolay bu tarihte ligler
başlamaz gibi geliyor bana. Çünkü dev-
letimizin bu kadar önlemi var. Sokağa
çıkmayın deniyor, şimdi takımları biz
buraya çağırdık. Diğer kulüpler de o şe-
kilde. Burada insanlar 45-50 kişi bir
araya gelecek, antrenman yapacak.
Nasıl olacak bu işler bilmiyorum ama
gidişat iyi görünmüyor" ifadelerini kul-
landı. 

Sağlık testi yaptırmak zorundayız

Fatih Mert, futbolcu, teknik ve idari
kadroya, kulüp çalışanlarına muhakkak
koronavirüs testinin yaptırılması gerek-
tiğini vurgulayarak, "Sağlık testi isteme-
miz lazım diye düşünüyorum.
Galatasaray Kulübü yaptırdığını söy-
ledi bize. Mustafa başkanla telefonda
konuştuk, 'biz 60 kişiye test yaptırdık'
dedi. Fenerbahçe'de de basketbol takı-
mında çıktığını duyduk. Onun akıbeti
nedir tam olarak bilmiyoruz. Buradan
o camialara da geçmiş olsun diliyorum.
Biz de buraya geldikten sonra futbolcu-
lardan, personelden, hocalardan, ken-
dimiz de test yaptırmamız gerekecek.
Dün akşam kulüp doktorumuzla ko-
nuştum. 'Hepsini birden yaptırabilir
miyiz' dedim, 'hepsinin bir anda olma-
dığını' söyledi bana. Şimdi onlar araştı-
rıyorlar. Şehir Hastanesi'nde bu testler
oluyor. Mecbur yaptıracağız, yaptırmak
zorundayız" diye konuştu.  Koronavi

rüs nedeniyle birçok kulübün ekonomik
sorunlar yaşayacağını belirten Fatih
Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "En
büyük sorunlardan bir tanesi daha
önce yaşadığımız gibi şimdi de finansal
sorunlar. Mali sayman ve diğer yönetici
arkadaşlarla konuşuyoruz 26'sına
kadar ödememiz gereken, vergi yapı-
landırması, stopajlar, SSK yapılandır-
maları ve sigortalar var. Tabii biz
Ankaragücü olarak gelirleri daha önce-
den durmuş bir kulübüz. Hiçbir geliri
olmadan bu işi götürmeye çalışıyoruz.
Zorlanıyoruz. Temlikli bir şekilde gele-
cek gelirler de bir şekilde gelmeyecek.
Maç oynanamadığı için seyirci hasılatı
olmayacak. Ürün satışı olmayacak. Ku-
lüpleri çok zor günler bekliyor, Allah
hepimizin yardımcısı olsun. Önce sağ-
lık, ama hayatta bir şekilde devam ede-
cek. Bu finansal sistemle ilgili de
UEFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle il-
gili herhalde bir karar çıkar. Çünkü
bütün Avrupa'da ligler ertelendi. Onlar
da bizim gibi sorunlar yaşıyorlar.
Orada daha büyük bütçeler var. UE-
FA'dan gelecek bir kararla TFF de bunu
Türkiye'de uygular diye düşünüyorum."

Büyük sorunlar yaşanabilir

Başkan Fatih Mert, takımlar içerisinde
çok büyük sorunların başladığını ifade
ederek, "Kulüpler Birliği'nin toplantı-
sında herkes kendi takımıyla ilgili sıkın-
tıları söyledi. Kulübün bir tanesinde 7
futbolcu gitmişti antrenmana. Bizde de
yabancı bir futbolcumuzun eşi rahat-
sızlanıyor. Eşi rahatsızlanınca da fut-
bolcu panik yapıyor. 3 tane çocuğum
var benim, ben nasıl onlara bakarım di-
yerek ülkesine gitmek istiyor. Biz izin
veremedik, vermedik. Şehir Hastane-
si'ne götürmeyi teklif ettirdim, onu
kabul etmediler. Sonra özel bir hasta-
nede tedavi olmaya başladı. Evinde te-
davi oluyor, dün akşam da görüştüm
iyi olduğunu söyledi. Hafta içi burada
1 yerli 1 yabancı futbolcumuz sakat-
landı. Yabancı futbolcumuz MR maki-
nasına girmek istemediği için hastaneye
gitmedi. Bu tür sorunlarda yaşıyoruz,
bu sorunlar katlanarak devam edecek.
Rakibimiz olan Gaziantep'in hocası
uçak tutmuş yurtdışına gitmiş. Kulüp-
lerin işi gerçekten zor. Basına belki yan-
sımıyor ama çok büyük sıkıntılarla
uğraşılıyor. Eğer ligler iptal edilmezse
de çok daha büyük sorunlar 
yaşanacak" dedi. 

