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P rof. Dr. Timur Gürgan, DHA'ya
yaptığı açıklamada, koronavirüs
salgınının dünyada ve Türkiye'de

belirgin bir şekilde baş gösterdiğini, Sağ-
lık Bakanlığı, bilim adamları ve ilgili sivil
toplum örgütleriyle birlikte son birkaç
haftadır çalıştıklarını bildirdi. Dernek ola-
rak bu konuyla ilgili benzer derneklerle
birlikte bir karar aldıklarını ve bu kararı
Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini kaydeden
Gürgan, "Şöyle bir karar verildi. 'Tüp
bebek ile ilgili çalışmalar yavaşlatılsın ve
belirli bir zamandan sonra durdurulsun'
denildi. Çünkü, ilk olarak vatandaşımızı,
tedavi alan çiftlerimizi ve personelimizi
bir noktada korumak ve bir yönden de
yayılmayı önlemek istedik" dedi.

Tüp bebek işlemleri yavaşlatıldı

Gürgan, Türkiye'de yaklaşık 160 tüp
bebek merkezinin olduğunu, bu merkez-
lerde her ay yaklaşık 5 bin tüp bebek te-
davisinin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin,
tüp bebek tedavisi konusunda başarılı
hizmet veren ülkelerin başında geldiğini
vurgulayan Gürgan, "Örneğin, bir çift en
az 5 kere tedavi için tüp bebek merkezine
gitse, 1 ayda 5 bin tedavi yapıldığını dü-
şünürsek bu en az 25 bin kere ziyaret
demek. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı da
bilgilendirmemiz sonucu, tüp bebek iş-
lemlerinin yavaşlatılması kararı alındı. 17
Mart'ta da bir genelgeyle, 'bunların teda-
vileri yavaş yavaş durdurulsun, tedavi
olan hastaların tedavileri bitirilsin, yeni
vaka alınmasın' denildi. Bu bize göre ger-
çekten de çok önemli bir karardı" diye ko-
nuştu.

Geçmeme ihtimali yüzde 80

Gürgan, hamilere de koronavirüs ile ilgili
şu bilgileri verdi: "Bir hafta öncesine
kadar olan vakalardan bizim elde ettiği-
miz veriler, anneden bebeğe virüsün geç-
mediği şeklindeki verilerdi. Ama dün
ABD ve Çin'den gelen son bilgilere göre,
bu virüsün anneden bebeğe de geçebildi-
ğini öğrendik. Yani bu virüsün anneden,
anne karnındaki bebeğe geçmeme ihti-
mali yüksek, fakat geçebilir. Bunun geç-
meme ihtimali yüzde 80. Örneğin yeni
doğan bir bebekte koronavirüs pozitif

çıktı ve hastalandı. Fakat bebeğin, yeni
doğan bakımda yoğun bir tedavisi ile te-
davi olma şansı da var. Zamanında mü-
dahale edilen bebeklerin hiçbiri ölmemiş."

14 güne kadar izolasyon

Bebeğin doğumunun ardından ateşinin
olmasından dolayı ailelerinin telaşla ken-
dilerini aradığını söyleyen Gürgan, şöyle
konuştu: "Herhangi bir şekilde bebeğe
bakanlar da koronavirüs pozitif çıkan
hastalara benzer durumlar varsa hemen
bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeli.
Bebeğin çevresindeki o kişilerden izolas-
yon yapılacak ve herhangi bir pozitiflik
durumunda tedbirler alınacak. Annenin
doğum yapması ardından böyle olası du-
rumlarda 14 güne kadar izolasyon görü-
lebiliyor. Ama bizim tavsiyemiz anneyi
çocuktan ayırmamak. Çünkü ilk adımda
anne sütü bir bebek için çok önemli. Has-
talık durumu kesin olup da şüpheli duru-
mun ötesine geçmiş problemli olana
kadar anne bebekten ayrılmamalı."
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BESLENME ve Diyet Uzmanı
Şengül Sangu Talak, "Her gün
yeterli ve dengeli beslenmeye

özen göstererek bağışıklık sistemimizin
ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudu-
nuza alabilirsiniz. Ayrıca bağışıklık siste-
mini güçlendirmek için bazı kurallara
dikkat ederek bu süreci sağlıklı bir şe-
kilde geçirmeniz mümkün" diyor. Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu
Talak, bağışıklığımızı güçlendirmek için
soframızdan eksik etmememiz gereken
besin öğelerini anlattı, 9 güçlü savaşçıyı
sıraladı; önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

Antioksidan içeren besinler

Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin
etkisiyle başlamış olan savaşı ka-
zanmamızda en önemli
besin ögelerinin ba-
şında antioksidanlar
geliyor. Yaban
mersini, nar,
pancar, kırmızı
lahana, yeşil çay
gibi güçlü anti-
oksidanların
yanı sıra; bitki-
lere rengini ve ta-
dını veren, en çok
da sebze ve meyve-
lerde bulunan fitokimya-
sallar ile de bağışıklığınızı
güçlendirebilirsiniz.

C vitaminine ağırlık verin

Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut di-
rencini artırmanın yanı sıra, antioksidan
olarak da görev yaptığı için hücre ve
doku onarımlarında başrol oynayan C

vitaminine sofranızda mutlaka yer verin.
C vitamini açısından zengin yiyecekler
arasında portakal, mandalina, limon,
kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli,
kırmızı kapya biber ve yeşil biber yer alı-
yor. Yapılan bilimsel çalışmalar; A vita-
mini eksikliğinin bağışıklık sisteminde
bozulmalara yol açtığını, bunun da en-
feksiyon hastalıklarının ilerlemesini hız-
landırdığını ortaya koyuyor. Hücresel
farklılaşma, büyüme, üreme, göz sağlığı
ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli
bir mikro besin ögesi olan A vitaminini
özellikle bu süreçte ihmal etmeyin. A vi-
tamininden zengin olan; yumurta, süt ve
süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi be-
sinlerden karşılayabilirsiniz.

Çinko kaynaklarına özen gösterin

Çinkonun bağışıklık sisteminde
merkezi bir rol oynadığı bi-

limsel veriler ışığında yıllar
önce kanıtlandı. Yapılan
çalışmalar, çinko eksik-
liği olan kişilerin çeşitli
patojenlere (virüs,
bakteri gibi) karşı du-
yarlılıklarının artmış
olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle günlük bes-
lenmenizde kabak çekir-

deği, tam tahıllar, yulaf ve
çiğ badem gibi çinko minera-

linden zengin besinleri tüketerek ba-
ğışıklık sisteminizi güçlendirmeye özen
gösterin.

D vitamininizi ölçtürün

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül
Sangu Talak, "D vitamini eksikliği özel-
likle kış aylarında ve yaşlı nüfusta en çok

rastlanan vitamin eksikliğidir. Covid-19
da ilk olarak 2019 kışında tanımlandığı
ve çoğunlukla orta yaşlıları ve yaşlıları
etkilediği için bilim insanları tarafından
D vitamini eksikliği ile Covid-19’a yaka-
lanma riskinin arttığı düşünülüyor. D vi-
tamininin bağışıklık sistemini
destekleyici, vücut direncini artırıcı ve
dolayısıyla viral enfeksiyonlara karşı ko-
ruyucu etkileri bulunuyor. Ancak D vita-
mininin yiyecekler ile alımı zor
olduğundan hekiminize danışarak vü-
cuttaki düzeyini ölçtürüp destek kullan-
mak gerekip gerekmediğini
öğrenebilirsiniz" diyor.

ANNE BEBEKTEN
AYRILMAMALI!
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, “Bu virüsün (korona) anneden anne karnındaki bebeğe
geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir. Bunun geçmeme ihtimali yüzde 80. Annenin doğum yapması ardından böyle
olası durumlarda 14 güne kadar izolasyon görülebiliyor. Ama bizim tavsiyemiz anneyi çocuktan ayırmamak” diye konuştu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.
Emine Sevgican, koronavirüsten 
korunmak için takılan maskelerin
gün boyu kullanılmasının daha
büyük tehdit oluşturabileceğini belirtti

TÜMdünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik ted-
birleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlem-

lerini alıyor. Kimi kolonya veya dezenfektan ile önlem
alırken, kimi vatandaşlar ise maske takarak, koruyucu ted-
bir almaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa İl Sağlık
Müdürlüğü'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Emine Sevgican, doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi
verdi. Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske olduğunu
söyleyen Uzm. Dr. Sevgican, "Bunlardan bir tanesi sağlık
çalışanlarının kullandığı filtreli maskeler ki; bunlar sağlık
çalışanlarının riskli hasta grupları ile ilgilendiği ve temas
etmesi durumlarında kullanılan maskelerdir. Diğeri ise
cerrahi maske olarak bilinir ve korunma oranı çok yüksek
olmayan maskelerdir. Haliyle ikinci tür dediğimiz cerrahi
maskeleri daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü
kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymaması için,
çevresindeki insanları koruma amaçlı olarak kullanmala-
rını öneriyoruz” dedi.

Elle temas etmeyin

Kullanılan maskenin uzun süre devamlı takılmasının
daha tehlikeli hale geleceği konusunda uyaran Uzm. Dr.
Sevgican, “Maskeleri devamlı çıkarıp takmak, elle temas
etmek doğru değildir. Zamanla nemlenen ıslanan maske-
ler bir süre sonra daha sağlıksız olacaktır. Bu maskeleri
gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak,
cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kul-
landığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz
maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen
maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale
gelir" şeklinde konuştu.

Virüs saçılmasını önler

Maskeyi hasta kişilerin başkasına virüs bulaştırmaması
için önerdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Sevgican, insanla-
rın hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna
öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesinin
doğru olacağını, yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış
olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastaların ise
başkalarına virüs saçmamak için cerrahi maske takması-
nın uygun olacağını ifade etti. Ayrıca toplum sağılığını ko-
rumak adına maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye
atılmaması gerektiğinin de altını çizen Dr. Sevgican,
“Kendi sağlığımızla birlikte diğer insanların sağlığını koru-
mak için buna bilhassa önem göstermemiz gerekiyor”
diye konuştu.

Çok hızlı yayılıma sahip olan Koronavirüs de,
diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi
zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları 
çok daha fazla etkiliyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Şengül Sangu Talak, soframızdan eksik 
etmememiz gereken besin öğelerini anlattı, 9 
güçlü savaşçıyı sıraladı

Maskeniz sizi 
tehdit etmesin

KORONAVİRÜS CİNSEL 
YOLLA BULAŞMIYOR!
Gürgan, erken gebeliklerde koronavirüs geçi-
ren gebelerdeki veri sayısının şu an çok kısıtlı
olduğunu bildirerek, "İlk 3 aydaki veriler çok
kısıtlı. Ama eldeki verilerin çoğu, özellikle ge-
beliğin son zamanlarıyla ilgili. Yani genellikle
32 haftadan sonraki veriler elimizde. Bu veri-
lerden yola çıkarak koronavirüsü aktif geçiren
gebelerde erken doğum olabiliyor. Fakat
erken doğumda da düşüğe sebep olduğuna
dair veriler yok. Bazı vakalarda enfeksiyona
bağlı erken su gelmesi olabilir. Biz verileri
'erken gebelik', 'orta 3 ay' ve 'son 3 aya göre
ayırıyoruz. Bebek doğduktan sonra 'nasıl ko-
ruyabiliriz' diye çalışıyoruz" ifadelerini kul-
landı. Gürgan, koronavirüsün şu anda cinsel
yolla kişiden kişiye geçmediğinin bilindiğini
belirterek, "Bu virüs tamamen havayla, sarıl-

makla yani dokunmakla geçmekte. Diğer vi-
rüslerden farkı çok çabuk yayılıyor olması. Şu
an bu virüsün sperm ve yumurta hücrelerine
olumsuz etki yaptığı şeklinde bir veri yok. 
'Virüsü geçirirseniz kısırlık olur' ya da 'Erkeğin
spermleri probleme girer' gibi söylemler yan-
lış olur. Koronavirüsün şu anda cinsel yolla 
kişiden kişiye geçmediği bilinmektedir" dedi. 

COVID-19’A KARŞI
9 GÜÇLÜ SAVAŞÇI!

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Şengül Sangu Talak

ABD ve Çin'den gelen son 
bilgilere göre, Koronavirüs 
anneden bebeğe de geçebiliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Türkiye'de görülen güncel corona
virüsü vakalarını ve yaşanan can

kaybını açıkladı. Koca, 23 kişinin daha ha-
yatını kaybettiğini, vaka sayısının ise bin 815
olduğunu söyledi. Yapılan bu açıklamanın
ardından toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye,
hayatını kaybedenlerin
sayısı ise 131'e yüksel-
miş oldu. Paylaşılan
son verilere göre şu
anda 568 kişi yoğum
bakımda. 394 hastan-
ın entübe olduğu 
belirtilirken 105 
kişinin de iyileştiği 
vurgulandı.

Can kaybımız 
131’e yükseldi

istanBul Emniyet Müdürlüğü,
koronavirüs tedbirleri kapsamında
denetim yapatı. Ekipler, kurallara

uymayan kişi ve işyerlerine ceza yağdırdı.
Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler,
Sancaktepe ve Güngören'de işyerlerine yö-
nelik yapılan denetimlerde 7 iş yeri mühürle-
nirken, 21 kişiye 8 bin 232 Lira para cezası
kesildi. Eyüpsultan'da koronavirüs tedbirleri
kapsamında gelen müşterilerine servis aç-
maması gerektiği halde servis açan bir işlet-
meye 3 bin 150 lira ceza kesilirken,
Sancaktepe'de kumar oynarken yakalanan 
4 kişiye ise 12 bin 600 lira ceza kesildi. 

Polis ceza kesti

48 SaaT EVDEN HİÇ ÇıkMa!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullu-
lara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bu-
lundu. Yerlikaya, paylaşımına Taksim
Meydanı ile Ayasofya Müzesi önündeki
güvercinler ile İstanbul Boğazı sahilin-

deki bir martı fotoğrafını da ekledi. Yerli-

kaya, paylaşımında, "Meydanlarımızı kuş-
lara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzel-
likleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle
paylaşmak için, Sağlığın, ailen, sevdiklerin,
İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma',
' Evinde kal İstanbul" ifadelerine yer verdi. 

SAGLIK EKIBINE 
CIRKIN SALDIRI
İstanbul'da koronavirüs şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans, kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırı olayını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz
duyurdu. Gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Durmaz’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Edinilen bilgiye göre,
İstanbul'da gece saat-

lerinde koronavirüs şüphesi
olan bir hastayı alan ambu-
lansın önü 2 kişi tarafından
kesildi. 112 çalışanlarına,
"Hasta kim? Korona mı? Ne
olmuş? Anlatsana" diye 
sorular soran şüpheli cevap

alamayınca ambulansı yum-
rukladı. Yaşanılanlar üzerine
hastayı alarak olay yerinden
hızla uzaklaşan 112 ekibinin
önü bir süre sonra aynı sal-
dırgan tarafından araç ile ke-
sildi. Saldırgan eline aldığı
kaldırım taşıyla ambulansın
camlarını kırdı. 

ç
AMBULANSI YUMRUKLADI

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR HAREKETLİLİK

112 ekibi en yakın
polis merkezine gide-

rek saldırganlardan şika-
yetçi oldu. Hasta ise bir
başka ambulansa alınarak
hastaneye sevk edildi. Bu
olayı ise Yunanistan sını-
rında mülteciler ve çocukla-
rına müdahale eden ve

Sağlık Bakanı Koca'nın
"Sevgili Büşra, senin biricik
vicdanını, mesleğine ve in-
sana olan saygını Avru-
pa'nın evrensel dediği hiçbir
değerine değişmem. İyi ki
varsın" ifadelerini kullandığı
sağlık görevlisi Büşra Ka-
yalı Durmaz duyurdu.

ç
SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan dehşet anla-
rını anlatan Büşra

Kayalı Durmaz, saldırganla-
rın kimliğinin tespit edildiğini
belirterek, kendilerinin duru-
munun iyi olduğunu du-
yurdu. Öte yandan Durmaz'ı
gece saat 03.40'ta Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca da ara-

yarak geçmiş olsun dilekle-
rini iletti. Durmaz, “Gece
saat 03.40'ta telefon çalar ve
arayan Sağlık Bakanıdır. Biz
böyle güçlü bir aileyiz. Gece-
nin bu saatinde arayan ba-
kanımıza teşekkür ederiz.
Allah başımızdan eksik et-
mesin" ifadelerini kullandı

ç
KOCA, ARAYIP 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

CAN KURTARMAYA GİDEN 112 EKİBİNİN ÖNÜNÜ KESİP LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Ambulansın önünü keserek sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatan iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguya 
alınan şüpheliler ilk ifadelerinde, “Mahallemizde corona virüs var mı diye öğrenmeye çalıştık” dedi. Alihan G. ve
Ahmetcan T. kamu malına zarar verme suçundan çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN SAVUNMA!

BİRİ BIÇAKLIYOR, BİRİ
YERDE SÜRÜKLÜYOR!
Sağlık görevlisi Büşra kayalı Durmaz saldırının
ardından yaptığı açıklamada, "Bir kaç gün bal-
kona çıkıp alkış tuttunuz mutluluktan ağlattınız.
Hepimiz için tarifi olmayan bir duyguydu bu. Peki
şimdi ne oluyor?" diye sordu. "Biri ben ölecek-
sem siz de ölün diye suratımıza tükürüyor, biri
mahremiyet kurallarını uyguluyoruz dedikodu
yapmıyoruz diye saldırıyor" diyen kaya, "Bir 
diğeri kendi sağlı-
ğını koruyabilme-
miz adına yakınını
görmesine izin ve-
rilmedi diye bıçaklı-
yor. Bir diğeri alkol
alıp yerlerde sürük-
lüyor. lütfen son
bulsun. Bu psikoloji
ile birlikte aşmaya
çalıştığımız sorun-
larda eksik kalaca-
ğız. Biz eksilmek
istemiyoruz" ifade-
lerini kullandı. 

iBB, sosyal mesafe ve yüzde 50
kuralına aykırı yolcu taşıyan 62
Gültepe-Kabataş hattındaki

otobüsün şoförünün sertifikasını iptal et-
tiğini duyurmuştu. Pazar sabahı 06.00
sularında yaşanan yoğunluğun daha
önce görülmemiş bir hareketlilik oldu-
ğunu savunan İBB Sözcüsü Murat
Ongun, “Hem 15 Mart 2020 Pazar günü

hem de 22 Mart 2020 Pazar günü (geçen
hafta) verileri ile bugünü karşılaştırdık.
İncelememiz sonucunda ulaştığımız veri
son derece ilginçti” dedi. Bazı sosyal
medya hesaplarının incelendiğini ve ya-
pılanın organize bir kötülük olduğunu
belirten Ongun, "Bu hakaretler için ay-
rıca savcılığa suç duyurusunda bulunu-
lacaktır" ifadelerini kullandı. 

ORGANIZE 
KOTULUK!

Yeni aKit gazetesi yazarı Yavuz
Bahadıroğlu, TRT’de ekranlara
gelen ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizi-

sini eleştirerek, dizinin son dönemde
Osmanlı’yı sevdiren
dizilere karşı hazırlan-
dığını belirtti. Bahadı-
roğlu, dizinin
'Kemalistlerin rövanşı'
olduğunu belirterek,
"Maksadı aşan şe-
kilde anlaşıldığı için
tweetimi sildim. Tek
dileğim dizilerde ta-
rihi gerçeklere sadık
kalınmasıdır" 
açıklamasını yaptı. 

1970’lere döndük!

1970-80'li yıllarda kamyonet ar-
kasında doldurulan kasa kasa
meyve sebze sokak aralarında satı-

lırdı. Satıcılar araçlarından iner, bağırarak
araçlarındaki malları tanıtır, müşteri çekmeye
çalışırdı. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle
birçok kişi pazara markete gitmiyor. Bu ne-
denle pazarda satış yapamayan bazı esnaf
çareyi kamyonetin arkasında ürünlerini dol-
durup sokak sokak satmakta buldu. I SAYFA 5

Polis içinde 20 vaka var
içişleri Bakanı Süleyman
Soylu, polis teşkilatında da co-
rona virüsüne rastlandığını belir-

terek, "Hem semptomları olanlar var hem
de birtakım temaslardan dolayı virüse ya-
kalanan arkadaşlarımız var. Şu anda sayısı
20 civarında ve bun-
lardan iyileşenler var"
dedi. Soylu, "Arkadaş-
larımızın özellikle
hem sahada olması
hem de bunun yanı
sıra görevlerini tam
anlamıyla yapabilme-
leri ve sağlıklarını
devam ettirebilmeleri
bizim açımızdan çok
önemli" diye konuştu. 