Bu ortamda futbol oynanmaz
'Evde Kal' mesajı veren Fatih Mert, "Görüşmelerde 3 se-
naryo olabilir diye konuşuldu. Türkiye'de vaka sayıla-
rını her gün Sağlık Bakanımızın açıklamalarıyla
öğreniyoruz. Her gün vaka sayısı, ölü sayısı artıyor. Bu
böyle giderse bu ligler iptal olur. Her gün kısıtlamalar
geliyor. Önce kafeler kapatıldı, restoranlar kapatılıyor,
sadece paket servise veriliyor. Marketler belli günler
kapatılıyor. Tedbirler artıyor, bu tedbirlerin artması fut-
bola da gelecek. İnsanların sokağa çıkmasının az ol-

duğu bir ortamda, nerdeyse OHAL ilan edilmeden bir
kısıtlama yaşanıyor. Sağlık açısından çok doğru buluyo-
rum. Bu ortamda futbol nasıl oynanacak, bu ligler nasıl
devam edilecek? Çok zor. Biz futbolcuları buralarda tu-
tamayız. Yabancılar burası daha güvenli diye duruyor-
lar ama vaka sayısı fazlalaştıkça nasıl çıkarırız nasıl
oynatırız bilmiyoruz. Biz evde kalamıyoruz, kulüp işle-
rini takip etmek zorundayız. Lütfen sizler evde kalın,
bunu en hasarsız şekilde atlatalım" ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs

salgınına dikkat çek-
mek için milli voley-

bolcular evde kal
çağrısı yaptılar. Va-

kıfBank Spor Kulübü
ve Yeşilyurt Spor Ku-
lübü'nün milli voley-
bolcuları, Demirören

Haber Ajansı (DHA)
aracılığı ile korona-

virüs salgınına 
dikkati çekerek evle-

rinde yaptıkları 
çalışmalar hakkında

bilgiler verip 
herkese 'evde kal' 

çağrısı yaptılar

VakıfBank Spor Kulübü'nün kap-
tanı Melis Grkaynak,''Dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alan salgın
yüzünden çok zor bir dönemden
geçiyoruz. Bu zor dönemde bizler
için özveri ile çalışan doktorları-
mıza, sağlık personellerimize ve
bize hizmet sağlamak için çalışmak
zorunda olan tüm emekçilere ya-
pabileceğimiz en büyük yardım
Sağlık Bakanlığımızın aldığı karar-
lara harfiyen uymak olacaktır. Lüt-
fen önerilen hijyen kurallarına
özen gösterelim ve en önemlisi ge-
rekmedikçe evlerimizden çıkmaya-
lım. Ancak birlik olup kurallara
uyarsak bu zor günlerin üstesinden
gelebiliriz.Kendinize iyi bakın ve
lütfen evde kalın'' diye konuştu.

Hayatları riske atmayalım

VakıfBank Spor Kulübü'nün milli
pasör çaprazı Gözde Yılmaz, ''Ülke
ve dünya olarak çok zorlu günler-
den geçiyoruz. Öncelikle biz sağ-
lıklı kalalım diye özveri ile çalışan
doktorlarımız ve tüm sağlık perso-
neline minnettarım. Lütfen çok ge-
rekmedikçe evden çıkmayalım.