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'dolu
otobüs' fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ongun, "İmamoğlu’nu
karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" dedi

EMNIYETTEN EVDE HIZMET
Koronavirüsü nedeniyle
sokağa çıkamayan 65 yaş üstü
vatandaşların şikayet başvuru-

ları polis ekipleri tarafından evlerinde alını-
yor. Arnavutköy'de dolandırılan 68
yaşındaki Yaşar Keskin'in evinde ağırladığı

polislere şikayetini iletti. Eve diz üstü bilgi-
sayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak
üzere bir yazıcı ile gelen polisler, yaşlı ada-
mın şikayetini dinledi. Yaşlı adamın ifade-
sini alan polis ekipleri, dolandırıcılık olayı
ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

MEYDANLAR BOŞ KALDI
Koronavirüs sal-
gını yüzünden va-
tandaşların birçoğu

evinde kalırken, tarihinin en
sakin pazar günlerinden birini
yaşayan İstanbul'un meydan-
ları da boş kaldı.  Taksim Mey-
danı ve İstiklal Caddesi gibi
hafta sonu insan yoğunluğu-
nun yaşandığı Beşiktaş ile Bar-
baros Bulvarı da bu pazar
sessizliğe büründü. Yiyecek
satılan dükkanların dışında
kalan iş yerlerinin kapalı ol-
duğu Beşiktaş sokakları tarihi
günlerinden birini yaşadı.

Süleyman Soylu

Önce saldırdı
sonra pes etti

Yavuz Bahadıroğlu



T üm dünyada hızla yayılan ve
Türkiye’de de her geçen gün
vaka sayısı artan koronavirüs

(Covid-19) salgını ile mücadele konu-
sunda çalışmalar yürüten SAHA İstan-
bul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak
önemli adımlar attığını duyurdu. SAHA
İstanbul üyelerinin üretim kabiliyetini
ve imkanlarını tıbbi cihaz üreticilerinin
hizmetine sunan ve destek çağrısı yapan
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Baş-
kanı Haluk Bayraktar, yapılan çalışma-
lar hakkında açıklamada bulundu.

Salgında nefes aldıracak

SAHA İstanbul olarak üye firmalardan
destek olabilecekleri konularla ilgili ye-
tenek bilgilerini topladıklarını ifade den
Bayraktar ilk olarak koronavirüs
(Covid-19) salgının en kritik malzemesi
olan yoğun bakım solunum destek üni-
tesi ve solunum cihazı üretimi için yapı-
lan hazırlıklar konusunda bilgi verdi.
Bayraktar “Üretimi üstlenen firmadan
yoğun bakım solunum destek ünitesi
üretimi için kritik bileşen listesi aldık.
Başvuran firmalarımızın yeteneklerini
kategorize ederek yetenek matrisi oluş-
turduk. Oluşturulan bu matris, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile cihaz tasarımı
ve üretimi için oluşturulan özel ekibe
iletildi. Ayrıca açık kaynak olarak başla-
tılan yetenek haritası çalışmalarına da
destek veriyoruz” dedi.

15 Nisan’da teslim edilecek

Bayraktar yerli solunum cihazı üretimi
konusunda ise; “Öte yandan yerli solu-
num cihazı üretimi için başlatılan ortak
çalışma için Baykar, Aselsan, Biosys ve
Arçelik bünyesinde çalışan mühendis-
lerden bir takım oluşturuldu. Yaklaşık
100’e yakın mühendisin yer aldığı bu
özel ekip, yerli solunum cihazının seri
üretimi için milli seferberlik ruhuyla ça-
lışmalarına devam ediyor. Geldiğimiz

noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Mustafa Varank, seri üretimin başladı-
ğını ve ilk cihazların tesliminin 15 Ni-
san’a yetiştirilmeye çalıştığını açıkladı.
Yerli solunum cihazı için ekibiyle bir-
likte çalışmalara devam eden Baykar
Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın
başlattığı kampanya ile şimdiden
1000’den fazla solunum cihazı Aselsan,
Baykar, Tusaş, Havelsan ve Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği tarafından sipariş edilerek Sağlık
Bakanlığı’na hibe edildi” açıklamasında
bulundu.

Robotik tanı kiti geliyor

SAHA İstanbul üyelerinin Koronavirüs
(Covid-19) salgını için milli seferberlik
ruhuyla yürüttüğü önemli destek çalış-
malarından biri de robotik tanı kiti.
SAHA İstanbul üyesi Baykar yerli solu-
num cihazı dışında yerli PCR kiti üreten

bir biyoteknoloji firması ile robotik tanı
kiti çalışması da yürütüyor. Çalışma ta-
mamlandığında aynı anda birçok test
hızlıca sonuçlanacak. Haluk Bayraktar,
bu çalışma için SAHA İstanbul üyeleri-
nin CNC üretim kapasitelerini de kul-
lanmaya başlayacaklarına ifade etti.

500 kişilik yazılım ekibi

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mü-
cadelede SAHA İstanbul üyesi bir firma
tarafından geliştirilen dijital bir uygula-
mayı açıklayan Bayraktar “Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih
Kacır’ın başlattığı çalışmada ise üyeleri-
miz arasında bulunan ve 500 kişilik bir
yazılım ekibine sahip olan OBSS fir-
ması dijital bir uygulama geliştiriyor.
Geliştirilen uygulama ile koronavirüs
salgınındaki izolasyon takip edilerek ko-
runma ve karantina çalışmalarına etkin
destek verilecek" şeklinde konuştu.
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S evgili Okuyucular evlere tıkıldık kal-
dık tek oyalanma bilgisayarlarda
onun için bu konuya tekrar döndüm.

Konu sağlık olunca tekrarında fayda vardır
düşüncesiyle yine 9-10 yıl önce yazdığım
konuya döndüm. Yazdıklarımın bilimsel ol-
masını ister, konuyu enine boyuna araştırır,
siz okuyucularıma öyle sunarım. Bu günkü
konumuz da yediğimiz kimyasal karışımlı
yiyecekler, aldığımız kirli havalı nefes, içti-
ğimiz kirli su kadar önemli. Lütfen okuyun
ve çocuklarınıza anlatın. 1994'te Büyük-
çekme'ye geldiğimde kanalizasyon yoktu.
Pis sular sokaklardan akıyordu ve evimizin
üstünden "Yüksek Gerilim Hattı" geçiyordu.
Yağcılık olsun diye değil, sağlıklı toplum
için bunları yok eden Belediye Başkanı-
mıza tüm Büyükçekmeceliler adına teşek-
kür ederim. Yaptığım araştırmalarda, Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabi-
lim Dalı Biyoelektromanyetik Laboratua-

rından Prof. Dr. Nesrin Seyhan, Yrd. Doç.
Dr. Ayşe G. Canseven Kurşun, Yrd. Doç.
Dr. Göknur Güler Öztürk, Araş. Gör. Bah-
riye Sınav, Yük. Lis. Öğr. Elçin Özgür tara-
fından hazırlanan elektromanyetik
radyasyondan korunmak için pratik öneri-
ler listesini size sunuyorum. Lütfen okuyun
ve çocuklarınıza okutun. Bu radyasyonun
kötü sonuçları kuş gribi gibi hemen belli
olmuyor ama ileri yaşlarda kanser ve beyin
hastalıkları olarak kendini gösteriyor.

Bunlara dikkat!

Elektrikli aletleri kendinizden uzakta
çalıştırın. Elektromanyetik etki mesafe art-
tıkça hızla azalacaktır. 

*Kullandığınız aletleri ya kapalı tutun
ya da fişten çekin. "Stand by" konumunda
kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik ya-
pacaktır. 

*Düşük radyasyonlu bilgisayar kullan-

maya özen gösterin. Bilgisayarda da tel-
evizyonda da mümkün oldukça plazma ek-
ranı tercih edin. Halojen ve folarasan
lambaları mümkünse kullanmayın. Kullanı-
yorsanız kendinizden uzak tutun. Gece
lambasını, okuma lambası olarak kullan-
mayın. *Dinlendirici bir uykuya geçmek
için yatak odasında Tv, radyo bulundurma-
yın. (Hoca verir talkımı, kendi yutar sal-
kımı bizde yatak odasında Tv sabaha kadar
açıktır. Uyur, uyanır sabaha kadar seyrede-
riz.) 

*Elektrikli saat, radyo, alarm cihazını
başucunuzda tutmayın. Gerekliyse pilli ola-
nını tercih edin. *Yatak odanızda karyola-
nızın başucundaki duvarın diğer
tarafındaki komşunuzda bir elektronik alet

varsa, ya siz yer değiştirin ya da komşu-
nuzdan elektronik aletin yerini değiştirme-
sini isteyin. Cep telefonunuzu
kullanmadığınız sürece kapalı tutmaya ça-
lışın. Kalp üzerinde, bel ve göğüste açıkken
bulundurmayın. Günlük konuşma süresini
10 dakika ile sınırlayın. 

*Cep telefonu kullanımının beyin aktivi-
tesinde etkili olduğu saptanmıştır. Çocuk
yaşta (16 yaş altı) sinir sistemi ve beyinin
gelişimine devam ediyor olması dolayısıyla
çocukların ve gençlerin yetişkinlerden daha
çok risk altında olduğunu unutmayın. 

*Elektrikli battaniye kullanmayın, ya da
yatmadan önce ısıtıp fişten çekin. 

*Tüm VDU'ların (Tv, Bilgisayar) arkala-
rında elektromanyetik alan daha büyüktür.
Komşunuzda bu aletin nereye yerleştirildi-
ğine dikkat edin. 

*Lap Top bilgisayarlar (LCD ekran)
şarjlı kullanıldığında düşük radyasyon ya-
yarlar. 

*Saç kurutma makinesinin manyetik
alanı yüksektir. Sık sık ve yatmadan önce

kullanmayın, uyku düzeninizi bozar. 
*Mikrodalga fırın çalışırken en az 1

metre, fotokopi makinesinden 50 cm. uzak
durun. 

*Tv. Ekranının ön ve arkasından en az 2
metre uzakta durun. 

*Bilgisayarınızı kullanırken elinizin al-
tındaki klavye ve Mouse her hareketinizde
elektrik sinyalleri gönderir. Eğer uzun
müddet çalışıyorsanız mutlaka kablolu
Mouse kullanın. Boğazda kuruluk hissi,
gözde ağrı ve görme bozukluğu, baş ağrısı,
alerji, uykusuzluk, seslere karşı hassasiyet,
işitme bozukluğu, yorgunluk hassas bünye-
lerde görülen belirtilerdir. Unutmayınız ki;
herhangi bir teknolojik ürün yaşamınızı ko-
laylaştırıyor ise, karşılığında sinsice sağlı-
ğınızdan bir şeyler götürüyordur. Küçük
aletler bunları yapabiliyorsa tepemizden
geçen yüksek gerilim hatları, baz istasyon-
ları ne yapmaz ki. Lütfen ilkokul çocukları-
nın bile elinden düşmeyen telefonlar için
çocuklarımızı bilgilendirin. Sağlıklı ve
temiz bir çevrede yaşamanız dileklerimle.

Elektromanyetik radyasyondan korunma

Türkiye’nin en büyük Küme-
lenmesi SAHA İstanbul üyele-
rinin koronavirüs (Covid-19)

salgını için milli seferberlik
ruhuyla yürüttüğü destek 

çalışmalarından biri de robo-
tik tanı kiti oldu. SAHA İstan-
bul Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Bayraktar, “Geliştirilen
bir uygulama ile koronavirüs
salgınındaki izolasyon takip
edilerek korunma ve karan-

tina çalışmalarına etkin
destek verilecek” dedi

İstanbul’da yeni yasaklar
yeni kararların
corona virüsünün
solunum yolun-

dan damlacık suretiyle yayıl-
ması, cisim yüzeylerinden el
teması gibi yollarla bulaşa-
bilmesi dikkate alınarak in-
sanların çok yakın mesafede
bir arada bulunarak hastalı-
ğın bulaşma riskini artıracağı
gerekçesiyle alındığı belirtildi. 

Çocuklar evde kalsın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Twitter hesabından yaptığı
açıklamada “Otobüs ile şe-
hirler arası yolculuğun ‘Seya-
hat İzin Kurulu’nun iznine
bağlanmış olması nedeniyle;

taksi vb. araçların ya da in-
ternet tabanlı uygulamalar
(yol arkadaşlığı) vasıtasıyla
şahsi araçların şehirlerarası
toplu ulaşım aracı olarak
kullanılmasına izin verilme-
yecektir” ifadelerini kullandı.
Bir paylaşım daha yapan
Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın
market ve pazar yerlerinde
çocuklarıyla dolaşmalarına
engel olunması maksadıyla
çocukların market ve pazar
yerlerine alınmaması karar-
laştırılmıştır. Değerli anne ve
babaların sevgili çocukları-
mızı korumak için gereken
hassasiyeti göstereceklerine
inanıyorum" dedi.

Seyrek oturma 
denetimi

içişleri Bakanlığı’nın aldığı karar-
lar doğrultusunda toplu ulaşım
araçlarında denetim yapan zabıta

ekipleri "seyrek yolcu düzeni" ve " sosyal me-
safe" kuralı ile ilgili uyarılarda bulundu. Top-
lam yolcu sayısının yarısından fazla yolcusu
bulunan minibüslerde ise fazla yolcular mini-
büslerden indirildi. Salgınla ilgili sürücü ve
yolculara bilgilendirmelerde bulunan ekipler
denetimlerini aralıksız sürecek.

Parklarda devriye

Yine alınan kararlar doğrultusunda zabıta
ekipleri park, bahçe ve mesire yerlerinde de
denetim yaptı. Parklardaki piknik ve dinlenme
alanları şeritlerle kapatılırken ekipler devriye
görevi yaparak parklara kimseyi almıyor.

Esenyurt Belediyesi Zabıta
ekipleri koronavirüs salgı ile ilgili
minibüslerde seyrek oturma
denetimi yaptı. denetleme yaptı

İhtiyaçları alıp 
teslim ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Beylikdüzü Gençlik Kolları üyeleri;
büyüklerinin verdiği listeye göre

markete giderek alışveriş yaptı ve evlerine tes-
lim etti. Örnek dayanışma hakkında açıkla-
mada bulunan CHP Beylilkdüzü Gençlik
Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin, "Koro-
navirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı
getirilen 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı
olan büyüklerimizin market alışverişlerini
gençlik kolları üyelerimiz yapıyor" ifadelerini
kullandı. Büyüklerine seslenen Çetin, "Siz, lüt-
fen evlerinizde kalmaya devam edin. Biz her
zaman sizin yanındayız" dedi. 

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Taksi ve benzeri araçların ya da internet
tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaması kararı alındı

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

IZOLASYONA 
DIJITAL TAKIP

GÜÇLERİMİZİ
BİRLEŞTİRMELİYİZ
Üyelerine, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizin için-
den geçtiği bu zor dönemde etkin bir mücadele
için güçlerimizi birleştirerek bir araya gelmeliyiz.
Bu noktada yaptığımız çalışmalara katılmanızı ve
yeteneklerinizle bu mücadeleye destek vermenizi
rica ediyorum" çağrısında bulunan Bayraktar son
olarak “Yapılan çalışmalara destek veren adını
saydığımız ve sayama-
dığımız tüm üyelerimiz
ile bu çalışmaların ko-
ordinasyonunda SAHA
İstanbul Genel Sekre-
teri İlhami Keleş yöne-
timinde görev alarak
yoğun bir şekilde çalı-
şan ekibimize çok te-
şekkür ederim.
Koronavirüsü (Covid-
19) birlikte yeneceğiz"
ifadelerimni kulllandı. 



mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu
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P azarcılık yapan Tarkan Dublacı, pa-
zara gitmek yerine, kamyonetinin
kasasına doldurduğu domatesleri

Bayrampaşa'da sokak sokak gezerek sat-
yor. Dublacı her sokağa girdiğinde aracını
bir kenara park ediyor ve “4 kilosu 10 lira"
diye bağırarak müşteri çekmeye çalışıyor.
Domates satan Tarkan Dublacı, “Korona-
virüsten dolayı işler biraz kötü. Pazarlar ku-
rulduğu zaman kalabalık olmuyor.
Toplanmıyorlar, millet evde kalıyor. Mar-
ketlerden de alışveriş yapamadıkları için biz
de böyle bir karar aldık, arabaya malımızı
atıp satıyoruz. Satış oluyor, koronavirüsten
dolayı milletimiz çıkıyor, alışveriş yapıyor"
dedi. Bir diğer satıcı Demir Korkmaz, "Sa-
tışlar hamdolsun iyi, koronavirüs nedeniyle
millet pazara pek gitmiyor. Satışlarımız iyi.
Genelde patatesi, soğanı, patlıcanı, biberi,
salatayı getiriyoruz. Bugün tek domates var
bende" diye konuştu

Yaşlı hastalar memnun

Sokakta kamyonette satış yapılması ise

alışverişe gidemeyen, yaşlı ve hastaları
memnun etti. 66 yaşındaki Hayriye Limaş,
önlem olarak camın arkasında konuştu.
Limaş, "İyi oluyor böyle, keşke bütün mey-
veler sebzeler geçse, bizler için yaşlılar için
iyi olur. Biz memnun olur, alışveriş yapıyo-
ruz" dedi. Kalp hastası Fatma Kınalı ise,
"Böyle daha iyi, pazara çıkamıyoruz zaten.
Rastladığımız zaman alıyoruz. Eskiye
dönüş olsa çok iyi, biz pazara gidemiyoruz.
Kalp hastasıyım, Pazar dik, yokuşlu" diye
konuştu. Ayşe Kara, "Pazara çıkılmasa
daha hoş bence. Pazar kalabalık, böyle
uzaktan uzağa tek kişi olunca kendini koru-
yabiliyorsun. Ben pazara gitme taraftarı
değilim. Ne kadar önlem alınsa da… Her
şey gelse böyle daha rahat. Pazarda seçme
şansın çok ama böyle de sağlık önemli kötü
de olsa alayım diyorsun" dedi.

Halde fiyatlar düştü

Satıcılar sabah erken saatlerde İstanbul Yaş
Sebze ve Meyve Hali'ne giderek ürünleri
kamyonetlerine yüklüyor. Pazarların tenha-

laşmasıyla halde satışlar ve fiyatlar da dü-
şüşte. Halciler Derneği (HALDER) İstan-
bul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhittin Baran, “Halde arzda bir düşüş
yok ama talep düştü. Bugün dünyanın ba-
şında ciddi bir felaket var, inşallah dünya ve
biz bunu en az kayıpla atlatırız. Birçok
yerde pazar doğru düzgün kurdurulmuyor.
Kurulan yerlerde de aralıklı tezgahlar ol-
duğu için birçok yerde market dışındaki pa-
zarlama kanallarının faaliyeti durmuş
durumda. Bir iki kalemin dışında bütün
ürünlerde fiyat düşüşü söz konusu. Bazı
ürünlerde yüzde 50 fiyat düşüşü var, bazı
ürünlerde yüzde 25. Ama hal çıkışı ürün-
lerde yüzde 40 düşüş söz konusu" dedi.
Hal esnafı Fahrettin Keleş, "Satışlarımızda
yüzde 50 bir gerileme var. Ürünlerde her-
hangi bir sıkıntı yok. Üretim bölgelerinde
büyük marketlerin stok yapmasından do-
layı arz-talep dengesinde üretim bölgele-
rinde fiyat yükseldi. Ama Bayrampaşa
olarak fiyatlarımız yüzde 50 aşağıya indi"
şeklinde konuştu. DHA

Korona’ya başka bir bakış (3)

" Covid-19 Virüsü"nün, Sun'i (insan yapısı) 
olabileceğini 24 şubat tarihinde bu köşede 
yazmıştık.