Hijyenimizde dikkat edelim, onla-
rın işini daha da zorlaştırmayalım.
Sevdiklerimizin hayatını da riske
atmayalım. Sizler de kendinize çok
dikkat edin ve evde kalın'' dedi.

Kimse dışarıya çıkmamalı

Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli li-
berosu Ayça Aykaç, ''Koronavirüs
salgını nedeniyle bir süreliğine ev-
lerimizde bulunuyoruz. Bu süreçt e
biz sporcular elimizden geldiğinde
antrenmanlarımıza evlerimizde
devam etmeye çalışıyoruz. Antre-
nörlerimiz ve kondisyonerlerimizin

gönderdiği programlara harfiyen
uymaya özen gösteriyoruz. Bu sü-
reçte kişisel temizliğimize dikkat
ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıka-
maya çalışıyoruz. Beslenmemize
de normalden daha özen gösteri-
yoruz. Bu süreçte Sağlık Bakanlı-
ğı'nın yaptığı açıklamaları
yakından takip ederek evlerimizde
kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Her-
kesin evde kalmasına dışarı çıkma-
masını rica ediyoruz. 'Evde kal
Türkiye'. '' Yeşilyurt Spor Kulü-
bü'nün milli smaçörü Tuğba Şe-
noğlu, koronavis sebebiyle

evlerinde bulunduklarını ifade ede-
rek, ''Biz sporcular çalışmalarımızı
evde devam ettirmeye çalışıyoruz.
Antrenörümüzün ve kondisyoneri-
mizin verdiği programı evde uygu-
lamaya çalışıyoruz. Bu süreçte
sağlığımız çok önemli, temizliği-
mize ve hijyenimize çok dikkat ede-
lim. Bağışıklık sistemimizi hep
koruyalım. Sağlık Bakanlığı'nın al-
dığı tedbirler doğrultusunda herke-
sin evde kalmasını dışarı
çıkmamasını önemle rica 
ediyorum. 'Evde kal Türkiye'
diye konuştu. 
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Alexander Hleb, "Belarus'ta koronavirüs
kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz
bir şey. Belki birkaç hafta içinde maçlar
ertelenir ama sanırım cumhurbaşkanımız
önce virüsün neler yapabileceğini görmek
istiyor" açıklamasında bulundu
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Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim, koronavirüs testinin

pozitif çıktığını duyurdu.
66 yaşındaki başarılı 

teknik adamı, sosyal medya
hesabından yaptığı

açıklamada, "Bugün yapılan
test sonuçlarına göre 
koronavirüs sonucum 

pozitif çıkmıştır. Hastanede
emin ellerdeyim. 
Merak etmeyin. 

En kısa zamanda
haberleşmek 

üzere" ifadelerini
kullandı

T ürkiye Futbol Federasyonu da (TFF), yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Ga-
latasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim

Albayrak ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direk-
törü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı
Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Di-
rektörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin po-
zitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş
bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim
Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına
kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri
ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz."

Vali Yerlikaya'dan mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter
hesabından yeni tip korona-

virüs (Kovid-19) tes-
tinin pozitif

çıktığını
açıkla-

yan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş
olsun" mesajı paylaştı. Yerlikaya, iletisinde "Sevgili Fatih
Terim hocamıza ve Galatasaray camiasına geçmiş
olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mü-
cadeleyi biz kazanacağız." ifadelerini kullandı. Vali Yerli-
kaya, hesabından Galatasaray taraftarının Terim için
gerçekleştirdiği koreografinin yer aldığı bir de video
paylaştı.

Şenol Güneş de unutmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını
açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Türk Milli Takım-
larının sosyal medya hesabından bir açıklama yayımla-
yan Şenol Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü,
kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test so-
nuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğren-
dim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa
zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vefalı Fiorentina

İtalya'nın Fiorentina Kulübü, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasa-
ray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı
paylaştı. Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in
sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını

duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Impe-
ratore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı. Me-

sajda ayrıca tecrübeli teknik direktörün
Fiorentina formasıyla fotoğrafına da yer ve-

rildi. Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı
üst üste 4 lig şampiyonluğu ve bir UEFA

Kupası zaferinin ardından 2000-2001
sezonunda Fiorentina'nın başına 
geçmişti.

Ezeli rakipler geçmiş 
olsun dedi

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) testinin pozi-
tif çıktığını açıklayan Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
için "geçmiş olsun" mesajı ya-
yımladı. Sarı-lacivertli kulüpten
yapılan açıklamada, "Galatasa-
ray Teknik Direktörü Fatih Te-
rim'e geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor; bir an önce sağlığına
kavuşmasını diliyor, kendisinden
iyi haberler duymayı temenni
ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü de, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) testinin 

pozitif çıktığını açıklayan Galata-
saray Teknik Direktörü Fatih Terim

için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıkla-

mada, "Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi

iletiyor; en kısa zamanda sağlığına 
kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer

verildi. DHA

beşiktAş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galata-
saray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş
olsun" mesajı yayımladı. Sergen Yalçın, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen
hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle
Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih
hocamıza geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. İnşallah onlar da en kısa sü-
rede sağlıklarına kavuşurlar."
ifadelerini kullandı. Süper Lig'de
son maçlarını Galatasaray'la oy-
nadıklarını hatırlatan Sergen
Yalçın, sağlık durumuyla ilgili
şunları kaydetti: "Bu olaydan
sonra çok telefon aldım. Son
7-8 gündür evden çıkmıyo-
rum zaten. Sürekli evdeyiz.
Şu anda benimle ilgili bir
hastalık belirtisi yok. Çok
merak edenlere de cevap
vermek istiyorum. Özel-
likle bugün test yaptıraca-
ğız. Son yaşanan maçtan
sonraki süreçte bende veya
ekibimizde bir belirtiye
rastlamadık ama tedbir
amacıyla bugün test yaptı-
racağız."

Sergen’den anlamlı mesaj
Sporcuların 

sağlığı riske edilmez
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 

Başkan Yardımcısı Uğur Erdener, "IOC hiçbir sporcunun sağlığını tehlikeye atmaz" dedi
2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili olarak Kanada
ve avustralya'nın koronavirüs salgını nedeniyle
yapmış oldukları "Katılmayacağız" açıklamasının
ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baş-
kanı ve IOc Başkan yardımcısı Uğur Erdener, De-
mirören Haber ajansı'na (DHa) özel
açıklamalarda bulundu. Olimpiyatların iptal edil-
diği haberlerinin şu anlık gerçeği yansıtmadığını
söyleyen Erdener, "22 Mart'ta IOc yönetim Ku-
rulu, telekonferans ile yapmış olduğu toplantının
ardından dünya kamuoyuna 2020 Tokyo Olimpi-
yatları'yla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme ya-

pılacağını duyurmuştu. Bu çalışmanın
ardından IOc, Olimpiyatları erteleme

boyutları üzerinde yoğun bir şe-
kilde çalışıyor. Bu çalışmanın

sonunda yani 4 haftalık
süreç içerisinde durumu

netleştirip, IOc olarak
sonucu dünya kamuo-
yuna açıklayacağız.
IOc olarak, doğru bir
yaklaşım içerisinde
çalışmaları sürdürü-
yoruz. Öncelikli il-

kemiz,
Olimpi-

yat'a
katı-

lacak olan sporcuların sağlığıdır.
IOc, sağlık sıkıntısı içinde olan hiç-
bir organizasyonu yapmaz" ifadelerini
kullandı.