Bugün;
-Virüsü, ABD veya ÇİN'in üretmiş olabileceği,
-ABD'nin üreterek ÇİN'e saldığı,
-ÇİN'in kendi güvenliği için ABD'de üretilen virüsü

istihbarat marifetiyle çaldığı, üzerinde çalışma 
yaparken de;

a- bir şekilde kontrolü kaybederek,
b- bilinçli olarakkendi halkına bulaştırdığı yaygın

şekilde yazılıp konuşulmaya başladı.
Düşüncemiz,VİRÜS; SUN'İ (yapma) dir.
"Corona"nın öteden beri bilinen bir çok versiyonu

var. Bilinen virüsü, birilerinin, mutasyona (değişime)
uğratarak "Covid-19" adıyla, ''BİYOLOJİK SİLAH'
olarak dünyaya yaydığı kanaatimiz artıyor.

Nedeni; "YENİ DÜNYA DÜZENİ" ni veya 
"DİJİTAL ÇAĞ"ı bir an evvel kurmaktır. Bu bağ-
lamda ABD'nin bir no'lu fail olabileceği düşünülebilir.

Fail, ABD veya ÇİN olsa bile;

İlaç - Aşı ellerinde vardır!

Virüsün faili her kimse, şu an önceden hazırladığı
senaryoyu uyguluyor. Zamanı geldiğinde, dünyanın
herhangi bir yerinden "ilacı/aşıyı bulduk" açıklaması
yapılırsa şaşırmayız, ancak o an için keşfedildiğine de
inanmayız.

Çünkü; asıl böyle zamanlar için var olan " Dünya
Sağlık Örgütü", nedense; ülkelerin tıp otoritelerine
palyatif mahiyetteki tavsiyeleri dışında salgın ve sari
virüsle ilgili olarak dünya kamuoyu önüne geçip bir
çalışma yaptıklarını söylemedi.

Dünya sağlık örgütü kimin kontrolünde?

"Birleşmiş Milletler Teşkilatı", D. Sağl. Örg.' ne üye
ülkelerden topladığı paralarla bu örgütü fonlar ve
ayakta tutar. Enteresandır ki, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı'nın da doğru düzgün bir faaliyeti yok.

Bu durum, çok mu normal?
ABD, "Çin Virüsü" söylemiyle acaba muhtemel faili

mi işaret ediyor, tam tersine hedef mi saptırmak 
istiyor ?

Biraz beyin cimnastiği yapmak gerek.

Yeni dünya düzeni ve amaç ne?

Global bir tanımla Siyonist - Evanjelist - Emper-
yalist Güçün; Dünya'daki monarşileri, dini inançları,
ulus devletleri bütün kurum ve kuruluşlarıyla yıkarak;
yerine, dünyanın tek bir merkezden yönetileceği
totaliter bir rejim (sistem) kurmak istemesidir dene-
bilir.Başka bir deyişle; bütün hükümetleri ve vatan-
daşlarının zihinlerini dahi ele geçirerek, insanların
devletlere olan güvenleriyle bağlılıklarını sıfırlamak,
dışardan sanal olarak yönetilmelerini sağlamaktır da
diyebiliriz.

Amaçları; kuracakları 'tek merkezli sanal yöne-
tim'le öteden beri süregelen ve daha sağlam temellere
oturtularak kuvvetlenmesini istedikleri, dünya 
mazlumlarını SÖMÜRME DÜZENİ'nin devamını
sağlamaktır.

Bu yeni anlayışa kimler direnir, kimler reddeder ?
Her milletin vatandaşları içinde, öncelikle 50 yaş ve
üzerindekilerin direneceği aşikar, gençlik ise daha
esnek, daha yenilikçi olduğu için sorun oluşturmaya-
bilir. Yaşlılardaki devlet bilinci ve değerler sistemine
bağlılık, genç yaştakilere oranla çok daha fazladır.
Değerleri yok edecek sisteme direnç gösterir, problem
çıkarırlar. "65 yaş ve üzeri" denmesine bakmayınız;
bu şer güçlere göre, "50 yaş ve üzeri ile onun KDV'si
denebilecek kronik rahatsızlıkları olanlar"ın ölmesi
bir kayıp değil; bir kazançtır. Tam da bu manada
dünyanın %70-80'ini evde topladılar, tüm dikkatleri
'corona' üzerine çekmeyi başardılar. İnsanlara, 
amaçlanan 'Yeni Düzen'in senaryosunu oynatıyorlar.

Diğer dünya gibi Türkiye’nin de aldığı 
tedbirler ne anlam taşır?

Tek tek saymaya gerek yok. Ekonomiler çöküyor,
panik sürüyor. Eğitim ve öğretimdeki şu anki zorunlu
uygulama olası düzeni tam da yansıtıyor. Çocukları-
mız için canlı eğitim ve okuldaki öğretmenlerinin
nasıl önemi kalmadıysa; olası düzende de halklar 
nezdinde devletlerinin ve tüm değerlerin fazlaca 
değeri olmayacak, en azından minize edilerek sistem
işletilecektir.

Son cümlemiz "ne alaka ?" diyerek eleştirilse de
yazmadan bitirmek istemiyoruz.

O da; 'korona elbette tehlikelidir, "Evde Kal"ınmalı-
dır. Lakin, bu virüsten korktuğumuz kadar Allah'dan
da korkuyor olsaydık keşke!' şeklinde olsun.

Selam, sevgi, sağlık ile...

1970’LERE DONDUK!
1970-80'li yıllarda

kamyonet arkasında
doldurulan kasa kasa

meyve sebze sokak
aralarında satılırdı.

Satıcılar araçlarından
iner, bağırarak 

araçlarındaki malları 
tanıtır, müşteri 

çekmeye çalışırdı. 
Bugünlerde korona-
virüs nedeniyle bir-

çok kişi pazara 
markete gitmiyor. 

Bu nedenle pazarda
satış yapamayan
bazı esnaf çareyi

kamyonetin arka-
sında ürünlerini dol-

durup sokak sokak
satmakta buldu

4 KİLOSU 10 LİRA!
Pazarcılık yapan Tarkan Dublacı, pazara
gitmek yerine, kamyonetinin kasasına dol-
durduğu domatesleri Bayrampaşa’da
sokak sokak gezerek satyor. Dublacı her
sokağa girdiğinde aracını bir kenara park
ediyor ve “4 kilosu 10 lira” diye bağırarak
müşteri çekmeye çalışıyor. Domates satan
Tarkan Dublacı, “Koronavirüsten dolayı
işler biraz kötü. Pazarlar kurulduğu zaman
kalabalık olmuyor. Toplanmıyorlar, millet
evde kalıyor. Marketlerden de alışveriş ya-
pamadıkları için biz de böyle bir karar
aldık, arabaya malımızı atıp satıyoruz.
Satış oluyor, koronavirüsten dolayı milleti-
miz çıkıyor, alışveriş yapıyor” dedi. Bir
diğer satıcı Demir
Korkmaz, "Satışlar
hamdolsun iyi, ko-
ronavirüs nede-
niyle millet pazara
pek gitmiyor. Satış-
larımız iyi. Genelde
patatesi, soğanı,
patlıcanı, biberi,
salatayı getiriyo-
ruz. Bugün tek do-
mates var bende"
diye konuştu

Yasağı delene
para cezası!

Bağcılar'da polis ve belediye zabıta ekipleri yasağa rağmen kahvehaneyi
açık tutan işyerine baskın yaptı. Genelgeye uymayan kahvehane sahibine
ve içeride bulunan 19 müşteriye 392’şer Türk Lirası para cezası kesildi 

DÜNYAYI tehdit etmeye
devam eden yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19)

salgınından vatandaşları koru-
mak ve salgının yayılmasını en-
gellemek amacıyla İçişleri
Bakanlığı’nın yayımladığı Koro-
navirüs Tedbirleri konulu genel-
geye uyulması yönünde
çalışmalar Bağcılar’da büyük bir
titizlikle sürdürülüyor. Bu kap-
samda kahvehanelerden internet
cafelere, düğün salonlarından
spor merkezlerine kadar işyerle-
rini denetleyen Bağcılar Beledi-
yesi, bir ihbar üzerine harekete

geçti. 15 Temmuz Mahallesi’nde
tespit edilen adrese Bağcılar Bele-
diyesi Zabıta ekipleri ve Bağcılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri
tarafından baskın düzenlendi.
Koronavirüs sebebiyle çıkarılan
yasağa uymayarak kahvehaneyi
açan işyeri sahibine ve içeride bu-
lunan 19 müşteriye 392’şer lira
para cezası kesildi. Yapılan ince-
lemede ruhsatı olmadığı ortaya
çıkan kahvehane mühürlendi.

Olumsuzluğa izin yok

İşyeri sahiplerinin büyük çoğun-
luğunun yasaya uyduğunu ancak

uymayanlara yönelik denetimle-
rin sürdüğünü ifade eden Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin sağ-
lığı bizim için her şeyden önce ge-
liyor. Bu amaçla çalışma
arkadaşlarımızla birlikte vatan-
daşlarımızın sağlığını tehlikeye
düşürecek işyerlerine yönelik de-
netimlerimiz artarak devam ede-
cek. Olumsuz bir duruma izin
vermeyeceğiz” dedi. Yetkililer, ey-
lemin tekrarı halinde emre aykırı-
lıktan adli işlem yapılarak
savcılığa suç duyurusunda bulu-
nulacağını belirtti.

Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane ekipler tarafından mühürlendi.

karantina takibi 
YURT dışından henüz dönmüş vatandaşla-
rın evde karantina takipleri Aile Hekimlikleri
tarafından yapılıyor. Telefonla ulaşamadık-

ları vakaları kayıtlı akrabaları ya da ev adresleri üzerin-
den bulup bilgilendiren aile hekimleri, hepsini her gün
tek tek arayarak durumlarında bir değişiklik var mı izli-
yor. Bazı aile hekimleri ise her gün arayıp rahatsız et-
memek için, çareyi whatsapp grupları kurmakta buldu.

Şahsi telefonum da var

Grubu kurmadan önce hepsinin tek tek onayını da ala-
rak “Evde 14 gün” grubunu kurduklarını anlatan Mal-
tepe 7 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr.
Tuba Eşit Biçer, “WhatsApp grubu aslında bizim iste-
diğimizden çok daha güzel oldu. Çünkü interaktif bir
ortam. Herkes aklına takılan her şeyi sorabiliyor. Böy-
lece diğerleri de aynı konu hakkında bilgilenmiş oluyor.
Durumu iyi olanlar her gün bana “tamam” emojisi ya-
zıyor. Bir sıkıntı yok, anlamına geliyor bu. Sorunu olan
da yazıyor ve biz de gerekli yönlendirmelerini yapıyo-
ruz. Tüm hastalarımda şahsi telefonum da var. Bu ola-
ğanüstü günlerde bana 24 saat ulaşıp ne sıkıntıları
olduysa onları anlatabileceklerini söyledim” dedi.

Onları tek tek aradık 

"Yaklaşık 10 gün önce, sistemimize veri işlemlerinden
yurtdışından giriş yapanların yurtdışı gidiş tarihleri, TC
kimlik numaraları ve adresleri ekranlarımıza yansıdı.
Bakanlık, bu kişilerin 14 gün boyunca takip edilmesini
istedi" diyen Dr. Biçer, "Genel durumları nasıl, öksü-
rükleri, ateşleri var mı, herhangi eşlik eden bir başka
sağlık problemi var mı, vb ' diye değerlendirmemiz is-
tendi ve bu liste uzadıkça uzadı. Çünkü uçuşlar vs. 
kapanmadan önce pekçok vatandaşımızın acil giriş
yapması gerekti ve büyük bir nüfus ülkeye dönmek zo-
runda kaldı. Biz de bu listelerdeki vatandaşları tek tek
aradık. Telefonu olmayanların evlerine gidip ulaştık ya
da akrabaları üzerinden bulduk hepsini. Ama 14 gün
boyunca onları her gün tek tek aramak, hem rahatsız
edici olabiliyor hem de kaygı düzeylerini artırabiliyor.
Başka birkaç meslektaşım daha böyle bir çözüm dü-
şünmüşler, biz de vakalarımızdan kişisel izinlerini ala-
rak, çünkü birbirlerinin numaralarını görebilirler o
gruplarda, Evde 14 gün WhatsApp gruplarımızı kur-
duk ve bu şekilde düzenli olarak izleyebiliyoruz" dedi. 

Evde 14 gün 

Bebek ve Tarabya
sahili boş kaldı

GEÇEN hafta sonu ‘Evde kal’ uyarılarına
rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilomet-
relerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek

Sahili, bu pazar günü boş kaldı. Öte yandan Bebek ve
Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan va-
tandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bebek Sahili’nde yürüyüş
yapanlara uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı me-
sajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı
mesajda, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanla-
rında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi

faaliyetler, İstanbul ili
kıyı-sahil şeridi ve iç
sularda balıkçılık faa-
liyetleri bugünden iti-
baren durdurul-
muştur” ifadelerine
yer verdi. DHA

Kalp hastası Fatma
Kınalı, "Böyle daha

iyi, pazara çıkamıyo-
ruz zaten. Rastladığı-
mız zaman alıyoruz.

Eskiye dönüş olsa çok
iyi, biz pazara gide-

miyoruz. Kalp hastası-
yım, Pazar dik,
yokuşlu” dedi. 
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DEZENFEKTE  
SÜRÜYOR 

Türkiye Perakendeciler  
Federasyonu Yönetim  
Kurulu Başkanı Ömer  

Düzgün, "Tüm yerel market-
lerimizde gerekli hijyen  

koşullarının sağlanması için 
dezenfeksiyon işlemleri  

7/24 düzenli olarak  
yapılmaya devam  

ediyor.” dedi

SAĞLIK ve ekonomi anlamında 
küresel tehdide karşı ulusal öl-
çekli çözüm planlarının ortak 

akılla masaya yatırılmasını isteyen Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) Adana Millet-
vekili Ayhan Barut, halk sağlığının 
korunması ve toplumun tüm kesimlerinin 
ekonomik-sosyal gereksinimlerinin karşı-

lanması, borçlarının ödenmesi ve insanca 
yaşam koşullarının sağlanması için ‘sefer-
ber’ olunmasını talep etti. 

Dünya değişecek 

Corona virüs salgını nedeniyle, zaten eko-
nomik ve siyasi kriz içindeki Türkiye’nin 
çok daha büyük bir ekonomik ve sosyal 
krizin içine girdiğini aktaran Ayhan Barut, 
“Bu krize çare bulması gereken tek adam 
iktidarı, yanlış politikalarda ısrar ederek 
çözüm üretmek yerine adeta krizi  
körüklüyor. 
Herkes biliyor ki artık bu salgın süreci, 
artık her şeyin daha farklı olacağı bir sü-
reci getiriyor. Yani dünyada hiçbir şey artık 
eskisi gibi olmayacak ve ekonomik, sosyal, 
siyasal bir sürü yeni sonuç doğuracak. 
Krizi görüp değişimi gören, yurttaşların 
gereksinimlerine yanıt veren siyasi anlayış 
çözüm için avantajlı olacak. Tarımdan 
sağlığa, eğitimden ulaşıma kamusal hiz-
metin önemi açıkça ortaya çıktı” dedi. 

Etkin çare bulunmalı 

Türkiye’nin uzun süredir ekonomik krizle 
boğuştuğuna dikkat çeken Ayhan Barut, 
şöyle konuştu: 
“Mevcut ekonomik krize çözüm bulunma-

mışken, şimdi bu salgın felaketiyle boğuşu-
yoruz. Üstelik 8 milyonu aşan işsizimiz, 18 
milyar dolar civarına düşen net döviz re-
zerviyle bu krizi atlatmak kolay değil ama 
imkansız da değil.  
Tek adam rejiminin batırdığı ekonomiyi 
ayağa kaldırmanın yolu elbette üretimden 
geçiyor. Bunun için öncelikle yanlışta ısrar 
edilmemeli, üretimi bitiren, tüketime dayalı 
ekonomik politikalar terk edilmeli. Salgınla 
mücadelede gelişmiş ülkeler yurttaşlarını, 
işçilerini, esnafını, çiftçisini, sanayicisini 
yani ekonominin tüm bileşenlerini koru-
mak, ekonomik döngünün zarar görme-
sini engellemek için ciddi tedbirler aldı. 
Yüz milyarlarca Dolar ve Euro destek pa-
keti açıklayıp kamuoyuna ‘Kimse yalnız 
değil, asla zarar görmeyeceksiniz’ dediler. 
Türkiye ise maalesef yetersiz destek paket-
leri açıklayarak yoksulluk tablosunun bü-
yümesine, çözüm üretmeyerek krizin 
derinleşmesine neden olan adımlar atıyor. 
İşte bu nedenle üretime, üreticiye, esnafa, 
emekliye, öğrenciye, işsize, sanayiciye des-
tek istiyoruz. Bu nedenle toplumun tüm 
kesimlerini, ekonomik ve sosyal hayatın 
tüm bileşenlerini kapsayan Ekonomik ve 
Sosyal Konsey'in toplanmasını, ortak 
akılla ekonomik ve sosyal etkin tedbirler 

almasını istiyoruz.” 

Milyonlar çözüm bekliyor 

Tek adam rejimi ve ekonominin başındaki 
anlayışın krizin farkında olmadığına dikkat 
çeken Ayhan Barut, şunları belirtti: “Ülke-
mizde salgınla mücadele kapsamında açık-
lanan tedbirlerin yetersizliği siyasi anlayışın 
konunun ne kadar uzağında olduğunu gös-
teriyor. Lokantalardan okullara, berber ve 
kuaförlerden eğlence yerlerine, kahvehane-
lerden güzellik merkezlerine onca sektörden 
yüz binlerce iş yeri kapandı. Sadece kapa-
nan 79 bin 944 kahvehane nedeniyle 259 
bin 758 çalışan işsiz kaldı. Halk eğitim mer-
kezi ve okullardaki 190 bin ücretli öğretmen 
ve usta öğretici ücret alamıyor. Destek pa-
ketinden yararlanması istenen 1 milyon 700 
bin esnaftan sadece 264 bini borcunu erte-
leyebilecek. Halka destek için 1 milyon 800 
bin yoksul aileye sadece 2 milyar lira ayrıl-
mış. Yani ev başına 1 yıl boyunca 1.100 ve-
recekler. Buna çözüm üretmek denilebilir 
mi? Bu tabloyu ve yaklaşımı kabul etmiyo-
ruz. Milyonlarca insanın sağlığı, işi ve aşı 
tehlikedeyken, bir avuç yandaşa rant dağıt-
mak için İstanbul Kanalı ihalesi yapılmasını 
kınıyoruz. Millet can derdinde, onlar rant 
derdinde. Utanmaları da yok."

T ürkiye Perakendeciler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düz-
gün yaptığı açıklamada, 30 Mart 

2020 Pazartesi günü itibarıyla yeni çalışma 
saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belir-
terek bu uygulamaya tüm Türkiye’de özen 
gösterilmesinin önemini vurguladı. Düzgün, 
"Bizler Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin 
hemen her köşesinde hizmet veriyor, başta is-
tihdam olmak üzere Türkiye’ye pek çok 
alanda katma değer yaratıyoruz. Yerelle bü-
yümenin ve yerelden kalkınmanın gücüne 
inanıyor, yaşanan olumsuzluklar her ne 
olursa olsun, faaliyet gösterdiğimiz bölgeleri-

mizde, kendi insanımızla bir bütün oluyor, 
yaşananları onlarla birlikte göğüslüyor, bir-
likte aşıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dö-
nemeçte de tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve 
tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücü-
müzle çalışmaya, işimizin başında olmaya 
devam ediyoruz" dedi.  

Var gücümüzle çalışıyoruz 

Düzgün, "Türkiye Perakendeciler Federas-
yonu olarak hepimize zor günler yaşatan co-
rona virüs salgınına karşı vatandaşlarımızın 
temel gıda maddelerine ve temizlik ürünle-
rine güvenle ulaşmasını sağlamak için var 

gücümüzle çalışıyoruz” diye ekledi. Yapılan 
çalışmaları sıralayan Düzgün, "Türkiye’nin 
dört bir yanındaki yerel marketlerimizde hal-
kımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve te-
mizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde 
aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi 
aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim ha-
lindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalma-
ması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" 
açıklamasını yaptı.  

Devam etmelerini sağlıyoruz 

"Yerel marketlerimizin depolarında, reyonla-
rında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde 

görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen ku-
rallarına uyarak görevlerine devam etmelerini 
sağlıyoruz" diyen düzgün, "Ayrıca, tüm yerel 
marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının 
sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 
düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 65 
yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkma-
sına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere 
hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler 
ve STK’larla iş birliği yapıyoruz. Türkiye Pe-
rakendeciler Federasyonu’nun Türkiye’nin 
dört bir yanındaki üyesi yerel marketler, tüm 
Türkiye’de her gün milyonlarca müşterisini 
ağırlıyor" ifadelerini kullandı. DHA 

M erhaba; 
03.24.2020 tarihli 31078 sayılı 
Resmi Gazete tebliğinde 

belirtildiği üzere; 
Koronavirüs salgınından doğrudan etkile-

nen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş 
merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, 
mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, 
madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hiz-
metleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv 

imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için 
parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, de-
polama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, si-
nema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, 
matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve ben-
zeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur 
operatörleri ve seyahat acenteleri dahil ko-
naklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane 
dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve 
konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla iliş-

kiler dahil etkinlik ve organizas-
yon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulu-
nan mükelleflerin, 

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakan-
lığınca alınan tedbirler kapsamında geçici sü-
reliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar 

verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faa-
liyette bulunan mükelleflerin; 

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi ge-
reken Muhtasar Beyannamelerin (Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)tahak-
kuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 
27/10/2020 Salı, 

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi ge-
reken Muhtasar Beyannamelerin (Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) tahak-
kuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 
27/11/2020 Cuma, 

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi 

gereken Muhtasar Beyannamelerin (Muhta-
sar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ta-
hakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 
28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar 
uzatılması uygun bulunmuştur. 

2020-02 (Şubat) dönemi SGK Prim öde-
meleri ile ilgili herhangi bir öteleme söz ko-
nusu değildir. 2020-02 (Şubat) dönemi SGK 
Prim ödemeleri son tarihi 31.03.2020 Salı 
günüdür. Herhangi bir mağduriyet/hak kaybı 
yaşamamanız adına bu durumun dikkat edil-
mesi önemle rica olunur.  

Saygılarımla...  

2020-02 Şubat SGK prim ödemeleri  
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

MARKETLERE 
DUZENLEME!

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 
faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı

Seferberlik başlatılmalı
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, salgınla mücadelede tarımsal üretim, esnaf ve yurttaşlar için açıklanan önlem-destek 
paketlerinin çok yetersiz olduğuna dikkat çekip gerçekçi ve çözüm üreten önlemler alınması için seferber olunmasını istedi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği 
Genel Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, Tarım ve Orman Bakanlığı 

bünyesinde “Covid-19 Danışma Kurulu” 
oluşturulmasını önerdi.Bayraktar, konuyla 
ilgili açıklamasında, “Bu kurulda Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi 
kamu kurumları, üretici örgütleri ve üniver-
siteler bir araya gelmeli. Üretici örgütleri 
aracılığıyla sahada tespit edilen sorunlar 
kurul üyelerine iletilmeli, kurul üyeleri ise 
hızlı bir şekilde aldıkları kararları süreci yü-
rütecek olan karar vericilere iletmelidir” 
dedi. Bu süreçte tarımsal üretimin kesintiye 
uğramaması için üretici sorunlarına özenle 
yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Bay-
raktar, “Sahada yaşanan sorunları 765 Zi-
raat Odamız vasıtasıyla tespit ediyoruz. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, da-
nışma kuruluna sahadaki çiftçilerimizden 
güncel bilgi akışı sağlayabiliriz” diye ekledi.   

Tedbir alabilmelidir 

"Danışma kurulu; girdi fiyat değişimlerini 
ve arz talep dengesini takip etmeli, üretim, 
ithalat ve ihracat taleplerini dikkate alarak 
planlama yapabilmeli, kendine yeterlilik ve 
üretimin devamlılığı konusunda tedbirler 
alabilmelidir" diyen Bayraktar, "Üretimde 
yaşanabilecek iş gücü kaybı, sermaye yeter-
sizliği, girdi temininde yaşanacak sıkıntı, 
tarım işçilerine ilişkin sorunlar, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi, ani fiyat yükseliş-
leri gibi sorunlar anlık olarak takip edilebil-
meli hızlı bir şekilde kurula ulaştırılmalı ve 
çözüm üretilmelidir. Danışma kurulu, üre-
timden tüketime kadar ki tüm zincirde ya-
şanabilecek olumsuzluklara yönelik 
tedbirler alabilmeli, zincirin her halkası 
anlık kontrol edebilmeli ve olumsuz senar-
yolara çözüm üretmek için gayret göster-
melidir" ifadelerini kullandı.  

Riski azaltacak önlemler 

Konuşmasını, "İhracat ve iç tüketim denge-
sini bozabilecek sorunlar danışma kurulu 
tarafından senaryolaştırılmalı, alınacak 
tedbirler belirlenmeli, anlık verilerle bu ted-
birler hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir" 
şeklinde sürdüren Bayraktar, "Stratejik 
ürünlerde planlama yapılmalı, müdahale 
mekanizmasına işlerlik kazandırılmalı, çift-
çinin piyasanın insafına terk edilmesi ön-
lenmeli, ürün bedellerinin hızlı bir şekilde 
ödenmesi sağlanmalıdır. Danışma kurulu, 
koronavirüsün etkili olduğu süreçte hastalı-
ğın bulaşma riskini azaltacak önlemler al-
malı, çiftçiler ve tarım işçilerinin barınma 
koşulları ve çalışma saatlerinin iyileştirilme-
sine yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir. 
Üreticilerin üretime devam edebilmesi açı-
sından kredi mekanizması kullanılabilir 
hale getirilmeli, kredi başvuru koşulları es-
netilmeli, çiftçi sıfır faizli krediye kolayca 
ulaşabilmeli, finansman ihtiyacı karşılana-
bilmeli, üretimin kesintiye uğramaması için 
ek destekler verilmelidir" açıklamasında  
bulundu. DHA 

Danışma kurulu 
oluşturulmalı

CORONA ile gıda güvenliği bi-
rinci öncelik haline geldi. Türki-
ye’nin 4 mevsimi ve yerli 

tohumları ile yüksek bir potansiyele sahip 
olduğunu belirten Reis Gıda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Reis, bir sonraki ha-
satta üretimin artırılmasının çok kritik 
olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği 
birinci öncelik

CHP Adana 
Milletvekili 
Ayhan Barut
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Ç in'in plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından
Türkiye adeta çöp ülkesine döndü. Türkiye'nin Irak,
Tunus, Tayland gibi ülkelerden bile plastik atık ithal

ettiği ortaya çıktı. Corona virüsle mücadele edilen ve sınırla-
rımızın kapatıldığı bu günlerde MHP'den flaş bir çağrı
geldi. MHP çöp ithalatının derhal durdurulmasını istedi.

Virüs ithal etmeyelim

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hida-
yet Vahapoğlu, "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim.

Geri dönüşüm gerekçesi ile çöpünü ithal ettiğimiz ülkelerin
tamamı corona virüsten kırılıyor. Covid-19 salgınının
önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurul-
malı” dedi. Vahapoğlu bu konuda Sağlık ve Ticaret Bakan-
lıklarına çağrıda bulundu.

Her ay 50 bin ton çöp

Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Ja-
ponya, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın bulunduğu çok
sayıda ülkeden aylık 50 bin tona yakın çöp ve plastik atık

ithal ediyor. Türkiye 2014 yılında 45.3 milyon dolar plastik
atık ithal ederken bu miktar 2018 yılında 116.4 dolara yük-
seldi. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise 73.4 milyon do-
lara ulaştı. Doğada çözülmesi yüzlerce yıl süren plastik
atıkların geri dönüşümünde çok yüksek enerji harcanıyor ve
hava kirliliğine yol açıyor. Havaya karışan bu atıklar yağ-
mur ile toprağa karışarak hem toprağı kirletiyor hem de
yeraltı sularını zehirliyor. Çöp ithal ettiğimiz ülkelerden
özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere korona virüs 
ile mücadelede zor günler geçiriyor.

KAMPANYA

0212 855 09 01
0555 076 09 06

Telefon:

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

₺900.00

SERAMİK
KAPLAMA

PASTA
CİLA

₺350.00

DETAYLI 
İÇ TEMİZLİK

₺250.00

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL

COP ITHALATI 
DURDURULMALI
MHP, çöp ithalatı-
nın derhal durdu-

rulmasını istedi.
MHP Genel 

Başkan Yardımcısı
ve Bursa Milletve-
kili Hidayet Vaha-
poğlu, “Üste para

vererek virüs ithal
etmeyelim. 

Covid-19 salgını-
nın önüne geçi-
lene kadar yurt

dışından çöp itha-
latı durdurulmalı”

diye konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu iktidara çöp ithalatını durdurma çağrısı yaptı. 

Lütfen evinizde kalın!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler
için sosyal medya hesabından video paylaşarak, “Lütfen
bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız” dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dı-
şında yaşayan Türkler için koronavi-
rüs salgını nedeniyle sosyal paylaşım

sitesi Twitter'daki hesabından video yayınladı.
Bakan Çavuşoğlu, 'Bizim için değerlisiniz. Güzel
ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine
son vermek için evde kal' notuyla paylaştığı vi-
deoda, "Ana vatandan kilometrelerce uzakta ya-
şayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve
soydaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi
sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz"
dedi. 

Bizlere ulaşabilirsiniz

"Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evleriniz-
den çıkmayınız" çağrısında bulunan Çavuşoğlu,
"Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın
ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına
dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor gün-
lerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi evi-
niz olarak hissedin. Herhangi bir konuda bir
ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi
telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hiz-
met veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan
ulaşınız" bilgisini verdi. Videoda ayrıca yurt dı-
şında görev yapan Türk büyükelçilerin 'evde kal'
mesajlarına da yer verildi. DHA

Meclis’te esnek çalışma dönemi
AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, koronavirüsle 
mücadele önlemleri kapsamında, Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi başlattı

ak Parti TBMM Grubu'nun
milletvekillerine yaptığı duyu-
ruda, kamu ve özel sektörde

geçilen esnek çalışma modelinin, AK
Parti milletvekilleri için de uygulanacağı
belirtildi. Duyuruda, Meclis'te bu hafta
yasama faaliyetlerine, AK Parti'den
TBMM Adalet Komisyonu ve İçişleri
Komisyonu üyeleri ile yakın illerden mil-
letvekillerinin katılacağı bildirildi. Duyu-
ruda ayrıca Meclis'in bu haftaki
çalışmalarına iştirak ederek katkı sağla-

yacak AK Parti milletvekilleri belirlendi.

80 vekil katılacak

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki
çalışmalara AK Parti Afyonkarahisar, Ak-
saray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı,
Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşe-
hir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat mil-
letvekillerinden oluşan yaklaşık 80 ismin
katılımı planlanıyor. Bu hafta için çalışma-
lara katılamayacak milletvekillerinin ise bu
sürede evde kalmaları istendi. DHA

İkramiyeler
7-11 Nisan’da
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilerimizin 
Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 
Nisan tarihleri arasında veriyoruz” dedi

aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyeleri
ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, SSK'lıların 7-10 Nisan'da, Bağ-Kur
ve Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da
bayram ikramiyesini alacağını duyurdu. Bayram ik-
ramiyesi ödemelerini, koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında öne çektiklerini belirten Selçuk, "Buna göre
ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis
numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar
için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24
olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da,
4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında
olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Bu kapsamda,
yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram
ikramiyelerini ödüyoruz" dedi. DHA

Üç ay kesinti yapılmayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belediyelerin, borçlarına
karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla
Resmi Gazete'de yayımla-

nan kararla, belediyelere salgınla mü-
cadelede kaynak sağlandı.
Belediyelerin aylık vergi payı ödemele-
rinden borçlarına karşılık yapılan ke-
sintinin, 3 ay boyunca yapılmayacağı
açıklandı. Yayımlanan kararda şu ifa-
delere yer verildi: "Büyükşehir beledi-
yeleri, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşlarının borçla-
rına karşılık genel bütçe vergi gelirleri
tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak
paylardan yapılacak kesintilere ilişkin
esaslarda değişiklik yapılmasına dair
esasların yürürlüğe konulmasına 5779
sayılı kanunun 7. maddesi gereğince
karar verilmiştir." DHA

PARAYLA
VİRÜS
İTHAL 

ETMEYELİM

Türkiye, aralarında İtalya, İspanya, İngiltere,
Fransa, Japonya, Belçika, Hollanda ve Alman-
ya’nın bulunduğu çok sayıda ülkeden aylık 50
bin tona yakın çöp ve plastik atık ithal ediyor.
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Yazıhanede görev yapan Mehmet
Ali Küçükarslan, "Gördüğünüz gibi
Esenler Otogarı’nda hiçbir hareketlilik

yok. Sadece kaymakamlıktan izin alıp gelen yol-
cularımıza bilet düzenliyoruz. Şu an bizim
Adana Mersin’e seferlerimiz var, sadece izin bel-
gesi olmak şartıyla seyahat edebiliyorlar. Başka
da bir kısıtlama yok. Diğer firmaların otobüsleri
burada olmadığı için araç kaldıramıyorlar" dedi.

Tezkere aldım eve gidemiyorum

Vatani görevini yaparak tezkere aldığını, evine
dönmek istediğini söyleyen Samet Yıldız, “Ben
Edirne’de askerlik yaptım, tezkeremi aldım
şimdi de Erzurum’a, memleketime gitmek isti-
yorum ama gidemiyorum. Dün geceden beri
otogarda bekliyoruz, asker arkadaşımdan 5’i ev-
sizler yurduna gitti. 12 kişi burada kaldı" diye
konuştu. Ayrıca otogarda bekleyen bazı vatan-
daşların da şehirlerarası seyahatin izne tabi 
tutulduğundan haberi olmadığı görüldü.
Çorlu’dan Bolu’ya gitmek için otobüs bekledi-
ğini dile getiren bir kadın, izin alınması 
gerektiğini bilmediğini söyledi.DHA

H ayat eve sığar, ama nasıl?
Dizilerde bölüm başına 325.000 TL
kazandığı iddia edilen bir dizi oyun-

cusuysanız eğer. Oturursunuz yan yana ve bi-
riniz belki de hiç okumadığınız bir kitabı
alırsınız elinize, diğeriniz de senaryonuzu...
Ve oh mis gibi poz verirsiniz hayat eve sığar
diye..

Çoluğuna çocuğuna ne yedireceğim, ki-

ramı, faturamı nasıl ödeyeceğim diyenler için
hayat eve nasıl sığacak bir düşünelim devlet
baba. Daha dün banka işlemleri için gittiğim
banka kapısında beklediğim on dakika içinde
ihtiyaç kredisini soran 5 kişi geldi. Ekonomik
zorluk gün geçtikçe daha çok kendini hissetti-
recek ve psikolojik sıkıntıların başını çektiği
günler ekonomik zorlukla birlikte artacak.

Bu durumda halk nasıl kendi ohalini ilan

etsin. Halktan bu kadar kopuk
olamazsınız! Devlet eğer sermayeyi halktan
daha çok koruyacaksa o devlet "devlet " olur
mu? Devlet büyükleri çıkıp halkın pür dikkat
kesildiği basın toplantılarında çok şey söyleye-

rek işe yarar hiçbir şey söylemeyecek. Yahu
bunu nasıl becerebiliyorsunuz, tebrikler 
doğrusu...

Geçen gün tam da sağlık Bakanı zor gün-
lerde sağlıkçı olarak vaziyeti iyi yürütüyor di-
yeceğimiz anda çıkıyor açıklamasında maliye
bakanına ve Cumhurbaşkanına teşekkürden
öteye gitmiyor.

Peki 27 Mart akşamı önce Sağlık Bakanı
ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ko-
nuşmasından ne anladık, ne anlattılar? Cum-
hurbaşkanı özetle ne haliniz varsa görün dedi! 

Etmeyin eylemeyin el insaf, büyük vebaldir
sonucu...Ve bunca sorun yetmezmiş gibi bir
diğer gündemimiz Kanal İstanbul projesi de
yine gündemde. Milletin can derdi, geçim
derdi üst seviyeye çıkmışken projenin peşine
düşmenin sırası mı? 

Böylece  ilk  defa maskeli bir ihale  yapa-
rak "yerli ve mili"  bir ilke de imza atmış
olduk.Hiçbir şeyi olmayan eve hırsız niye 
girsin? Girdi diyelim ne olacak; kırk hırsız bir
çıplağı soyamaz demiş ya atalarımız bizim
mevzu o misal... 

Hayat eve sığar mı?
Dilek BOZKURT

EVSIZLERE
EL ATILDI!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 'evde kal' çağrıları yapıldı 
ve İçişleri Bakanlığınca '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' 
vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Evsiz birçok
vatandaş ise sokakta yaşamaya devam ediyordu. İBB, sokakta yaşayan
vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye  başladı

S okakta yaşayanların Tevfik Aydeniz
Spor Tesisi'nde14 gün kaldıktan sonra
diğer tesislere yerleştirileceğini söyleyen

İBB Darülaceze Müdürlüğü Müdür Yardım-
cısı Oktay Özten, "İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı
ile Eyüp'te bulunan sosyal tesisimiz Tevfik Ay-
deniz Spor Salonu'nu sokaktaki evsizlerimize
yönelik olarak, barınma merkezi haline çevir-
dik. Bizim zaten Esenyurt'ta ve Kayışdağı'nda
iki tane barınma tesisimiz var. Fakat şu anda
sokakta bulunan vatandaşlarımızı izole edebil-
memiz için bu tesisi hazırladık. Bu tesisimizin
hazırlanış amacına yönelik olarak yatacakları
ve yemek yiyecekleri alanları 1,5-2 metre ara-
lıklarla ayarladık. Hedefimiz, şu an sosyal
alanlarda Covid-19 vakası olanlar var ise tes-
pit edip hastanelere gönderebilmek" dedi. 

Tesisi dezenfekte ettik

Öncelikle tesisi dezenfekte ettiklerini dile geti-
ren Oktay Özten, "Daha sonra sokakta yaşa-
yanların Alo 153'e, zabıtaya ve polise gidecek
ihbarlarla buraya gelmelerini, burada banyo-
larını yapmalarını, vereceğimiz kıyafetleri giy-
melerini sağlayacağız. Daha sonra tıraşlarını
yapıp tesise alacağız. İkinci aşamada ise 14
gün boyunca burada misafir olarak kalacaklar.

Sabah, öğle ve akşam yemeklerini yemekhane-
mizde vereceğiz. 2,5-, 3 ay gibi bir süre bo-
yunca bu izolasyonu sırayla sürdüreceğiz. Asıl
hedeflediğimiz nokta, burada 14 gün boyunca
kalacak olan evsizlerimizi ikinci etapta Esen-
yurt'taki sosyal tesisimize alacağız. Burası
bizim için bir transfer merkezi olacak ki sokak-
taki evsizlerimizi izole edebilelim. İkinci 14
günlük, üçüncü 14 günlük şeklinde toplanacak
olan insanları da burada misafir edeceğiz. 7
gün 24 saat boyunca tesiste doktorumuz ve
ambulansımız olacak. Hedeflediğimiz nokta
sokaktaki evsizlerimizin sağlıklarını korumak.
Gün içerisinde 4 defa ateşleri ölçülecek" açık-
lamsında bulundu. 

Üçüncü alternatifimiz de var

Oktay Özten tesisin 160 kişilik olduğunu ve
dolduğu taktirde başka alternatiflerinin de bu-
lunduğunu söyleyerek, “Evsizlerimiz daha
önce Esenyurt'taki tesiste bulunuyorlardı. Biz
Esenyurt'taki tesisimize giriş çıkışları 1 ay önce
kapattık. Evsizlerimizi burada misafir etmeyi
ve izole ettikten sonra vaka var ise hastanelere,
yok ise sosyal tesisimize alacağız. Buranın
kapasitesi şu anda 160 kişi. Eğer 160 kişiyi 
bulursak üçüncü alternatifimiz de var" diye
konuştu. DHA

DIŞARIDA KORKUYORDUM
Tesise gelip kayıt yaptıran 59 yaşındaki Murat Soydaş, dışarıda ko-
ronavirüs salgınından korktuğunu söyleyerek, “Ben aşağı yukarı
15-20 senedir dışarıdayım. Dışarıda korkuyordum, burası bizim için
velinimet oldu. Allah razı olsun herkesten. Her şeyin hayırlısı olsun.
Burada güvende hissediyorum. Dışarıdan iyidir" açıklamasını yaptı. 

Otogarda sessizlik!

Harem Otogarı’nda faaliyetler durduruldu
Harem Otogar İşletmesi, korona-
virüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında alınan "şehirlerarası
seyahat kısıtlaması" kararının ar-
dından faaliyetlerini geçici olarak
durdurdu. İstanbul'un Anadolu
Yakası'nda bulunan Harem Oto-
garı'ndaki esnaf, "şehirlerarası se-
yahat kısıtlaması" getirilmesinin
ardından yaptığı toplantıda, düşen
yolcu sayılarını da göz önünde bu-
lundurarak taşımacılık faaliyetle-
rini durdurma kararı aldı. Harem
Otogarı'nda yazıhanesi bulunan
Rıfat Göğebakan şu ifadeleri kul-
landı. "Yolcularımızın hepsini izin
belgesi almaya yönlendirdik. Kimi-
sini Kadıköy'e, Kartal'a, Üsküdar'a

kaymakamlık bugün açık zaten bu
günden sonra otobüs kaldırılma-
yacak. Zaten bugünde otobüs
dolu olduğu için izin belgesini çı-
kardık. Yolcuların izin belgesi al-
madan seyahat etmesi yasak.
İkinci bir emire kadar otobüsleri-
miz çalışmayacak" dedi. Üsküdar
Kaymakamlığı'na gönderilen ya-
zıda şu ifadelere yer verilmişti:
"Koronavirüs tedbirleri/otobüs se-
ferleri ile ilgili genelgeye vermek
amacıyla ayrıca arz talep olmadı-
ğından firmaların da görüşü alına-
rak, 28.03.2020 tarihinden itibaren
ikinci bir emre kadar yazıhaneler
kapalı tutulacak ve otobüs ile ser-
vis seferleri yapılmayacaktır."

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında önceki gün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir
dışına çıkışlar durdurulmuş, kentin giriş ve çıkışlarında polisler denetimlere başlamıştı. 15
Temmuz Demokrasi Otogarı'nda birkaç otobüs ve servis minibüsünün dışında araç gözükmedi

Piknikçilere
polis uyarısı
Koronavirüs tehdidinin yayılmasını
önlemek amacıyla yapılan ‘Evde
Kal’ çağrılarına uymayarak 
Avcılar sahiline yakın parklarda
piknik yapanlar, devriye gezen 
polisler tarafından uyarıldı

içişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Cuma günü Konoravirüs salgınına
karşı alınan önlemler kapsamında cu-

martesi ve pazar günleri mesire alanları, ören yer-
leri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarının,
yürüme, koşma, spor yapma, balık tutmak dahil
olmak üzere yasaklandığını açıkladı. Tarım ve
Orman Bakanlığı da bahçe, park ve mesire alan-
larında mangal yakılması ve piknik yapılmasını
yasakladı. Avcılar sahil bandında dün sabah
erken saatlerde yürüyüşe çıkanlar ile aletlerinin
bulunduğu yerlerde spor yapanlar görülürken, za-
bıta ekipleri bunları ilerleyen saatlerde uyararak
uzaklaştırdı. Ancak, yolun karşı tarafında bulu-
nan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’nda
öğleden sonra bazı kişilerin masalı banklarda
oturarak piknik yaptıkları görüldü.

'Evinize gidin' uyarısı

İhbarlar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube devriye ekipleri sahilin hemen yanın-
daki bu parkta oturanlara, sağlıkları açısından
buradan uzaklaşmaları yönünde anonslar yaptı.
Anonslarla yetinmeyen polisler, masaların etra-
fında oturanların yanlarına giderek, yasağı hatır-
latarak sağlıklarını düşünmelerini ve evlerine
gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Bu arada bir kişi-
nin yanında mikrofon bağladığı amplifikatör ge-
tirdiği etrafında toplanan ve bir şeyler içen
gençlere şarkı söylediği görüldü. Şarkı söyleyen
kişi, kendisine evine gitmesini söyleyen polislere,
herkesin hastalık nedeniyle moralinin bozuldu-
ğunu, etrafında toplananlara moral vermek istedi-
ğini söyledi. Polis bu kişi ile etrafındakileri evlerine
gitmeleri uyarısında bulundu. DHA

Topu taşımadan
hastaneye!

Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında
oluşturulan kontrol noktalarında se-

yahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçla-
rıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.
Silivri'deki kontrollerde ateşi yüksek çıkan mini-
büsteki yolcu hastaneye götürüldü.

Ateşleri ölçüldü

Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00
itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler
durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve
çıkış noktalarında denetime başladı. Denetimle-
rin yapıldı noktalardan biri Silivri oldu. Ekipler
şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan otobüs ve
minibüslerde kontrol yaptı. Durdurulan araçlar-
daki yolcuların ateşleri de ölçüldü. Buradaki de-
netimlerde ilçe içinde çalışan hatlı minibüsteki
yolcuların da ateşleri ölçüldü. Yapılan ölçüm-
lerde 37 yaşındaki Turgut Ç.'nin ateşi yüksek
çıktı. Ekipler denetim noktasına sağlık ekiplerini
çağırdı. Özel kıyafet giyen sağlık çalışanları Tur-
gut Ç.'yi ambulansa aldı. Ateşi yüksek çıkan
yolcu hastaneye götürüldü. DHA



İnsanlık koronavirüs ile savaş halinde. 
Dünya genelinde koronavirüsün üret-
tiği cavid19 nedeniyle 30 bin 848 kişi 

yaşamını yitirirken 664 bin 924 kişi enfekte 
oldu. 

Türkiye’de ise bu yazı kalem alındığındaki 
rakamlar; can kaybı 108, hasta sayısı 7 bin 
402 şeklindeydi. 

* 
Aralık ayıda Çin'in Vuhan kentinde ortaya 

çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı; 
ülkeler, hükümetler ve toplumlar için de bir 
sınav niteliğinde. 

İzlenen yöntemler ve benimsenen önlem-
ler, yönetim anlayışlarının ve halkın yakla-
şımlarının nasıl değiştiğini gösteriyor. 

8 milyar kişinin yaşadığı demografiyle, 
devasa kentleşme ve mega şehirlerin oluşu-
muyla, bu bölgelerin kitlesel ulaşım hatla-
rıyla birbirlerine bağlanmasıyla farklı 
türden bir toplum yaratıldı. 

Bu durum bizim doğa ve hayvanlar 
alemiyle ilişkimizi değiştirdi. 

Hayvanların yaşam alanlarını kasten, 
giderek artan bir hızla yok ettik. 

Bu da, insanların daha önce hiçbir 
iletişimleri olmayan hayvanlarla daha sık 
temas halinde olmaları anlamına geliyor. 

* 
Ülkeler bu virüs salgınına karşı 

hazırlıksız yakalanmış görünüyor. 
Böyle bir duruma nasıl hazırlıklı olunabi-

lirdi? 
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kim bile-

bilirdi?" açıklaması çok üzücü çünkü bu 
durumu bilmemek için hiçbir neden yok. 

1997'den bu yana kamu sağlığı yetkilileri 
tam da bu olayları öngörüyordu. 

SARS salgınından sonra acil durum plan-
larının taslakları yapılmıştı ve ABD Senato-
su'nda görüşülmüştü. 

Kim bilir belki de bir kaç ay sonra hayat 
normale dönecek ve koronavirüs salgını da 
unutulup gidilecek. 

Sonrasında benzer bir salgında insanlık 
daha büyük yaralar alacak. 

* 
Bakın bu salgın insanlığı nasıl dize 

getirdi. 
Evlere kapandık. 

İş yerlerimizi kapattık. 
Sokağa çıkamaz olduk. 
Bazı ilkeler giriş çıkışlarını kapattı. 
Biz Türkiye olarak şehirlerarası ulaşımı 

kapattık. 
Geçimi unuttuk, sanatı, sporu, müziği, 

kültürü, edebiyatı, zevklerimizi unuttuk. 
Yetmişeş m2 evlerimizde gözümüzü bir 

iki siyasetçinin, devlet adamlarının 
dudaklarına kilitlendik. 

Acaba yeni bir bilgi var mı? 
Yeni bir umut var mı? 
Ama nafile. 
Her geçen gün tablo biraz daha kötüye 

gidiyor. 
Hergün binlerce yeni vaka. 
Onlarca yeni ölü. 
Ve karamsarlık. 

* 
Peki ne yapmak lazım. 
Koca dünya bir virüs belasına teslim mi 

olacak? 
Tabi ki hayır. 
Savaşacağız. 
Direneceğiz. 
Olanlardan ders çıkaracağız. 
Bilimden vazgeçmeyeceğiz. 
İnsanlıktan vazgeçmeyeceğiz. 
İnsanoğlunun en büyük özelliği olan 

‘zeka’mızı kullanacağız. 
İlaç bulacağız. 
Aşı bulacağız. 
Belki biraz kurban vereceğiz ama yine 

biz kazanacağız. 
İnsanlık kazanacak. 
Ve salgından sonra da insanlığımızdan 

vazgeçmeyeceğiz. 
Böbürlenmeyeceğiz. 
Ahlaklı olacağız. 
Duyarlı olacağız. 
Yardımsever olacağız. 
Kimseyi dışlamayacağız. 
Paraya tapmayacağız. 
Pula değer vermeyeceğiz. 
Hak yemeyeceğiz. 
Adil olacağız. 
İşte ancak o zaman bu tür saldırılarda, 

kenetlenerek, insan olduğumuzu bilerek 
virüslerin üstesinden gelmesini biliriz.
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T üm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de yayılan corona virüsün 
yayılmasını önlemek amacıyla 

birçok tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı ise 
valiliklere gönderdiği ek genelgede, yolcu 
otobüslerinin kapasitesinin yüzde 50’si 
oranında yolcu kabul edeceğini belirtti. 
Ancak bu tedbirlere uymayarak halkın 
sağlığını tehlikeye sokanlar da oluyor. 
İstanbul’da Gültepe-Kabataş seferini 
yapan 62 hat numaralı otobüs, iddiaya 
göre sabah 06.15 hareket saatine rağmen 
daha fazla yolcu taşımak için daha geç 
hareket etti. 
Bir yolcu tarafından Levent metro dura-
ğından bir durak önce çekilen görüntü-
lerde, onlarca yolcunun tıka basa olduğu 
otobüste corona virüsü salgınına karşı 
sosyal mesafenin korunmadığı görülüyor. 

Bir otelde güvenlik görevlisi olduğunu, 
sabah işe gitmek üzere otobüse bindiğinde 
bu görüntüleri çektiğini söyleyen yolcu, 
otobüse bindiği Harmantepe durağından 
Levent’e kadar bu şekilde gittiklerini be-
lirtti. Görüntüleri çeken yolcu, “Harman-
tepe’den Levent’e kadar bu şekilde geldik. 
Normalde 6.15’te gelmeliyken, 6.30’da 
geldi. Nereden baksanız bir haftadan beri 
bu şekilde. Şoförün de kendisini koruması 
için maskesi, eldiveni yoktu” ifadelerini 
kullandı. 

İBB harekete geçti 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sabah 
sözcü.com.tr’nin duyurduğu sosyal me-
safe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşı-
yan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki 
otobüsün şoförünün sertifikasını iptal etti-

ğini duyurdu. İBB’den yapılan açıkla-
mada, "Koronavirüs salgını nedeniyle İs-
tanbul'da kent içi hareketlilik yüzde 8'e 
düştü. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu 
taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesi 
yüzde 50'ye düşürüldü. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, gelirleri maliyetlerini karşı-
lamayan Özel Halk Otobüsü işletmecileri 
için destek ödemesi yapılacağını açıkladı. 
Buna rağmen bir işletmeci bu sabah 62 
Gültepe-Kabataş hattında otobüsü sosyal 
mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı bir şe-
kilde yolcuyla doldurdu. Bir yolcu tarafın-
dan kayda alınan ve kamuoyuna yansıyan 
görüntüler üzerine İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan in-
celeme sonucunda kurallara aykırı şekilde 
yolcu taşıyan aracın şoförünün sertifikası-
nın iptal edilmesine karar verildi" denildi.  

Koronavirüsten önce 
koronavirüsten sonra…

Bu virüs ağlıklı bünyeden içeri giremiyor…

Bunlarda doktor tavsiyeleri

IBB OLAYA EL ATTI 
İBB, sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş 

hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu 
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13 YAŞINDAKİ kardeşini ya-
nında pazara getiren pazarcı 
Rıdvan Tekmen, “Evde du-

runca sokakta arkadaşları ile takılıyor. Dı-
şarıda kalması daha kötü yanımızda 
olması bizim için daha iyi. Karar onaylı-
yorum, çocuklar gelmemeli pazara ama 
dışarı da salınmamalı. Hiç olmazsa dışarı 
çıktığından arkadaşlarıyla olması daha 
riskli, biz aileyiz. İç içeyiz” dedi. 

Haftaya gelmeyeceğim 

13 yaşındaki Barış Tekmen ise, “Ufak 
tefek işlere yardım ediyorum. Cumartesi 
ve pazar günleri geliyorum diğer günler 
derslerime çalışıyorum. Haftaya gelmeye-
ceğim çünkü vali açıklama yapmış” şek-
linde konuştu. İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün 
yayınladığı mesajda ise, “Vatandaşlarımı-
zın market ve pazar yerlerinde çocukla-
rıyla dolaşmalarına engel olunması 
maksadıyla çocukların market ve pazar 
yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. 
Değerli anne ve babaların sevgili çocukla-
rımızı korumak için gereken hassasiyeti 
göstereceklerine inanıyorum” ifadelerine 
yer vermişti. DHA 

Çocuklar yine pazara geldi
İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ve Zeytinburnu 
Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan semt pazarlarında bazı ailelerinin, hala çocukları ile pazara geldiği görüldü

Bu bölümde virüsle ilgili izlenimlerimi ve 
edindiğim bilgiler ışıkında analizlerimi ve 
tavsiyelerimi sizlerle paylaşacağım. 

* 
Bol bol uzmanlarla, hekimlerle gün 

içerisinde değerlendirmelerde bulunuyorum. 
En çok da sık sık etrafıma bu uyarılarda 

bulunuyorum. 
İnternette, whatsapta koronavirüsle ilgili 

çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. 
Yeni bir şey duyduğunuzda, okuduğu-

nuzda lütfen durun ve düşünün. 
Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişme-

ler konusunda ailenizi ve arkadaşlarınızı bil-
gilendirmek isteyebilir, böylece onlara 
yardım etmek isteyebilirsiniz. 

Bu nedenle e-mail, WhatsApp, Facebook 
veya Twitter üzerinden yeni bir tavsiye aldı-
ğınızda bunu hemen onlara aktarmış olabi-
lirsiniz. 

Ancak o bilgilerin doğru olup olmadığın-
dan emin değilseniz önce durun ve düşünün. 

Bir bilene danışın. 
Eğer size yeni bir bilgi iletildiğinde, 

herhangi bir şüpheniz varsa, biraz daha 
araştırma yapın. 

Kaynağınızı kontrol edin 
Sahte olabilir mi? 
Görünüşler yanıltıcı olabilir. 
Bazı resmi kurumların ve yetkililerin 

resmi hesaplarını taklit etmek mümkün. 

Ekran görüntüleri de, güvenilir bir kamu 
kuruluşundan geliyormuş izlenimi verilerek 
değiştirilebilir. 

Doğru olduğundan emin değilseniz, 
paylaşmayın. 

Her bilgiyi, vakayı tek tek kontrol edin. 
Duygusal mesajlara dikkat edin. 
Önyargılar hakkında uzun uzun düşünün. 

* 
Evde bol bol egzersiz yapın. 
Müzik dinleyin ama damar değil. 
Eğlenceli müzikler. 
Film izleyin. 
Kitap okuyun. 
Ben şöyle yapıyorum. 
24 saati bölümlere ayırdım. 
Sabah kalkınca spor. 
Ardından haberlere göz atmaca ama tabi 

ki güvendiğim kaynaklı haberlere, tv falan 
değil. 

En az bir saat kitap okuyorum. 
En az bir saat görüşmeler yapıyorum. 
Bir saat sosyal medyada dolanıyorum. 
Arada bir canlı yayın yapıyorum, konuklu 

veya tek. 
Günde en az bir film izliyorum. 
Ve bir bakıyorum gün bitmiş, üstelik bana 

yetmeden bitmiş. 
Uyumadan önce de gün içerisinde 

yüzlerce gelen whatshap mesajlarına 
bakıyorum ve bazılarına cevap veriyorum. 

Doktor arkadaşlarımla konuşunca biraz 
rahatlıyorum. 

Bakın neden size de aktarayım. 
Öncelikle bu virüs sağlıklı bünyeden içeri 

giremezmiş. 
Girse bile sağlıklı bünye yüzde 99 bu vi-

rüsü yeniyormuş. 
Yine bu virüs karanlık ve nemli ortamları 

seviyormuş. 
Yani bulunduğumuz mekanları kuru ve 

aydınlık tutmalıymışız. 
Cavid 19’e alkol ve antibiyotikler fayda 

etmiyormuş. 
Boşuna antibiyotik ve alkol almayın. 
Virüs kumaşta 3 saat, tahtada 4, metalde 

42, plastikte 72 saat kalırken. 
Havada da en az 3 saat asılı kalıyormuş. 
Kalabalık ortamı seven virüs beslendiği 

şeyleri bulamazsa kendiliğinden çürüyormuş 
Virüsün en büyük panzehir sabun ve kö-

pükmüş. 
Ve tabi test yaptırmak da keyfi değil, 

hekim izniyle oluyormuş. 
Zaten bütün hastaneler tıka basa dolu ol-

duğu için Allah korusun virüs testi pozitif çı-
kanlar da evlerine izole olmaya 
gönderiliyormuş. 

Üç tane ilaç öneriliyormuş. 
Sadece ağır zatürre olanlar yoğun 

bakıma alınıyormuş. 

Bu mesajı da alalım lütfen... 

Orta Asya'dan, günümüze bir şaman 
öğretisi şöyle der : 

"Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz... 
Nehirler kendi suyunu içemez... 
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez... 
Güneş kendisi için ısıtmaz... 
Ay kendisi için parlamaz... 
Çiçekler kendileri için kokmaz... 
Toprak kendisi için doğurmaz... 
Rüzgar kendisi için esmez... 
Bulutlar kendi yağmurlarından 

ıslanmaz." 

Doğanın anayasasında ilk madde şudur... 

Her şey birbiri için yaşar.. 
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.. 
Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı 

bu.. 
Bütünlüğü anlatırdı.. 
Özü iki cümleydi.. 
"Ben biz olduğumuz zaman ben olurum."  
"Ben, ben olduğum için sen, sensin." 

90 TÜRK yolcusu ile dün akşam Taş-
kent-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Öz-
bekistan Havayolları’na ait uçak Türkiye 
semalarına geldiğinde rotasını değiştirdi. 
HY/273 sefer nolu uçak Zonguldak se-
malarında seyir halindeyken rotasını An-
talya Havalimanı’na çevirdi. Değişikliğin 
sebebi ise Türkiye tarafının özel isteğinin 
neden olduğu anlaşıldı. Türk yetkililer 
gelen yolcular için İstanbul ve çevresinde 
karantina yeri kalmadığı gerekçesiyle Öz-
bekistan devletinden uçuşun İstanbul ye-
rine Antalya’ya yapılmasını istedi. 
Türkiye’nin isteğini geri çevirmeyen yet-

kililer uçak pilotlarıyla irtibata geçerek 
rotayı havada değiştirdi. 

Sefer gecikmeli yapılacak 

Öte yandan uçağın Taşkent seferini yap-
masını bekleyen 240 Özbekistanlı yolcu 
ise İstanbul Havalimanı’nda bekleyişini 
sürüyor. Özbekistan İstanbul Başkonso-
luğu tarafından belirlenen yolcular hava-
limanında yolcu giriş kapılarından 
geçerek uçağın gelmesini bekliyor.Tür-
kiye saati ile 22:45’de yapılması gereken 
uçuşun gecikeceği belirtiliyor.  
MURAT PALAVAR 

Havada rota değiştirdi

AVCILAR'DA yaklaşık 15 kişilik grup, 
koronavirüs salgınına rağmen yol ka-
patıp halay çekti. Sokağı düğün salo-
nuna çeviren grup dakikalarca dans 
etti. Koronavirüs salgınını önlemek 
için yayınlanan genelgeyle düğün sa-
lonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. 
Bu sebeple birçok vatandaş nikah ta-
rihlerini ertelemeyi tercih etti. Avcılar 
Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen 
çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 
şahit olması şartıyla kıymaya devam 
etti. Avcılar'da nikahları olduğu öğre-
nilen bir çiftin yakınları Reyhan So-
kak'ta yol kapattı. Yaklaşık 15 kişilik 
grup, koronavirüs salgınına rağmen 
halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta 
düğün salonuna çeviren grup nikaha 
gitmek için sokaktan ayrıldı. 

Yolu kapatıp  
halay çektiler 

HY/273 sefer nolu uçak Zonguldak  
semalarında seyir halindeyken rotasını 
Antalya Havalimanı’na çevirdi.
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Ç in’in Hubei eyaletindeki Wuhan ken-
tinde ortaya çıktıktan çok kısa bir 
süre sonra küresel bir salgın halini 

alan corona virüsü birçok ülkenin alışkanlık 
ve önceliklerini de gözler önüne serdi… Co-
rona virüsü krizinin hız kazanmasıyla birlikte 
farklı ülke vatandaşlarının süpermarketlerden 
hangi ürünleri satın aldığı ortaya çıktı. Söz-
cü'den Ali Gülen'in haberine göre savaş ve 
kıtlık dönemlerinde un, bulgur, bakliyat, yağ 
ve şeker depolayan Türk halkı, corona virüsü 
salgını günlerinde kolonyaya hücum etti. 
Diğer ülkelerden gelen sonuçlar ise bir hayli 
farklı. 

Almanya'da tuvalet kağıdı 

Corona virüsüne karşı zamanında müdahale 
ederek Avrupa’daki diğer ülkelere oranla çok 
daha iyi bir konumda olan Almanya’da sal-
gın haberlerinin artmasıyla birlikte Almanlar 
tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerine 
hücum etti. Ülkede süpermarketler, temizlik 
malzemeleri satan mağazalar ve eczaneler en 
çok uğranılan yerler oldu. Talep o kadar yük-
seldi ki, bir süre önce bir paket tuvalet kağıdı-
nın fiyatı online satış yapan yerlerde 20 
Euro'ya kadar yükseldi. 

İtalyanlar makarna ve şarap 

ABD’de her kriz zamanında olduğu gibi bu 

krizde de durum pek değişmedi. Yiyecek ve 
içecek temininin yanı sıra ABD’liler silah 
satan yerlere hücum etti. Birçok silah mağa-
zasında ürünler tükenirken sadece silah değil, 
bol miktarda cephane de satıldı. Corona vi-
rüsünün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da 
en çok makarna satıldı. 10 binden fazla insa-
nın yaşamını yitirdiği İtalya’da Türkiye gibi 
taharet musluğunun yaygın olması sebebiyle 
tuvalet kağıdına çok fazla hücum olmadı. 
Bunun yerine en çok makarna ve şarap sa-
tıldı. 

İspanya hamur işi ve şarap 

5982 kişinin öldüğü ve 73 binden fazla kişinin 
hasta olduğu İspanya'da da makarna ve 
hamur işi ile şarap en çok rağbet gören ürün-
ler oldu. Tuvalet kağıdına çok büyük talep 
patlaması olmadı. Belirli bir oranda esrarın 
serbest olduğu ülkede, gençler bu ürünlerin 
içildiği ve satıldığı yerler kapanmadan önce, 
kendi içecekleri uyuşturucuları depoladı. 6 
Nisan'a kadar kapalı kalacak olan uyuşturucu 
içilen cafe-barların önünde kuyruklar oluştu. 

Biz kolanyaya hücum ettik 

Aslı Köln'den gelen ve “4711 Köln suyu” ola-
rak bilinen, kolonya (Kologne) dediğimiz 
hafif parfüm, corona krizinde baş tacımız 
oldu. İçerdiği yüksek oranda alkol nedeniyle 

bir dezenfeksiyon maddesi olarak kullanılan 
kolonya, Türkiye’de en çok satılan ürünlerin 
başında geliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere 

başta olmak üzere birçok ülkede salgın habe-
rinin yayılmasının ardındna süpermarketler 
adeta yağmalandı.
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DÜNYA çapında 31 binden 
fazla ölümüne sebep olan co-
rona virüsünün Avrupa’da en 

çok etkilediği ülkelerin başında İspanya 
geliyor. İtalya’nın ardından hem vaka 
hem de ölüm sayısında ikinci sırada yer 
alan İspanya’da son 24 saatlik veriler ka-
muoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada 
dün ülke genelinde corona virüsüne bağlı 
ölüm sayısı 838 artarak 6 bin 528’e çıktı. 
Bu oran corona virüsüne bağlı ölümler 
olarak ülke tarihinin en kötü günü olarak 
geçti. Yapılan açıklamada ülkedeki co-
rona virüsü vakasayısının da 72 bin 
248’den 78 bin 797’ye çıktığı açıklandı. 

14 Mart'a kadar kapalı 
Başbakan Pedro Sanchez televizyon kar-
şısına geçerek bir ulusa sesleniş konuş-
ması yapmış ve zorunlu olmayan 
çalışanların 2 hafta boyunca evde kal-
ması çağrısında bulunmuştu. Sanchez, 
30 Mart ile 9 Nisan arasında çalışmaya-
cak işçilerin maaşlarını alacağı ama çalış-
madığı günler için çalışma saatlerini daha 
sonra dolduracağını söylemişti. Ülke ge-
nelinde ölümlerin çoğu başkent Madrid 
ve çevresinde olurken, ülke genelinde 
okul, bar, lokanta ve mağazalar  
14 Mart’a kadar kapalı tutuluyor. 

En ölümcül gün! 

İRAN Sağlık Bakanlığı İleti-
şim ve Halkla İlişkiler Birimi 
Başkanı Kiyanuş Cihanpur 

ülkedeki corona virüsü vakalarına ilişkin 
son bilgileri paylaştı. Cihanpur ülkedeki 
toplam onaylanmış vaka sayısının 38 
bin 309'a, ölenlerin sayısının ise 2 bin 
640'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat 
içerisinde 2 bin 901 kişinin corona vi-
rüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyen 
Cihanpur, bunlardan 123'ünün hayatını 
kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede 
corona virüsünden iyileşip taburcu olan-
ların sayısının ise 12 bin 391 kişiye ulaş-
tığını ifade etti. Kiyanuş Cihanpur 3 bin 
467 kişinin durumunun ağır olduğunu 
ve yoğun bakımda tedavilerinin devam 
ettiğini söyledi. 

Komşuda  
kabus bitmiyor

Almanya’nın finans merkezi 
Frankfurt’un da içinde bulun-
duğu Hesse eyaletinin ekonomi 

bakanı Thomas Schafer’in cansız bedeni 

tren raylarının yanında bulundu. Hocheim 
bölgesinde tren hattının yanında cansız be-
deni bulunan 52 yaşındaki CDU’lu Scha-
fer’in arkasında bir intihar notu bıraktığı 

aktarıldı. Vücudundaki yaralar yüzünden 
teşhis edilmekte zorlanan Schafer’e yapı-
lan otopsi sonucunda yaşamını yitiren 
şahsın ekonomi bakanı olduğu doğrulandı. 

Alman bakan ölü bulundu

CORONA’YA KARSI 
ILGINC ONLEMLER

DÜNYANIN 199 ülke ve bölge-
sinde tespit edilen corona vi-
rüsü can almaya devam 

ediyor. ABD, İtalya, Çin ve İspanya’da 
en çok vakanın görüldüğü hastalık son 
resmi rakamlara göre dünya çapında 660 
binden fazla insanda tespit edildi. Co-
rona virüsüne bağlı ölüm sayısı dünya 
çapında 30 bini geçerken İtalya’da 10 bin 
023, İspanya’da 5 bin 982, Çin’de 3 bin 
300, İran’da 2 bin 517, Fransa’da 2 bin 
314 ve ABD’de 2 bin 227 kişi yaşamını 
yitirirken salgın ile ilgili peş peşe açıkla-
malar geldi.  

Psikolojik eşik geçildi 

Corona virüsü salgınından Avrupa’da 
İtalya ve İspanya ile birlikte en çok etkile-

nen ülkelerden olan Fransa’da ölü sayısı 
2 bini geçti. Resmi rakamlara göre Fran-
sa’da 2 bin 314 kişi corona virüsüne 
bağlı sebeplerden yaşamını yitirdi. Fran-
sız sağlık yetkilileri, ülke çapında yoğun 
bakım yataklarının sayısının artırılması 
için alarm durumuna geçti. Yeni Zelan-
da’da corona virüsüne bağlı ilk ölüm ger-
çekleşti. Yeni Zelandalı yetkililer 
tarafından yapılan açıklamada sağlık so-
runları olan 70’lerindeki bir kadının te-
davi gördüğü hastanee yaşamını yitirdiği 
belirtildi. Öte yandan Yeni Zelandalı yet-
kililer pazar günü 63 yeni vakanın görül-
düğünü açıklarken toplam vaka sayısının 
da 514 olduğu belirtildi. Yeni Zelanda 
Başbakanı Jacinda Ardern, “Bugünkü 
ölüm, hastalıkla mücadelede iplerin eli-

mizde olduğunu hatırlattı. Bu ölüm ay-
rıca virüsün yayılmasını engellemek için 
neden çok sert önlemler aldığımızı gözler 
önüne seriyor” dedi. 

Minik bebek öldü 

Corona virüsü salgınından en çok etkile-
nen ABD’de bir bebeğin Covid-19 yü-
zünden yaşamını kaybettiği açıklandı. 
Illinois sağlık departmanı tarafından ya-
pılan açıklamada, bebeğin hastalıktan öl-
düğü belirtildi. Illinois valisi JB Pritzker, 
çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma baş-
latıldığını açıkladı. 1 yaşından küçük olan 
çocuğun başka bir sağlık sorunu olup ol-
madığı henüz bilinmezken Illinois Kamu 
Sağlığı Birimi Direktörü Dr. Ngozi Ezike, 
“Kapsamlı bir inceleme başlattık. Bu 

ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak 
için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. 
Galler Prensi Charles’ta corona virüsü 
tespit edilmesinin şokunu üzerinden ata-
mayan İngiliz kamuoyu, Başbakan Boris 
Johnson’da da corona virüsü tespit edil-
mesinin ardından panik büyüdü. Geçen 
haftalarda corona virüsüne zamanında 
ve doğru müdahale etmediği gerekçesiyle 
eleştirilen Johnson, bir yazı yazarak 
bütün İngiliz vatandaşlarına gönderdi. 
Johnson, “Virüs salgını iyi hale gelmeden 
önce çok daha kötü olacak” dedi. Top-
lamda 5.8 milyon İngiliz poundu (yakla-
şık 46 milyon TL) harcanan proje 
kapsamında, İngiltere’deki 30 milyon eve 
ulaştırılacak mektupta corona virüsü ile 
ilgili tedbirler ve öneriler de yer alacak. 

İYİ HABER DE VAR KÖTÜ HABER DE 

199 ülke ve bölgede tespit edilen corona virüsü salgını devam ederken, bu hastalık ülkelerin alışkanlıkları ve ihtiyaç 
önceliklerini de net bir şekilde gözler önüne serdi. Türk halkı salgın haberlerinin hız kazanmasından sonra kolonyaya 
hücum ederken, Almanya tuvalet kağıdı, Fransa prezervatif, İtalyanlar ise şarap ve makarna tüketimini artırdı

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 663 binden fazla insanda görülen 
corona virüsü kabusu bitmiyor. 199 ülke ve bölgede 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili iyi ve kötü haberler gelmeye devam ediyor 

Almanya'nın Hesse eyaletinin ekonomi bakanı Thomas Schafer'in cansız bedeni Wiesbaden yakınlarındaki tren raylarında bulundu

TÜRKLER KOLONYAYA, FRANSIZLAR PREZERVATİFE, İTALYANLAR MAKARNAYA HÜCUM ETMİŞ

37 BİNDEN fazla vakanın görüldüğü 
Fransa, diğer ülkelerden başka bir ürüne yö-
neldi… Corona virüsü krizi yaşandığı gün-
lerde Fransa’da prezervatif ve şarap satışları 
patladı. İsveç, Norveç, Danimarka ve Fin-
landiya'da corona alışverişleri diğer ülkeler-
den çok farklı oldu. İskandinav ülkelerinde 
ağrı-kesici ve ateş düşürücülerle, insüline 
büyük rağbet vardı. Bu bölgede son dö-
nemde eczanelerden bunlar talep ediliyor. 
Hollanda’da salgın haberinin yayılmasının 

ardından, Nisan ayının başına kadar kapalı 
olacak uyuşturucu madde satan mağazala-
rın önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. 
Komşumuz Bulgaristan ise kendini turunç-
gillere vurmuş durumda. Bulgarlar, bol bol 
limon, portakal ve benzeri ürünler satın alı-
yor. İsviçre de, nüfusa oranla corona virüsü 
vakalarının yoğun görüldüğü bir ülke. Bu 
ülkede en çok dondurulmuş hazır ürünler, 
sebze ve Almanya’da olduğu gibi tuvalet 
kağıdı satılıyor. 

Prezervatif satışları patladı 

Corona virüsünün Avrupa'da en 
çok etkilediği ülkelerin başında 

gelen İspanya'da dün 838 kişinin 
yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkede 
toplam ölü sayısı 6528'e çıkarken 

bu oran ülke tarihinde en çok 
ölümün yaşandığı gün oldu

Corona virüsü salgınından en çok 
etkilenen ülkelerin başında gelen 
İran'da vaka sayısı 38 bin 309'a 

çıktı. Yapılan açıklamada ölenlerin 
sayısı ise 2 bin 640'a yükseldi
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EVDE KAL KİTAP OKU
KORONAVİRÜS (COVID-19) se-
bebiyle okulların 30 Nisan 2020 
tarihine kadar tatil edilmesinin 

ardından evlerinde kalan öğrenciler için 
Ümraniye Belediyesi yeni bir çalışma baş-
lattı. Öncelikle dezenfektesi yapılan 35 bin 
adet kitap ardından kolilere yerleştirilerek 
belediye ekiplerince öğrencilerin  

evlerine dağıtıyor. 

Tek tek dağıtacağız 

35 bin adet kitabı tek tek evlere teslim edecek-
lerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı 
İsmet Yıldırım, “Depolarımızda 35 bin adet 
kitabımız vardı. Bunları hijyen ortamında ar-
kadaşlarımız hazırladı. Biz de bir kampanya 

başlatıyoruz, liseli gençlerimize ortaokullu 
gençlerimize ‘Evde Kal’ projesi kapsamında 
destek olarak kitap okumalarını teşvik için tek 
tek dağıtacağız. Bizleri telefonla arayarak ula-
şırlarsa destek için kitapları evlerine kadar tes-
lim edeceğiz. Bu projede emeği geçen ekibime 
teşekkür ediyorum. Evde kal rahat et, evde kal 
huzurlu ol, evde kal kitap oku” dedi. DHA 

Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil  
olması sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte edilmiş 35 bin adet kitabı kapı kapı gezerek evlerine dağıtacak

HAFTANIN  
KITAPLARI 
Egil Asprem, Kennet Granholm'dan Ezote-
rizm. Günümüz dünyasında ezoteriğin yeri-
nin anlaşılması için önemli olan akım ve 
konulara ışık tutan makaleler 1950'ler sonra-
sına, özellikle de son yirmi yıla odaklanıyor. 
“Bu değerli derleme, literatürdeki boşluğu 
doldurmanın yanı sıra okuru, ezoterizmin 
daha önce yeterince çalışılmamış veçheleri 
üzerine halihazırda yürütülen çalışmalarla ta-
nıştıracak.” –Olav Hammer, Southern Den-
mark Üniversitesi. (Alfa Yayıncılık) 

Patricia MacLachlan'dan Şairin Köpeği. Bir-
çok çocuk ve gençlik romanının yazarıdır. 
Aile, sevgi, arkadaşlık gibi konuları hayatın 
içinden örneklerle ve gerçekçi bir dille işleyen 
Newbery Ödüllü yazar, resimli çocuk kitapları 
da yazmıştır. Amerikalı yazar Massachu-
setts'te yaşamaktadır. (Altın Kitaplar) 

Defne Ongun Müminoğlu'ndan Renkgiller 
Kampta. Renkgiller bu sefer de yaşamın tüm 
renklerini barındıran doğada keşifteler! Ateş 
Bey ve Yaprak Hanım tüm aileyi toparlayıp 
kamp yapmak için yola çıkıyor. O güne kadar 
arka bahçelerinde kamp çadırı kuran Uzay ve 
Lila gerçek bir kamp ortamında bulunacak-
ları için çok heyecanlılar. Sadece onlar mı? 
Kontes, Pati ve Uçan Kanat'da yerinde dura-
mıyor. Kampta neler neler yaşıyorlar bir 
bilseniz… 
Gördüklerinize inanamayacaksınız. Çünkü 
her şeyin sırrı doğada. (Artemis Yayınları) 

Eser Kemal'den Elimi Bırakma. Ortado-
ğu'nun kadim şehrinde cereyan eden olayla-
rın gölgesinde, mimar olma hayallerini 
yeşertmeye çalışan bir kız, “Evimize yaklaşan 
savaşın kapımızı çalacağından korkuyorum” 
diyen Ali'nin Refika’sı… Adını koymaktan çe-
kindiği çarkına yeni dişliler eklemeye gayret 
gösteren Halepli üniversite öğrencisi… Gör-
düğümüz ama görmezden geldiğimiz, duy-
duğumuz ama zihnimizde yer tutmayan ve 
birçoğumuz için de, “Ortadoğu'dan sıradan 
haberler” niteliği taşıyan insani ve vicdani bir 
yaşam öyküsü… (Bilgi Yayınevi) 

Carlos Fuentes'tan Doğmamış Kristof. Mek-
sika için öngörülen bütün felaketlerin gerçek-
leştiği 1992 yılı, Kristof Kolomb'un Yeni 
Dünya'yı keşfinin de 500. yıldönümü. Gökten 
zehir yağan, siyasetçilerin kitleleri bilinçsizleş-
tirme yoluyla zapt ettiği, ABD'nin sömürge 
politikalarına artık tamamen teslim olmuş 
Meksika'nın geçmişini olduğu kadar gelece-
ğini de gören Kristof'un anlatısı bu. Anne 
rahmindeki Kristof doğmayı beklerken isimle-
rin esrarını çözmeye uğraşacak, bilinmeyene 
karşı savaşacak, dilleri karıştıracak, soracak, 
konuşacak, hayal kuracak, insanlara kendile-
rinin başka bir imgesini sunacak, aynı kalarak 
dönüşüme uğrayacak… (Can Yayınları) 

Mineke Schipper'den Giyinmenin Kısa Tarihi. 
Kitap, insanlığın çıplaklıkla meşgul olmasının 
hikâyesiyle birlikte çok değişken çıplaklık ta-
nımları hakkında devam eden çeşitli tartışma-
ları ve bedenin hangi bölümlerinin toplumsal 
alanda kapatılması gerektiğini dayatan kural-
ların nedenlerini anlatıyor. Bedenin görünür-
lüğünün sınırlarını haritalayan bu kitap, tarih 
boyunca, insan tenine yönelik giderek farklıla-
şan bakış açılarını, öngörülemeyen etkileriyle 

birlikte keşfetme imkânı sunuyor.  
(Destek Yayınları) 

Roger Hargreaves'tan Bay Doğum Günü. 
Küçük “Bay ve Bayanlar” tam 17 dilde, 
1971'den beri 200 milyondan fazla insanın 
gülümsemesine neden oluyor.  
Şimdi sıra çocuklarınızda ve sizde! 
(Doğan ve Egmont Yayıncılık) 

Bengisu Gençay'dan Zem Sesini Arıyor. Tüm 
çocukların “ince sesli”, “orta sesli” ya da 
“kalın sesli” olarak üçe ayrıldığı bir gezegenle 
tanışın. Burada yaşayanların ne iş yapacak-
ları, kimlerle arkadaşlık edecekleri ses tonla-
rına göre belirleniyor. Peki günün birinde bu 
gezegende, sesi olmayan bir çocuk doğarsa 
ne olur? Sesi olmayan kahramanımız Zem, 
yaşam sesi diğerlerinden farklı olanların ka-
patıldığı, Mostrosul adlı, gizemlerle dolu 
yerde maceraperest Do ve sıra dışı aşçılık  
becerilerine sahip Tiz'le tanışır.  
(Epsilon Yayınevi) 

Marina Abramovic'ten Duvarlardan Geç-
mek. Yazar kitabında otobiyografisinde 
büyük bir açık yüreklilikle spekülatif anlarla 
dolu yaşamını ve cüretkâr sanatını anlatıyor, 
kapsamlı bir hayat muhasebesi yapıyor. Bu 
muhasebenin merkezinde de altmışlı yaşları-
nın ortasında kendisine yönelttiği çok önemli 
bir soru yer alıyor: “Sanat yaşamdan soyutla-
nabilir mi?” Abramović bu sorunun cevabını 
bulmak için başlangıca, yani kendisine geri 
dönüyor ve hafızasının derinliklerine inerek 
yaşamı boyunca sanatla kurduğu ilişkinin yıl-
lara ve sayısız performansa yayılan izlerini 
sürüyor. (Everest Yayınları) 

Robert Munsch'tan Kese Kağıdı Prensesi. 
“Şimdiye kadar yazılan en iyi çocuk kitapla-
rından bazıları kızlar hakkındaydı – Kese Kâ-
ğıdı Prensesi gibi.” – New York Times. “Bir 
kitaptaki en mükemmel sürpriz bu olabi-
lirdi… Bu prenses hikâyesi kısa, tatlı ve eğlen-
celi ve “prenses” türüne gerçek bir yumruk 
patlatan klasik bir resimli kitap! -The Child-
ren’s Book Review. “Cinsiyet rollerini param-
parça eden resimli kitaplar arasında bir 
öncü.” – Huffington Post, Kanada. (Gül-
dünya Yayınları) 

Beyhan Budak'tan Senin Suçun Değil. Bu ki-
tapla birlikte geçmişinin karanlık dehlizlerine 
doğru bir yolculuğa çıkacağız; içine doğdu-
ğun aileden, yaşadığın travmalara kadar, 
bugün var olan problemlerinin geçmişteki 
izini süreceğiz. Çocukken alman gereken 
sevgi, saygı ve güveni alamadığın zaman 
neler olduğunu, zehirli anne baba davranışla-
rının nasıl yıkıma yol açtığını görecek; bazen 
önemsiz sanılan küçük bir travmanın uzun 
vadeli etkilerinin çok büyük olduğunu fark et-
tikçe hafifleyeceksin. Bu kitap sana mucizeler 
vaat etmiyor, hiçbir şey mükemmel olmaya-
cak, ancak şu anki halinden daha iyi hisset-
men kesinlikle mümkün. Beraber 
yürüyeceğimiz yolun amacı bu.  
(İnkılap Kitabevi) 

Koray Avcı Çakman'dan Gel Zaman Git 
Zaman-Piri Reis’in Peşinde. Timur'un yaşa-
dığı mahallede heyecan hiç dinmiyor! Me-
raklı Leyla Teyze, Mucit Muzo'nun icatlar 

yaptığı garajda zaman kumandasını bulup da 
karıştırınca kendini bir anda Piri Reis'in dün-
yasında buluyor. Mucit Muzo ile Timur onu 
kurtarmak için zamanda bir yolculuğa çıkı-
yorlar. Piri Reis'i çok merak eden Timur bu 
yolculuk sayesinde onu yakından tanıma fır-
satı bulacak; büyük denizcinin denizlerde 
edindiği deneyimlere şahit olup ünlü harita-
sını çizerken yaşadığı maceralarda ona eşlik 
edecek! (Doğan ve Egmont Yayıncılık) 

Ömer Rıza Doğrul'dan İslâmiyetin Geliştir-
diği Tasavvuf. İslâm mirasının en önemli par-
çalardan birinin tasavvuf olduğu şüphe 
götürmez bir gerçek. Tasavvuf ilkin, İslâm ha-
yatının diğer göstergeleri gibi gelişme ve tekâ-
mül etme kanunlarına boyun eğip ilk önce bir 
ibadet ya da nefsi terbiye yolu olarak Allah'a 
yaklaşmak için bir vasıta sayılmıştır. Daha 
sonra ise konusu, metodu ve hedefi olan bir 
ilim olarak belirmiş, bu yolda ise diğer ilimler-
den ve din ilimlerinden kendisini ayıran vasıf-
ları üstlenmiştir. Tasavvufun ayak izlerini 
anlamada yetkin bir kaynak…  
(Kapı Yayınları) 

Kemal Kocatürk'ten Türkçe Konuş(tur)ma 
Sanatı. Tiyatro sanatçısı yazar, Türkçemizi 
daha iyi konuşmak isteyenler için yazdı: 
Kitap, sadece oyuncu adayları veya spikerlere 
değil, ana dilini güzel konuşmayı kendisine 
görev edinmiş herkese yol göstermeyi hedefli-
yor. Soluma teknikleri, doğru ses kullanımı, 
seslenim, boğumlama, diksiyon gibi başlık-
larla birlikte verilen alıştırmalar sayesinde 
Türkçenin zenginliğine ulaşmak artık çok 
kolay. (Mona Kitap) 

Filiz Yavuz'dan Göçmek Ne Garip Şey Anne! 
Kitap yazarın Madrid’e gidişiyle başlıyor. 
Türkiye’nin 20 yıllık panoramasını Türki-
ye’den göçün kısa tarihi izliyor; süren göç dal-
gasının kökleri irdeleniyor. Hepimize sirayet 
eden umut ve umutsuzluk arasındaki gelgitler 
ve mutluluğun umutla ilişkisi ortaya konuyor. 
Kitap, Türkiye’den göç etmek isteyenler için 
aynı zamanda bir kılavuz niteliğinde. Gitme-
nin ve gidilen yerde tutunmanın yollarına dair 
teknik detayların yanı sıra, sosyal ve kültürel 
hayata katılım ve uyum anlamında kolaylaştı-
rıcı ipuçlarını da içinde barındırıyor. Bu bilgi-
ler, tarihten lezzetli anekdotlar ve hikâyelerle 
tamamlanıyor. (Mundi Kitap) 

Simla Sunay'dan Dağ Kaşındı. Bir gün keçisi 
Kaçar'ın peşinden dağın eteklerine çıkan 

Gün, toprak yutmuş fil sesine benzeyen kalın 
bir ses duyar. Konuşan, sırtı kaşınan dağdır. 
Şaşırır Gün, dağ konuşur mu? Peki, hiç kaşı-
nır mı? Madencilerin, mermercilerin cildini 
bozduğu; yapıcıların sırtına asfalt döktüğü 
dağ hem konuşur hem de kaşınır. Köy halkı, 
dağın kaşındığına önce inanmaz ama ne 
zaman ki arka arkaya sarsıntılar olur, ona 
inanmakla kalmaz dağın her istediğini yap-
maya karar verirler ve onu kaşımaya başlar-
lar. Hatta daha iyi kaşımak için ağaçları 
keserler. Bunun üzerine dağ önce kusar, sonra 
üşüyüp hastalanır, en sonunda da susar. 
Dağın niye sustuğunu köye gelen bilge dağcı 
öğrenecektir. Dağın denizden de bir isteği var-
dır. (Redhouse Kidz Yayınları) 

Sibirya Esir Kamplarında Yedi Yıl-Sarıka-
mış’tan Vladivostok’a-Dr. Yusuf İzzettin 
Bey’in Anıları. “Hani çocukluk çağlarının in-
sanı ter içinde bırakan korkunç rüyaları vardır. 
Tıpkı onlar gibi… Yalınız bunlardan o günle-
rin hatıralarını içimde taşımadığım zehabına 

düşmeyin… Ekseri gecelerimde o hayatı baş-
tan yaşarım… Bitmeyen demiryolu seyahat-
lerine, sonsuz deniz yolculuklarına çıkarım. 
Bazen ellerinde yalnız kılıçlar ile keşfi taar-
ruzu yapmaya çıkmış bir Kazak müfrezesinin 
bana doğru gelmesi ile uyanırım. Bazen da 
son defa yüzünü görmeden gaip ettiğim an-
nemi, o yarı müşfiki yanımda yaşar bulu-
rum… Ona doğru koşarım… Fakat bunların 
hepsi birer hayal, birer seraptırlar… Uya-
nınca, önümden silinirler. Hulâsa ben öyle 
yarı hayal, yarı korku içinde tuhaf bir ömür 
geçiririm.” (Tarihçi Kitabevi) 

Roger Hargreaves'tan Bay Zıp Zıp. Küçük 
“Bay ve Bayanlar” tam 17 dilde, 1971'den 
beri 200 milyondan fazla insanın gülümse-
mesine neden oluyor. Şimdi sıra çocukları-
nızda ve sizde!  
(Doğan ve Egmont Yayıncılık) 

Erik Blumenthal'dan Eşinizle Huzuru Yaka-
lamak-Mutlu İlişkiler İçin Pratik Rehber. Ye-
tişkinlik dönemimizin en önemli 
kararlarından biri olan huzurlu, uyumlu ve 
sevgi dolu bir birliktelik için ideal eşi seçmek 
konusunda hazır mıyız? Modern Psikoloji, in-
sanın değişebilir olduğunu, sadece kişisel ola-
rak değil, tür olarak da değişebileceğini bize 
söyler. Bu kitap, insanın değişebileceği fikrini 
destekliyor. Amacımız bugünün ve yarının eş-
leri olan okurların kendilerine, eşlerine, insan-

ların değişebileceğine ve ilişkilerin daha sevgi 
dolu ve uyumlu hale gelebileceğine inanmala-
rını sağlamaktır. Karşılıklı huzur, anlayış ve 
sevgi içinde yaşayabilmeleri konusunda on-
lara yardımcı olmaktır. Unutmayalım bunun 
için küçük çabalar ancak büyük bir iyi niyet 
gereklidir. (Totem Yayınları) 

Annemarie Schimmel'den İki Renkli Sırma. 
Yazar bu kitapta İran, Osmanlı ve Müslüman 
Hindistan’da şairlerin kullandığı karmaşık ve 
çok yönlü belagat ve imge sistemine kapsamlı 
bir giriş yapıyor. Yazara göre, İran edebiyatı 
dilin kurallarına kök salmıştır ve geleneklerine 
bağlıdır, fazla kişisel olmaya çalışmaz. İdeal 
olarak kusursuzca oluşturulmuş her bir dize 
çok yüzlü nadide birer taş gibi olmalı ve gün-
lük hayatın gerçekliği ile soyut arasındaki di-
namik ilişkiyi yansıtabilmelidir. (Alfa 
Yayıncılık) 

Bilal N. Şimşir'den Mithat Paşa’nın Sonu. 
Yazar, üç yıl kadar Fransa Dışişleri Bakanlığı 
arşivlerinde araştırmalar yapmış, bu araştır-
maları sırasında Mithat Paşa’nın son yıllarına 
ilişkin çeşitli Fransız belgelerine ulaşmıştır. Bu 
belgelerin bir kısmını Türkçeleştirip aynen ak-
tarmış, bir kısmını da özetleyerek bu eserde 
toplamıştır. Mithat Paşa’nın Suriye Valiliğine 
atanması, Abdülaziz’e suikast girişimiyle suç-
lanması, İzmir’deki Fransız Konsolosluğuna 
sığınması… Bu kitap, Mithat Paşa’nın Suriye 
Valiliğine gelişinden ölümüne kadar geçen yıl-
lara ışık tutacaktır. (Bilgi Yayınevi) 

Jane Austen'den Evlilik. Edebiyat tarihinin en 
sevilen romanlarına imza atan yazardan, dört 
kült romanından derlenen bu metinlerde, 19. 
yüzyıl İngiltere'sinde evliliğe neden bu denli 
önem atfedildiği sorusuna yanıtlar arıyor. İro-
nik yaklaşımıyla, İngiliz toplumunun evlilik 
merakını, ailelerin, soyluların ve evlendirilmek 
istenen gençlerin bakışından evlilik müessese-
sini ele alıyor. Flörtler, entrikalar arasında 
dünyanın pek çok yerinde geleneklerin kadına 
biçtiği en iyi gelecek projesi evlilikle, kadınla-
rın aşklarını seçme hakkı arasındaki gerilimi 
mizah, zekâ ve sevecenlikle yansıtırken, bir 
yandan da genelde toplum doğrularıyla 
özelde ise sınıf farklılıkları ve kadının konum-
lanışıyla incelikli bir şekilde dalga geçen yazar, 
dönemin yaygın birçok geleneğini eleştirmek-
ten de geri durmuyor. (Can Yayınları) 

Michel de Montaigne'den Hayatın Değeri 
Uzun Yaşanmasında Değil İyi Yaşanmasın-
dadır. “Hayat kendiliğinden ne iyi ne de kötü-
dür. Ona iyiliği ya da kötülüğü katan yine 
sizsiniz.” Hayat nasıl yaşanmalı? Hayatın 
amacı nedir? Eylemlerimiz hayatımız üze-
rinde ne kadar etkilidir? 16. yüzyılın Fran-
sa'sında dünyaya gelen ünlü deneme yazarı 
Montaigne, yüzyıllar sonrasını dahi berrak-
lıkla görebilen güçlü bir vizyona ve öngörüye 
sahip ender düşünürlerden biri… “Hayat 
nasıl yaşanmalı?” fikri üzerinde duran Mon-
taigne, sosyal yaşamın zihinsel, duygusal ve 
tepkisel olarak nasıl yaşanması gerektiği yo-
lunda önemli bir düşünüş biçimi koymuştur 
ortaya… (Destek Yayınları)

Sözcü gazetesinden Özkan Saçkan haftanın kitaplarını derledi. Tarih, çocuk,  
biyografi, siyasi ve daha birçok türden kitabı yakından tanıma fırsatı bulacaksınız

Işık tutan makaleler

Aile, sevgi ve arkadaşlık 

Sıra çocuklarınızda 

Korkunç rüyalar 

Sıra şimdi sizde 

Karşılıklı huzur, anlayış ve sevgi

Tasavvufun ayak izlerini anlamak Sisteme kapsamlı giriş 

Fransız belgelerine göre 

Toplumun evlilik merakı 

Hayat nasıl yaşanmalı? 

Do ve Tiz'le tanışın

Bir otobiyografi

Klasik resimli kitap 

Soluk, ses ve diksiyon teknikleri 

Kılavuz niteliğinde 

Dağ konuşur mu? 

Karanlık dehlizlere yolculuk 

Yakından tanıma fırsatı 

Her şeyin sırrı doğada 

Ortadoğu’dan sıradan haberler 

Bilinmeyenlere karşı 

Çıplaklık tanımları
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Geoff Smedley 
hayatını kaybetti

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavi-
rüs salgını, Uruguay Futbol Federas-
yonu'nu da etkiledi. Uruguay Futbol 
Federasyonu'ndan yapılan açıkla-

mada, Milli Takım Tenik Direktörü 
Oscar Tabarez de dahil olmak üzere 
idari birimler, hakemlik, teknik ekip, 
spor kompleksi personelleri, tahsi-

lat, spor yönetimi ve diğer hizmet-
lerde çalışan yalaşık 400 kişinin 
sözleşmesi askıya alındı. Federas-
yonun resmi internet sitesinden ya-

pılan açıklamada, "Kurumun gele-
cekteki işleyişini korumak amacıyla 
bir dizi sert kararlar almak zorunda 
kalmıştır" ifadeleri kullanıldı. DHA 

Uruguay Federasyonu’nda 400 sözleşme askıda

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, "Dünya Down Sen-
dromlular Spor Federasyonu Baş-
kanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, 
Türk dostu Geoff Smedley yaklaşık 
iki hafta önce koronavirüse yakalan-
mıştı. İngiltere'de yaşayan Geoff 
Smedley dün gece yaşam savaşını 
kaybederek, vefat etti" denildi. 

Aydın başsağlığı diledi 

Türkiye Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu Başkanı Birol Aydın, Smed-
ley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 
başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, 
başsağlığı mesajında şu ifadelere yer 
verdi: "Dünya Down Sendromlular 
Spor Federasyonu Başkanı, INAS 
Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu de-
ğerli arkadaşımız Geoff Smedley'i 
kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve 
sevenlerine başsağlığı dilerim. 2020 
Trisome Oyunları'nın ülkemizde dü-
zenlenmesi için çok çaba harcadı. İyi 
bir Türk dostuydu, hayatını özel 
sporculara adamış sevgili dostum 
Geoff'un hayallerinin gerçekleşmesi 
için yılmadan çalışacağız. Çok emek 
verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 
19-26 Ekim 2020 tarihinde Geoff 
Smedley'nin anısına en ihtişamlı şe-
kilde organize edeceğiz. Dünyadaki 
tüm özel sporcular ailemize başsağ-
lığı ve üzüntülerini iletiyorum." DHA 

8 SAATTE 7 BIN 
AILEYE ULASTIK
S osyal sorumluluk projeleri ile tanınan 

ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap 
Derneği aracılığıyla yardımcı olan 

Haluk Levent, koronavirüs karşısında da 
sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel 
gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete 
geçti. Bugün sosyal medya üzerinden yap-
tığı açıklama ile bu harekete herkesi davet 
eden ve bu dönemlerin dayanışma günü ol-
duğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal 
medya üzerinden, "Ben sizlerden daha ha-
yırsever değilim. Sadece daha koordineli-
yim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. 
Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil 
hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve 
bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ya-

pılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sa-
natçı, sporcu arka arkaya destek çağrıla-
rında bulundu.  

Çağrıya tam destek 

Haluk Levent'in çağrısına spor camiasından 
da tam destek geldi. Cenk Tosun, Caner 
Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert 
Günok, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan 
Gönül gibi birçok futbolcu, bu çağrı sonrası 
maddi destekte bulunduklarını açıkladı. 
Futbolcular, çok sayıda ailenin 2 aylık temel 
gıda masraflarını karışlamak için harekete 
geçtiler. Sosyal medya üzerinden destek 
çağrısı yapan futbolculara Haluk Levent de 
tek tek teşekkür etti.

Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla 
harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.

Final maçları için karar bekleniyor
Türkiye Voleybol Kadınlar 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kuzeyboru, play-off yarı final 

maçları sonucunda finallere çıkmayı başardı. Final maçları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenirken, 
şampiyonluk hedefini koruyan Kuzeyboru, federasyondan gelecek kararı bekliyor

KUZEYBORU Kulübü'nün menajeri Ce-
malettin Kaş, final maçlarının ertelenme-
sinin ardından oyuncuları evlerine 
gönderdiklerini, Türkiye Voleybol Fede-
rasyonu'ndan gelecek kararı beklediklerini 
söyledi. Kaş, "Aksaray'a Sultanlar Ligi ge-
tirmek için çok çalıştık, harika bir sezon 

geçirdik. Rakiplerimizin ve taraftarlarımı-
zın, şehrimizin saygısını kazandık. Kadın 
sporunda Anadolu'nun ortasından bir ba-
şarı hikayesi çıkardık. Ama ortaya çıkan 
bu salgın durumu maalesef planlarımızı 
etkiledi. Tüm dünya gibi kulübümüz, 
sporcularımız ve taraftarlarımız mağdur 

oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan 
bir karar bekliyoruz. Çünkü kulübümüz 
her şeyden önce insan diyerek tüm spor-
cularını, karar sonrası derhal evlerine 
gönderdi" dedi.  

Adı konmamış bir yasak var 

"Spor salonları kapalı ve adı konmamış 
bir sokağa çıkma yasağı var" diyen Kaş, 
"Yabancı oyuncularımızı da evlerine uğur-
ladık. İnsani ve vicdani olarak yapmamız 
gerekeni yaptık. Oyuncularımızın hakla-
rına sonuna kadar saygılıyız. Ekonomisi 
güçlü bir kulüp olarak kulüp çalışanları ve 
sporcularımızı tüm ödemelerini sözleşme-
leri ne ise ona göre yapıyoruz, yapacağız. 
Fakat bu süreçte finallerin çok da yapıla-
bileceğini düşünmüyoruz. Federasyon, fi-
nale kalan 4 güzide takımı Kuzeyboru, 
Sarıyer, İlbank ve Kale1957 takımlarını 
üst lige terfi ettirmelidir. Sadece bir önceki 
yıl lig 14 takımdan oluşuyordu ve federas-
yon tarafından bu yıl 12'ye indirilmişti. 
Lig sonraki sezon tekrar 12 takıma indiri-
lebilir, diye düşünüyoruz. Tabii bu karar 
federasyonun tasarrufudur. İnşallah önü-
müzdeki sezon her şey tüm takımlarımı-
zın istediği gibi olur. Yaşadığımız bu süreç 
bizi daha çok birbirimize kenetledi" ifade-
lerini kullandı. DHA 

HALUK LEVENT VE FUTBOLCULARDAN BÜYÜK DAYANIŞMA

KONUYLA ilgili Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda 
bulunan Haluk Levent, "10 bin işin-
den gücünden olmuş, çalışamayan 
aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyo-
ruz. Bütün sanatçılar ellerinden ge-
leni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 
aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha 
fazla ama biz indirimler de yaptırdık; 
un, şeker, mercimek, Türk Kahve-

sine kadar her şeyi koyduk elimiz-
den geldiğince. Türkiye'nin birçok 
sanatçı ve futbolcusu katıldı. 8 sa-
atte 7 bin aileye ulaştık, bu gece in-
şallah 10 bin aileye çıkacağız. Gıda 
firmaları ve kargolarla anlaştık. 
Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların 
tamamı 1 hafta içerisinde bu firma-
larla birlikle bize başvuran ailelere 
gönderilecek" diye konuştu. DHA 

10 BİN AİLEYE ULAŞACAĞIZ 

Dünya Down Sendromlular Spor  
Federasyonu Başkanı Geoff Smedley 

koronavirüs nedeniyle hayata veda etti

Alper Potuk 
kararını verdi

FENERBAHÇE'DEN aldığı ücrette 
yüzde 40 indirime gitmesine rağmen 
ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakı-
lan Alper Potuk geleceği ile ilgili kara-
rını verdi. Yıldız futbolcu gelecek 
sezon Fenerbahçe ile yollarını ayıra-
cak. Ara transfer döneminde Süper 
Lig ekiplerinden gelen teklifleri değer-
lendirmeyen futbolcu bu kez gelecek 
teklifleri değerlendirme kararı aldı. 
Ara transfer döneminde kendisine 
Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere 
karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak iste-
meyen 28 yaşındaki oyuncu önümüz-
deki sezon için gelecek teklifleri ise 
değerlendirme kararı aldığı belirtildi. 
Sezon başında takımdan ayrılmadığı 
için tribünlerden de tepki gören Alper 
Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig 
karşılaşmasında görev aldı. 

BELÇİKA Milli Takımı'nın teknik direktörü 
Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini 
koruyan Thibaut Courtois hakkında ko-
nuştu. Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 
Roberto Martinez, Real Madrid'in file 
bekçisi Thibaut Courtois'nın dünyanın en 
iyi kalecisi olduğunu söyledi. 

32 maçta 26 gol 

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasa-
ray-Real Madrid maçına atıfta bulunan 
Martinez, "Courtois, Şampiyonlar Li-
gi'ndeki Galatasaray maçından beri takı-
mına büyük katkı veriyor. Real Madrid 
gibi takımda başarılı olmak kolay değil-
dir." dedi. Roberto Martinez sözlerini, "O 
kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. 2018 
Dünya Kupası'nda da bunu kanıtladı" ifa-
deleriyle sürdürdü. Real Madrid'de bu 
sezon 32 maça çıkan Courtois, 26 gol yedi 
ve 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 

Dünya Down Sendromlular Spor  
Federasyonu Başkanı Geoff Smedley 

koronavirüs nedeniyle hayata veda etti

Martinez’den 
Courtois itirafı



PAZARTESİ 30 MART 2020 15SPOR

FENERBAHÇE gelecek sezonun 
transfer planlamasını şekillendirdi. 
Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar 

yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu 
bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlı-
yor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yö-
netimi bu bölge için 3 isim belirledi: Atalantalı 
Palomino, Corinthians forması giyen Leo 
Santos ve Monacolu Jemerson. Bu 3 ismin 
ortak noktası ise boşa çıkacak olmaları... 

Palomino ilk sırada 

İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 
30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile 
dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi 
sezon sonu bitiyor. Bir başka stoper adayı ise 
Corinthians'ta forma giyen Leo Santos. 21 ya-
şındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa 
çıkıyor.  Kanarya, listesine Fransız ekibi Mo-
naco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 
yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönü-
nün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu 
oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın 
serbest kalacak. 

Fenerbahçe’den stopere 3 aday! 

FRANSA'NIN Le Havre ta-
kımında forma giyen milli 
futbolcu Ertuğrul Ersoy, 

TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vi-
zesi programında Fransa'ya transfer 
sürecini anlatırken yaşadığı espri 
dolu maceraları kahkahalarla anlattı. 
Takım arkadaşı Umut Meraş'tan hızlı 
davranarak orman içinde bir ev kira-
ladığını söyleyen Ertuğrul, Timo 
Werner 'e karşı Ümit Milli Takımı'nda 
sağ bek oynadığı maçta Alman 
oyuncunun hızı karşısında grip oldu-
ğunu da dile getirdi. 

Bir kelime öğrenmiyorlar 

Programın yapımcı ve sunucusu Si-
yamend Kaçmaz'ın, "Burada yaban-
cılara karşı ilgi nasıl? Mesela bizde 
Türkiye'de tercüman tutulur, havali-
manında karşılanır. Burada öyle bir 
şey var mı?" sorusuna milli oyuncu 
şu ilginç açıklamayı yaptı: "Ben bu-
rayı deneyimledikten sonra ve futbol 
hayatımdan sonra kendime bir şeyler 
katabilirsem, katmaya çalışacağım. 
Bir kulübün yöneticisi ve idare kı-
sımda yer alırsam; aynı burada bize 
ne uygulanıyorsa Türkiye'ye gelecek 
yabancı oyunculara onu uygulayaca-
ğım. Adamlar bizim ülkemize geli-
yorlar bir kelime öğrenmiyorlar. Her 
şeyleri ellerinin altında, her şeyleri 
ayarlanıyor. Tercümanları var. Biz 
buraya geliyoruz adamlar bize diyor 
ki 'Bu dili öğrenmek zorundasın', işte 
hastaneye gidiyorsun kendi işini ken-
din halletmek zorundasın. Bizim ül-
kemize gelen yabancılarda çok büyük 
rahatlık var. Bizim de kesinlikle o sis-
teme geçmemiz lazım. Bizim ülke-
mize gelen adam daha merhabayı 
zor söylüyor. 'Merhaba' diyor biz 
kahkaha atıyoruz. Biz ise bu dili öğ-
renmemiz dayatıyorlar." 

Güçsüz olma şansın yok 

Türkiye'de oynadığı Bursaspor ve Ri-
zespor'da Süper Lig'de yaklaşık 100, 
120'ye yakın maça çıktığını belirten 
deneyimli oyuncu, ligleri mukayese 
ederek, "Aslında orada oynamak bu-
rada oynamaktan daha kolay. Bu-
rada herkes genç olduğu için enerjisi 
yüksek. Mesela ben Süper Lig'de 
topu aldığım zaman daha rahat oy-
nuyordum. Geniş alanlarımız vardı 
ama burada genç oyuncular pırpır. 
Hep böyle baskı altındasın ve hep 
böyle kuvvetli ikili mücadelede olmak 
zorundasın. Gerçekten çok gözde bir 
lig. Burada güçsüz olma şansın yok. 
Sistem burada sana Sen güçlü olmak 
zorundasın.' diyor. Mesela bizim ta-
kımımızın her sabah şöyle bir kuralı 
var; sabah geliyorsun 9.15 de tesiste-
sin, 9.25 de fitness salonunda olmak 
zorundasın" dedi. DHA 

Bu sezon stoper bölgesinde Serdar Aziz'in partnerini bulamayan ve o bölgeye orta saha oyuncusu Jailson'u monte eden  
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertli kulübün bu bölge için 3 adayı var

Burak Yılmaz’ın bonservisi için Trabzonspor’a verdiği çek karşılıksız çıkan  
Beşiktaş, bordo-mavililer ile uzlaştı. Siyah-beyazlılar parayı taksitler  
halinde ödeyecek, golcü oyuncu alacağını bu yolla tahsil edecek

B urak Yılmaz’ın geçen sezon devre arası 
Beşiktaş’a transfer olduğu dönemde, 
Trabzonspor’a bonservis bedelini çekle 

ödeyen siyah-beyazlı yönetim, bu çekin karşılık-
sız çıkması nedeniyle bordo-mavili kulüple yeni 
bir anlaşma yaptı. Milliyet'in haberine göre; Ka-
radeniz ekibi, Beşiktaş’tan gelen çeki alacaklarına 
karşılık Burak Yılmaz’a vermiş, ancak çekin kar-
şılıksız çıkması üzerine hem Trabzonspor hem de 
golcü oyuncu çıkış yolu aramaya başlamıştı. 

Yeni görüşme kısa sürdü 

Beşiktaş’ın yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 
eski çekin ödenmemesini TFF’ye taşıyan Trab-
zonspor ile siyah-beyazlılar arasındaki yeni gö-

rüşme çok kısa sürdü. Beşiktaş Başkanı Ahmet 
Nur Çebi ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu’nun arasındaki dostluk nedeniyle konunun 
hızlı bir biçimde tatlıya bağlandığı ortaya çıktı. 

Yeni yapılandırma sağladı 

Buna göre Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinden 
kaynaklanan 8.4 milyon lira tutarındaki bor-
cunda indirime gitmeden yeni yapılandırma sağ-
ladı. Mevcut borcu taksitlendiren siyah-beyazlı 
kulüp bu konuda Burak ile de görüştü. Beşiktaş’ı 
zor durumda bırakmamak için meseleyi Trab-
zonspor ile çözmeye çalışan golcü oyuncunun, 
kulüpler arasındaki yeni anlaşmayı kabul ederek 
iki camiaya da sıkıntı çıkarmadığı aktarıldı. 

IŞIL Reçber, Instagram hesabından yaptığı 
açıklamada, "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde 
paylaşırken daha güzel haberler vermek ister-
dim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 
teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. 
Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen 
hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. 
Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli 

eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık 
versin" dedi.  

Görüş izni yok 

“Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vic-
danlı ve saygılı olabilmeleri" diyen Reçber, "Aile-
cek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve 
oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. 

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve 
görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu ya-
nında olamamak. Ama Allah büyük önce ona 
sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da 
geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamı-
yorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere 
yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lüt-
fen bu çok önemli” açıklamasını yaptı. DHA 
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İZMİR'DE tekvando branşında faaliyet gösteren 
kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 
öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, 
öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü te-
lekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor. 
Kuşak seviyelerine göre öğrencilerini 30-40 ki-
şilik gruplara ayıran Tok, bu gruplardaki öğren-
cilerine her gün yaklaşık 1,5 saatlik antrenman 
yaptırıyor. Evlerinin bir odasını, balkonunu ya 
da bodrum katını spor salonuna çeviren öğren-
ciler, hocalarının görüntülü tele konferans yön-
temiyle verdiği talimatları yerine getirerek 
formlarını korumaya çalışıyor. 

Yatmalarını istemiyorum 

Antrenör Serkan Tok, öğrencilerinden yaklaşık 
50'sinin müsabık olduğunu belirterek, "Ulusal 
ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde 
eden bir çok öğrencim var. Bunlardan bir kısmı 
milli takımlarda da görev yapıyor. Gelişim 
çağındaki öğrencilerimin 1, 2 ay evde yatmala-

rını istemiyorum. Bunu uygun bulmuyorum. 
Bu nedenle bulduğumuz bir programla uzaktan 
eğitime başladım. Meslektaşlarıma da bunu 
tavsiye ediyorum" diye konuştu. 

Bu yöntemi beğendik 

Öğrenci velilerinden Hatice ve Serdar Aslan, 
her iki çocuklarının da Serkan Tok Spor Oku-
lu'nun öğrencisi olduğunu belirterek, "Çocukla-
rımız online sistemle çalışmalarına devam 
ediyor. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik ola-
rak mevcut durumdan fazla etkilenmemesi ba-
kımından hocamızın uyguladığı bu yöntemi çok 
değerli buluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. 
'Evde kal ama sporsuz kalma Türkiye' diyoruz" 
dedi. Sporculardan 11 yaşındaki Çağla Yağcı ve 
Beyza Çevikel de tekvandoyu çok sevdiklerini 
ve koronavirüs yüzünden antrenmansız kalmak 
istemediklerini vurgulayarak, kendilerine uzak-
tan eğitim imkanı sunan antrenörlerine  
teşekkür etti. DHA 

Uzaktan tekvando eğitimi 

Yabancı oyunculara 
gereksiz bir ilgi var

GALATASARAYLI futbol-
cular Selçuk İnan, Şener 
Özbayraklı ve Ahmet 

Çalık, koronavirüs salgını sebebiyle 
Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye 
izolasyon ve yatak yardımında bu-
lundu. Koronavirüs salgını, Türkiye 
ve dünyada etkisini göstermeye 
devam ederken, spor dünyasından 
birçok isim de çeşitli yardım kam-
panyalarına destek veriyor.  
Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli 
futbolcuları Selçuk İnan, Şener Öz-
bayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit 
İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde kurulacak 
yoğun bakım ünitesine yatak, izalas-
yon ve malzeme desteğinde  
bulunacağı öğrenildi. DHA 

Futbolculardan 
virüs yardımı

Rüştü Reçber’in testi pozitif çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Rüştü Reçber'de de çıktı. Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eşinin  
fotoğrafını paylaşarak, Rüştü Reçber'e yapılan testin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de hayatı 
neredeyse durma noktasına getirirken, bazı spor kulüpleri mevcut 
koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Tekvando antrenörü  

Serkan Tok, öğrencilerine internet üzerinden uzaktan eğitim veriyor

Jose  
Palomino 
Atalanta 

Performansı
PROFESYONELLİĞİ ile 
alkış toplayan Galatasa-
ray'ın Kolombiyalı gol-

cüsü Radamel Falcao, corona 
virüsü nedeniyle lige verilen arada 
boş durmuyor. Tecrübeli futbolcu, 
evde her gün bireysel idman yapa-
rak fizik kendisini hazır kalmaya ça-
lışıyor. Coronavirüs kabusu 
nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi 
müthiş bir form grafiği yakalayan 
Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü 
kaybetmemek için evde idmanlarını 
sürdürüyor. Takvim'de yer alan ha-
bere göre, Radamel Falcao, kulüp-
ten verilen idman programıyla 
yetinmedi ve günde toplam 4 saat 
bireysel çalışma yapıyor. 

Falcao durmuyor! 
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Juventus'un koronavirüs tesi pozitif
çıkan 23 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala
kulübün Youtube kanalında son du-
rumu ile ilgili bilgi verdi. Dybala açık-
lamasında: "İlk hissetmeye
başladığımda 5 dakikada hemen
yoruluyordum. Nefes almakta çok
zorlanıyordum” dedi. Dybala'nın
kız arkadaşı Oriana Sabatini de

“Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce
kendini çok kötü hissediyordum. Bize sa-
dece dinlenmemiz gerektiğini söylediler.
Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm
vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve
yogun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama
benim ateşim çıkmadı. Önce ben ciğerle-
rimden garip sesler duydum sonra Paulo
da aynı şekilde hissettiğini söyledi” dedi. 30 MART 2020 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

BENİM ATEŞİM ÇIKMADI!

BILEN BIRI YAPSIN
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından, AVM'lere birçok ortak kullanım alanı dezenfekte
edilmeye başlandı. Uzun yıllardır sektörün içinde olduğunu belirten Yücel Tuğrul, sahte dezenfektanlar
konusunda uyararak, “Mahalledeki emlakçı, kasap ve nalbura bu işleri yaptırmayın” diye konuştu

D ünyayı ve Türkiye'yi etkisi al-
tına alan koronavirüs salgı-
nına karşı hayata geçirilen

önlemlerin başında hijyen kuralları
geliyor. Bu kapsamda özellikle ortak
kullanım alanlarında faaliyet göste-
ren ilaçlama şirketlerinin iş yükü de
bir hayli arttı. Ortak kullanım alanla-
rının yanı sıra vatandaş evini de de-
zenfekte ettirmeye başladı.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir ilaç-
lama firması yetkilisi Yücel Tuğrul,
koronavirüs sonrası insanların de-
zenfekte işlemine önem verdiğini be-
lirtti.

72 saat canlı kalır

Dezenfektenin önemine değinen
Yücel Tuğrul, "Böyle bir salgın olma-
dığı zaman bile dezenfekteye önem
vermeniz gerekiyor. Dezenfekte,
virüs, bakteri ve mantarların kimya-
sal ilaçlarla öldürülme işlemidir. Bu
sürekli yapılması gereken bir uygu-
lama. Çünkü, havalandırma kanalla-
rından, yaşadığımız alanlarda
bulunan kapı kollarına, kumanda,
düğmeler gibi tüm alanları dezen-
fekte etmeniz gerekir. Direkt yüzeye
temas eden dezenfekte işlemi daha

etkili olacaktır. Koronavirüs mutas-
yon geçirmiş bir virüs olduğundan
bazı yüzeylerde 72 saate kadar canlı
şekilde kalır. Bu da virüsün insandan
insana geçmesini salgının yayılma-
sına neden oluyor. İşte bu yüzeyler-
deki virüslerin öldürülmesini
dezenfekte işlemi ile sağlıyoruz" dedi. 

Fahiş fiyat ödemeyin

Koronavirüs salgını sonrası dezen-
fekteyle ilgili bilgisi olmayan insanla-
rın dahi bu işi yeni bir sektör haline
getirdiğine dikkat çeken Yücel Tuğrul
vatandaşları şu sözlerle uyardı: "İn-
sanlar bu işe fahiş fiyatlar ödemesin.
Mahalleden tanıdığınız emlakçıya,
kasaba, nalbura bu işleri yaptırma-
yın. Bu işi bilen insanların yapması
gerekiyor. O yüzden vatandaş seçtiği
firmanın kurumsallığını araştırmalı.
Daha çok kurumsal firmalara 
yönelmelerini tavsiye ediyorum. 
Bu anlamsa dezenfekte işlemini yap-
tıracakları şirkete soru sormaları ge-
rekiyor. Kullanılan ilacın içeriği
öğrenilip sağlığa zararı olup olma-
dığı araştırılmalılar. Şu süreçte ortaya
çıkan 3 günlük dezenfekte firmala-
rına rağbet etmesinler." DHA

ÇAMAŞIR
SUYUNA DİKKAT
Bir evin dezenfekte işleminin ortalama
30 ila 40 dakika arasında sürdüğünü
ifade eden Tuğrul, "Bu işlem evin metre-
karesine ve eşya yoğunluğuna göre de-
ğişiklik gösterir. İşlemin ardından yaşam
alanı hemen kullanılabilir. Nemin geç-
mesi için 10 dakika havalandırılması ge-
rekir. Kullanılan dezenfektan ürünü çok
önemli. İnsan sağlığına zarar vermemesi
gerekiyor. İnsan sağlığına zarar verici bir
kimyasal kullanıldığında bunun çok
ciddi zararları olabilir. Ev hanımları özel-
likle çamaşır suyu kullanırken dikkatli
olsun. Çamaşır suyu etkili bir ürün olsa
da evde her yüzeye kolaylıkla uygulana-
maz. Direkt temas ettiğiniz yüzeylere uy-
gulanamadığı gibi elinize, gözünüze
geldiğinde size zarar verir. Solunumda
bile ciddi zararlara yol açar. Koronavirü-
sün herhangi bir tedavisi, aşısı yok. Bu
bulunana kadar bizim önlem almamız
gerekiyor" şeklinde konuştu. 

EMLAKÇI, KASAP VE NALBURA
DEZENFEKTE YAPTIRMAYIN