Nihai kararı vereceğiz

Olimpiyatları erteleme konusu üzerine ça-
lıştıklarını kaydeden Erdener, şöyle konuştu:
"Biz yönetim kurulu olarak, erteleme üzerinde
çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki erteleme-
nin nasıl olacağı, hangi yol izleneceği ve nasıl
kararlar alınacağı sizlerin de takdiridir ki, çok
zordur. ama sağlık her şeyden önce gelir. Bakıl-
dığında, Olimpiyat Oyunları'nın paydaşları çoktur.
Şu anda yaşanan süreç, tüm paydaşları ilgilen-
diriyor. Paralimpik, dünya federasyonları, ülkele-
rin olimpiyat komiteleri, ertelenen kota
müsabakaları, bunların yanında yayın hakları,
olimpiyat için ayrılan oteller, tesisler... nasıl
olacak, nasıl bir yol izlenecek, çünkü tüm bah-
settiğim konular, tüm paydaşları ilgilendiren
konulardır. Bu konuları tek tek bire bir ma-
saya yatırarak, görüşeceğiz. Ondan sonra
nihai kararı vereceğiz. yarın çalışmaları-
mıza telekonferans ile devam edeceğiz
ve belirlediğimiz süre içerisinde de dün-
yada yaşanan bu krizin ne aşamada
olduğuna bakacak, Dünya Sağlık Ör-
gütü ve diğer organlarla yapılacak
görüşmeleri anbean takip ede-
cek ve nihai kararı belirttiği-
miz süre içerisinde IOc
olarak vererek dünya
kamuoyuyla paylaşa-
cağız."

Dışarı
çıkana
kırmızı kart
FIFA kokartlı futbol hakemi Ali Palabıyık, 
koronavirüs için evde kal mesajı verirken,
dışarıya çıkana ise 'kırımızı kart' dedi
pAlAbıyık, Demirö-
ren Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Koro-
navirüs için 'evde kal
ve, kurallara uy' diyen
Palabıyık, yaptığı açık-
lamada "Dünyada ve
ülkemizde hızla yayın-
lan koronavirüse karşı
lütfen kurallara uyalım
ve oyunu kurallarına
göre oynayalım. Bu
oyunun kuralı 14 gün.
Sağlık Bakanlığımızın
ve devlet büyüklerimi-
zin yayınlamış olduğu

uyarıları dikkate ala-
lım. Ailemizi ve sevdik-
lerimizi korumak için
lütfen evde kalalım.
Evde kalmayıp dışa-
rıya çıkanlara 'kırımızı
kart'. Evde kal Türki-
yem" açıklamasında
bulundu. 

Önce sarı sonra
kırmızı

Ali Palabıyık çocukla-
rına milli takım forma-
larını giydirip evin
içinde top oynarken
faul yapan büyük oğ-

luna sarı kartını göste-
riyor. Karta itiraz eden
oğlu sahayı terketmek
isterken yani evin kapı-
sını açıp gitmek ister-
ken ise durdurup bu
kez kırmızı kartını gös-
teriyor. Durumun hafı-
zalara kazınması için
çocuklarıyla bir mizan-
sen daha yapan Ali
Palabıyık; bu kez or-
tanca çocuğuna evin
kapısından çıkmaya
kalkışınca büyük oğlu-
nun kırmızı kart gös-
termesini istiyor.

Hepimiz kadro
dışı kalalım

AkhisArspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüs nede-
niyle maçların ertelenmesini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Vural sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre on-
lardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım derken "Her
şeyin başı sağlık sağlıktan
öte yol yok. Dua ederken
bile önce sağlık diyoruz,
sağlığın ne kadar önemli
olduğunu hepimiz biliyo-
ruz. Zor bir süreçten ge-
çiyoruz. Ulus olarak,
futbolun tüm paydaşları
olarak dikkatli olmalıyız.
Sadece kendimizi değil
ailemizi sevdiklerimizi ve
tüm inanları düşünme-
miz gerekiyor. Bir ömür
sevdiklerimizle görüşebil-
memiz için kısa bir süre
küs kalabiliriz. Bir süre
sosyal mesafeye, hijyene
daha da dikkat edelim.
Allah korusun bir stad-
yumda, bir tesiste koro-
navirüs çıkara o stada ve
o tesise giremeyiz. Fut-
bola sahip çıkmak ve fut-
bolun yarınları için bir
müddet oynamayalım, ne
olur ki hepimiz bir süre
kadro dışı kalalım" açık-
lamasında bulundu. 
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Dünyaca ünlü futbolcu cristiano Ro-
naldo evde karantina altında çocukla-
rının ellerini dezenfekte etti. 35
yaşındaki yıldız, o anları kaydederek
208 milyon takipçisi bulunan sosyal
medya hesabından yayınladı.Korona-
virüs salgınının İtalya'da da yayılma-
sının ardından ülkesi Portekiz'e
giderek kendisini ve ailesini karanti-
naya alan cristiano Ronaldo, örnek

olması için çocuklarının ellerini de-
zenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon
takipçisi bulunan sosyal medya hesa-
bında paylaştı. 
Serie a ekibi Juventus'un yıldız futbol-
cusu Ronaldo, sosyal medya hesa-
bından koronavirüs salgınına karşı
bireysel olarak alınması gereken 
tedbirler hakkında hayranlarını 
bilgilendiriyor. 

Örnek baba
RONALDO

Yılmaz Vural

DUALAR FATIH
TERIM ICIN

Uğur 
Erdener
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Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra
yeni albümü "Firardayım"ı kendi şirketi
Pony Music ve Sony Music Türkiye
işbirliği ile 20 Mart 2020'de müzikse-
verlerle paylaştı. Ünlü sanatçı, en
son 2015'de yayınladığı albümü
"Maske"in ardından yaşamını sür-
dürdüğü Los Angeles'da yeni şar-
kılarını hazırlamaya devam etti.

Tüm söz, beste ve düzenlemelerde im-
zasını gördüğümüz Gökhan Özen, al-
bümün isim şarkısı da olan
"Firardayım" ile açılış yaptı. Şarkının
video klibinin yönetmen koltuğuna da
oturan sanatçı, uzun zamandır yaşadığı
Los Angeles'da sete çıktı. Gökhan
Özen, iki gün süren çekimlerde 20 kişilik
bir ekiple birçok farklı mekanda çalıştı. 25 MART 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

Gökhan özen firarda!

GETIRECEGIM!

B ütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de etkisi devam
eden coronavirüs salgınına

karşı, risk grubunda olduğu için 65
yaş üstü vatandaşların evden çıkma-
maları gerektiği yönünde alınan ka-
rarların ardından Maltepe Belediyesi,
ilçedeki vatandaşlara evlerinde hiz-
met vermeye devam ediyor. Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç da, ilçedeki
65 yaş üstü vatandaşların kapılarını
çalarak “ihtiyaçları olup olmadığını”

soruyor. Kapılarını açan vatandaş-
lara evde oldukları için teşekkür eden
Kılıç, salgının yayılması geçene kadar
evden çıkmamaları gerektiği yö-
nünde de uyarılarda bulunuyor. Zi-
yaret ettiği vatandaşlara kolonya ve
dezenfektan ürünleri armağan eden
Başkan Kılıç, “Maltepe Belediyesi
olarak bir telefonla yanınızda olacak,
ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” dedi.

Siz başımızın tacısınız

Refet ve Nezaket Özkan çiftinin kapı-
sını çalan Başkan Kılıç, çiftin düzenli

olarak kullandığı ilaçlarını getirmeye
söz verdi. 89 yaşındaki emekli öğret-
men Refet Özkan’ın, “Bitmiş ilaçla-
rım var alamıyorum” demesi üzerine
bilgilerini alan Başkan Kılıç, “Arka-
daşlara da söyleyeceğim, ilaçlarını
bulup sana getireceğim” dedi. Gün-
lerdir evden çıkmayoruz diyen çifte,
“Sizler bizim başımızın tacısınız.
Lütfen bir süre daha evden çıkmayın.
Numaram sizde var. Bir ihtiyaç
olursa hemen arayın” dedi. Özkan
çifti desteği ve ilgisi için Başkan
Kılıç’a teşekkür etti. 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden
çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını çalarak ihtiyaçlarını soruyor. Kılıç,
ilaçlarını alamadığını söyleyen 89 yaşındaki emekli öğretmen Refet Özkan’a ise
“İlaçlarını sana getireceğim” diyerek, evinde kalmaya devam etmesini istedi

ILACLARINI 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, evde ilaç bekleyen yaşlı bir vatandaşa yardım sözü verdi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN


