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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kab�nes� Toplantı-
sı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Normal hayata dönüşü ka-
deme kademe başlatacağız. Ancak, şu gerçeğ� asla aklımızdan 
çıkarmamamız gerek�yor. Dünyanın tamamıyla b�rl�kte ülkem�z-
de de h�çb�r şey tam manasıyla esk�den b�ld�ğ�m�z ‘normal’ düze-
ne dönmeyecekt�r, dönemeyecekt�r” ded�.

umhurbaşkanı Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Kab�nes� Top-
lantısı’nın ardından yaptığı 
açıklamada, “Normal hayata 

dönüşü kademe kademe başlatacağız. 
Ancak, şu gerçeğ� asla aklımızdan çıkar-
mamamız gerek�yor. Dünyanın tamamıy-

CCCCCCCCC la b�rl�kte ülkem�zde de h�çb�r şey tam 
manasıyla esk�den b�ld�ğ�m�z ‘normal’ 
düzene dönmeyecekt�r, dönemeyecekt�r” 
ded�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
v�deo konferans yöntem�yle gerçekleşt�-
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r�len Cumhurbaşkanlığı Kab�nes� Toplan-
tısı’nın ardından Huber Köşkü’nde basın 
açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konular ve Koro-
nav�rüs (Kov�d-19) �le mücadeleye da�r 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kov�d-19 salgınında öneml� b�r 
dönüm noktasına gel�nd�ğ�n� d�le get�rd�.

Türk�ye’n�n en baştan �t�baren salgınla 
mücadeles�n� dört ana hedef etrafında 
yürüttüğüne değ�nen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunların f�z�k� mesafen�n te-
m�n�, sağlık s�stem�n�n ayakta kalması, 
temel �ht�yaç maddeler�yle �lg�l� üret�m 
ve tedar�k z�nc�rler�n�n aksamamasıyla 
kamu düzen�n�n devam etmes� olduğunu 
söyled�.

Gel�şm�ş ülkeler�n çoğunun dah� bu 
başlıklarda kontrolü sağlamakta zor-
landığı b�r dönemde Türk�ye’n�n devlet� 
ve m�llet�yle örnek b�r mücadele ortaya 
koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hastalığın tesp�t� ve tedav�s� 
konusunda kend� özgün modeller�m�z� 
gel�şt�r�p uygulamaya geç�rd�k. Bu sa-
yede hem ölüm oranımızı çok aşağıda 
tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının 
önünü başarılı b�r şek�lde kest�k. Yen� 
hasta sayımız artık b�nl� rakamlarla �fade 
ed�l�r hâle geld�. Yoğun bakım ve solu-
num c�hazına bağlı hasta sayısı sürekl� 
azalıyor. Buna karşılık �y�leşen hasta 
sayısı katlanarak artıyor. Doktoruyla 
hemş�res�yle tekn�syen�yle tüm sağlık 
çalışanlarımızın fedakârca gayretler� 
net�ces�nde hastaneler�m�zde v�cdanları 
kanatan h�çb�r görüntü yaşanmadı” de-
ğerlend�rmes�nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 
Türk�ye’de görüldüğü �lk günden �t�baren 
tüm adımların b�l�nçl�, kararlı ve zamanlı 
atıldığının altını ç�zerek Sağlık Bakanlı-

ğı bünyes�nde oluşturulan B�l�m Kuru-
lu’nun tavs�yeler� ve değerlend�rmeler� 
ışığında her türlü tedb�r� aldıklarını anım-
sattı.

“ALINAN TEDBİRLERDEN ETKİLENEN 
TÜM KESİMLER İÇİN DESTEK PROG-

RAMLARI HAZIRLADIK”

Salgınla mücadelede alınan tedb�rler� 
tek tek anımsatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Alınan tedb�rlerden etk�lenen tüm 
kes�mler �ç�n destek programları hazır-
ladık. H�zmete sunduğumuz f�nansman 
ve sosyal destek paketler�n�n tutarı 200 
m�lyar l�rayı aştı. Sosyal yardımlardan 
yararlanma hakkı olanlara �lave nakd� 
yardımlar yaptık. İlk �k� sosyal destek 
programıyla 4 m�lyon 400 b�n vatandaşı-
mıza b�ner l�ra nakd� yardımda bulunduk. 
Çok daha kapsamlı olan üçüncü sosyal 
destek programıyla bütün bunlarla �lg�l� 
çalışmalarımız sürüyor” ded�.

“B�z B�ze Yeter�z Türk�yem” kampan-
yasına şu ana kadar yapılan bağışların 
tutarının 1 m�lyar 910 m�lyon l�rayı bul-
duğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, kampanyanın devam ett�ğ�n�, m�lle-
t�n bu zor günde b�r kez daha b�rb�r�ne 
destek olduğunu, örnek b�r dayanışma 
serg�led�ğ�n� anlattı.

Türk�ye’de bunlar yapılırken, yurt dışın-
dak� vatandaşların da �hmal ed�lmed�ğ�n� 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözler�n� şöyle sürdürdü: “Kurduğumuz 
havayolu köprüler�yle 65 b�ne yakın 
vatandaşımızı ülkem�ze get�rd�k. Sadece 
16 N�san’dan ber� vatanlarına kavuştur-
duğumuz k�ş� sayısı 29 b�n� buldu. Bu 
vatandaşlarımızı, yurtlarda 14 gün ka-
rant�nada tuttuktan sonra evler�ne gön-
dermek suret�yle, sınırlarımız ötes�nden 
hastalık taşınması r�sk�n�n de önüne 
geçt�k. 
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Maskeden tuluma, tanı k�t�nden solu-

num c�hazına kadar her konuda sadece 
kend� kend�m�ze yetmekle kalmadık, 57 
ayrı ülkeye yardım yaptık, destek verd�k. 
Son olarak Somal�’ye, d�ğer tıbb� malze-
meler�n yanı sıra kend� üret�m�m�z olan 
solunum c�hazlarından da h�be ett�k. Bu 
c�hazlar, Somal�’n�n �lk solunum c�haz-
ları olarak h�zmete g�rd�. Aynı şek�lde 
Amer�ka B�rleş�k Devletler� başta olmak 
üzere pek çok ülkeye, talep ett�kler� tıbb� 
malzemeler�, �ht�yaç planlamamız çerçe-
ves�nde gönderd�k, gönder�yoruz. İlaç ve 
aşı gel�şt�rme çalışmalarını, uluslararası 
toplumla �ş b�rl�ğ� hâl�nde sürdürüyo-
ruz.”

“SINIRLAMALARIN BİR KISMI AZALTI-
LARAK DA OLSA SÜRECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de 
Koronav�rüs Küresel Mukabele Uluslara-
rası Taahhüt Etk�nl�ğ�’ne v�deo konferans 
yoluyla katılarak bu konudak� görüşler�n� 
ve destek beyanını dünyayla paylaştığını 
kaydett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü 
ve 20 yaş altı vatandaşlara get�r�len 
sokağa çıkma sınırlamasının, salgının 
yayılmasını c�dd� oranda engelled�ğ�ne 
d�kkat� çekerek, büyükşeh�rler �le Zon-
guldak’ta uygulanan hafta sonları ve 
resm� tat�llerde sokağa çıkma sınırlan-
dırmasının salgınla mücadeleye büyük 
faydasının olduğunu, Sağlık Bakanlığı 
bünyes�ndek� B�l�m Kurulu �le yakın �ş 
b�rl�ğ� hal�nde alınan tedb�rler sayes�nde 
bugünlere gel�nd�ğ�n� bel�rtt�.

Alınan tedb�rler�n öneml� b�r kısmında 
1,5 ayın ger�de bırakıldığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette nor-
mal hayata dönüşü kademe kademe 
başlatacağız. Ancak, şu gerçeğ� asla 
aklımızdan çıkarmamamız gerek�yor. 

Dünyanın tamamıyla b�rl�kte ülkem�zde 
de h�çb�r şey tam manasıyla esk�den b�l-
d�ğ�m�z ‘normal’ düzene dönmeyecekt�r, 
dönemeyecekt�r. Salgının daha ne kadar 
süreceğ�, hastalığa çare olacak �laçların 
ne zaman b�reyler�n kullanımına sunula-
b�leceğ� henüz bell� değ�ld�r. Bunun �ç�n, 
evet normale döneceğ�z, ama bu yen� b�r 
normal olacaktır. Sınırlamaların b�r kısmı 
azaltılarak da olsa sürecekt�r” �fadeler�n� 
kullandı.

“REHAVETE DE KARAMSARLIĞA DA 
KAPILMADAN MÜCADELEYİ SONUNA 

KADAR YÜRÜTECEĞİZ”

Salgının tamamen b�tmed�ğ� ülkeler 
sebeb�yle uluslararası seyahatler�n ne 
zaman tam anlamıyla açılacağının hâlâ 
bel�rs�z olduğunu �fade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, küresel ekonom�k ve 
s�yas� dengelerdek� sarsıntının nasıl b�r 
tablo ortaya çıkartacağı meçhul olduğu-
nu söyled�.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
koord�nasyonunda, tüm bakanlıkların ve 
kurumların katılımıyla b�r normalleşme 
planı hazırlandığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Açıklayacağım plan, 
halkımızın beklent�ler� ve bakanlıklarımı-
zın çalışmaları �le Sağlık Bakanlığımızın 
ve B�l�m Kurulumuzun görüşler� çerçeve-
s�nde şek�llenm�şt�r. Ancak, b�r kez daha 
altını ç�zerek �fade etmek �st�yorum. 

Bu takv�m, b�r anda Mart ayının �lk gün-
ler�ndek� hayatımıza ger� dönüş anlamına 
gelm�yor. Normalleşme planıyla sadece, 
vatandaşlarımızın günlük hayatlarını, sal-
gın şartlarında olab�lecek en �y� sev�yeye 
get�rmey� hedefl �yoruz. Rehavete de ka-
ramsarlığa da kapılmadan, bu mücade-
ley� sonuna kadar yürütecek ve �nşallah 
başaracağız” şekl�nde konuştu.
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“DÜZENLEMELERİ MAYIS, HAZİRAN 
VE TEMMUZ AYLARINA YAYARAK       

YAPIYORUZ”

“Sınırlandırmaların kademel� şek�lde 
esnet�lmes�yle �lg�l� düzenlemeler�, ge-
nel olarak mayıs, haz�ran ve temmuz 
aylarına yayarak yapıyoruz” d�yen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, f�z�k� mesafen�n 
korunması, maske kullanımı, tem�zl�k 
kurallarına sıkı şek�lde r�ayet�n, bu süre-
c�n vazgeç�lmez şartları olduğunun altını 
ç�zd�.

Sağlık Bakanlığının tüm sektörlerde 
normalleşme sürec�nde uygulanacak 
salgın tedb�rler�ne �l�şk�n rehber do-
kümanlar hazırlayarak �lg�l� kurumlara 
göndermeye başladığını açıklayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözler�ne şöyle 
devam ett�: “Tüm kurumlar ve �şletmeler, 
faal�yetler�n� bu rehber dokümanlarda-
k� kurallara uygun şek�lde yürütecek. 
İlk müjdem�z 65 yaş üzer� �le 20 yaş altı 
vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, 
�lk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması 
günler�n�n b�r�nde ve dört saat süreyle, 
yürüme mesafes�yle tahd�tl� olarak dışarı 
çıkab�lme �mkânı get�r�yoruz. İlk uygula-
mayı da, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar 
günü saat 11 �le 15 saatler� arasında ger-
çekleşt�r�yoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı 
�ç�n �se bu esnemen�n �k� grup hâl�nde 
uygulanacağını b�ld�rerek 0-14 yaş grubu 
hafta �ç�nde, 13 Mayıs Çarşamba günü, 
y�ne 11 �le 15 saatler� arasında, yürüme 
mesafes�yle tahd�tl� olarak dışarı çıkartı-
lab�leceğ�n�, 15-20 yaş grubunun �se 15 
Mayıs Cuma günü, y�ne aynı şartlarda ve 
aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp 
d�nleneb�leceğ�n� kaydett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara r�a-
yet düzey�ne bakılarak sonrak� haftalarda 

da aynı uygulamanın devam ett�r�leceğ�n� 
söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Hâlen 31 �lde uygulanan şeh�rlerarası 
g�r�ş-çıkış sınırlandırmasını, �lk etapta, 
bu geceden �t�baren yed� �l�m�z �ç�n b�t�r�-
yoruz. Bu �ller�m�z; Antalya, Aydın, Erzu-
rum, Hatay, Malatya, Mers�n ve Muğla’dır. 
Her hafta �ller�m�zle �lg�l� değerlend�rme 
yapacak, gel�şmelere göre karar verece-
ğ�z. D�ğer 24 �l�m�zdek� g�r�ş-çıkış sınır-
laması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstan-
bul, Ankara ve İzm�r’dek� t�car� taks�ler 
�ç�n tek-ç�ft plaka uygulamasını 5 Mayıs 
�t�bar�yle sona erd�r�yoruz. Gereken te-
m�zl�k şartlarının sağlanması, randevu 
s�stem�yle çalışılması ve koltuk sayısının 
yarısı kadar müşter�ye h�zmet ver�lmes� 
şartıyla, berber, kuaför, güzell�k salonu 
g�b� �şletmeler 11 Mayıs’ta faal�yete geçe-
b�lecek. Aynı şek�lde, Sağlık Bakanlığının 
ve T�caret Bakanlığının bel�rled�ğ� kural-
lara uyulması şartıyla alışver�ş merkez-
ler� 11 Mayıs’tan �t�baren h�zmet vermeye 
başlayab�lecek. G�y�m eşyası, ayakkabı, 
çanta, zücac�ye g�b� ürünler�n satıldığı 
�şletmeler, bel�rlenen şartlara uymak kay-
dıyla, 11 Mayıs’ta h�zmete açılab�lecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl hac 
�badet�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lemeyece-
ğ� �le �lg�l� olarak da D�yanet İşler� Baş-
kanlığının, gerekl� görüşmeler� yaparak 
karar vereceğ�n�, bu konuda İslam âlem�-
n�n gen�ş b�r �st�şareyle ortak karar alma-
sı gerekt�ğ�n� vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerl�k ter-
h�s �şlemler�n�n 31 Mayıs’ta, M�llî Savun-
ma Bakanlığının atama, görevlend�rme 
ve personel tem�n faal�yetler�n�n 1 Ha-
z�ran’da, celp �şlemler�n�n 5 Haz�ran’da, 
bedell� askerl�k �şlemler�n�n �se 20 Haz�-
ran’da yen�den başlayacağını, beled�ye-
ler�n kred� �şlemler� �le İller Bankası �ha-
leler�n�n 27 Mayıs’ta yen�den açılacağını 
aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın hasta-

neler�n�n sayılarının 1 Haz�ran’dan �t�ba-
ren azaltılarak bu kuruluşların normal 
�şley�şe başlamalarının sağlanacağını 
açıkladı.

Eğ�t�mde atılan adımları Sağlık Bakan-
lığının ve B�l�m Kurulu’nun tavs�yeler� 
doğrultusunda bel�rled�kler�n� �fade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna 
göre, Yükseköğret�m Kurumları Sınavı 
27-28 Haz�ran’da, L�selere Geç�ş Sınavı 
20 Haz�ran’da, Askerî Öğrenc� Sınavı 14 
Haz�ran’da yapılacaktır. Ün�vers�teler 15 
Haz�ran’da akadem�k takv�me döneb�le-
cekler” ded�.

“SALGININ YENİDEN YAYILMASI HÂ-
LİNDE DAHA SERT TEDBİRLERE BAŞ-

VURMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Sağlık Bakanlığının ve B�l�m Kuru-
lu’nun görüşler�ne uygun şek�lde hazırla-
nan normalleşme planının, daha önce de 
bel�rt�ğ� g�b� d�nam�k b�r şek�lde uygula-
yacaklarını d�le get�ren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�: “Gel�şmele-
re ve �ht�yaca göre, bazı tar�hler�n öne 
alınması, bazılarının ger�ye bırakılması 
mümkündür. Ülkem�z�n, bu plan doğrul-
tusunda ne zaman arzu ett�ğ�m�z düzey-
de normalleşeceğ�n�n kararını 83 m�lyon 
hep b�rl�kte vereceğ�z. Şayet, Sağlık 
Bakanlığının hazırladığı rehberlerdek� 
kurallara r�ayet� en üst düzeyde tutar-
sak bu süreç daha hızlı olacaktır. Ancak, 
kurallara uyulmaması ve Allah gösterme-
s�n, salgının yen�den yayılması hâl�nde, 
çok daha sert tedb�rlere başvurmak zo-
runda kalab�l�r�z. Dünyada salgını önce 
kontrol altına alıp, sonra kurallara yeter� 
kadar uymadıkları �ç�n yen�den meşum 
hastalığın pençes�ne düşen ülke örnek-
ler� vardır. İnşallah b�z böyle b�r duruma 
düşmeyeceğ�z. Tedb�rs�z tevekkül ceha-
let alamet�d�r. B�z, salgınla mücadele �ç�n 

b�l�m �nsanlarımızın söyled�ğ� her tedb�r� 
harf�yen yer�ne get�rmek suret�yle, Al-
lah’ın b�r kader�nden b�r d�ğer kader�ne 
sığınacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürec�n 
Türk�ye’de s�yas�, ekonom�k, sosyal, 
kültürel her türlü alanda yen� b�r s�lk�-
n�şe, uyanışa, d�r�l�şe ves�le olmasını 
d�leyerek, “Çünkü ülkem�zde, maalesef, 
tek part� devr�nden ber� bu m�llete mad-
d�-manev� ez�yet eden b�r anlayışın, sal-
gın günler�nde dah� �ç�ndek� k�n�, nefret�, 
karanlığı ortalığa saçmaktan ger� durma-
yan örnekler�yle karşılaşıyoruz” �fadeler�-
n� kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, m�llî �rade-
n�n üstünlüğünü, demokras�y�, hakkı, 
hukuku, adalet�, sandığı hazmedemeyen 
bu faş�st z�hn�yet�n hâlâ vesayet, darbe 
ve cunta özlem�yle yanıp tutuştuğunu 
kaydederek, “CHP yönet�c�ler�n�n sadece 
son b�r haftadak� beyanlarını alt alta koy-
duğunuzda ortaya çıkan tablo b�ze bunu 
söylüyor” değerlend�rmes�nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokra-
t�k yöntemlerle �kt�dara gelmek yer�ne, 
darbeyle ülken�n yönet�m�n� gasp etme 
heves�yle hareket edenler, 15 Temmuz’da 
m�lletten aldıkları derse rağmen aynı 
yolda yürümekte ısrar ed�yorlar. Sadece 
son günlerdek� kötü örnekler b�le, kar-
şımızdak� hastalıklı z�hn�yet�n asla �fl ah 
olmayacağının del�l�d�r” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışın 
m�adının dolduğuna �şaret ederek, “İn-
sanlık nasıl Kov�d-19 v�rüsünü en�nde 
sonunda yenecekse �nşallah, Türk�ye de 
bu bağnaz z�hn�yet� b�r daha ger� dönme-
mek üzere tar�he gömecekt�r. Türk�ye’n�n 
yen� dönemdek� en öneml� kazanımla-
rından b�r�n�n de s�yasettek� bu değ�ş�m 
olacağını üm�t ed�yoruz” sözler�ne yer 
verd�.
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umhurbaşkanı Erdoğan, �lk 
olarak Sancaktepe’dek� Çok 
Amaçlı Ac�l Durum Hastane-
s�’n�n �nşaatını gezd�. Sağlık 

Bakanı Fahrett�n Koca burada Cumhur-
başkanı Erdoğan’a çalışmalara �l�şk�n 
b�lg� verd�.

Daha sonra Atatürk Haval�manı yerleş-

CCCCCCCCC kes�nde �nşaası süren hastaneye geçen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buraya �nt�kal� 
sırasında hel�kopterden, “Demokras� ve 
Özgürlükler Adası” olarak yen�den dü-
zenlenen Yassıada’da sürdürülen çalış-
maları havadan �nceled�. 

Atatürk Haval�manı’nda 9 N�san’da teme-
l� atılan hastane �nşaatındak� çalışmaları 
da denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Hadımköy’dek� hastane alanında da �nce-
lemelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a �ncelemeler� 
sırasında, Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Berat 
Albayrak da eşl�k ett�.

Cumhurbaşkanı, İstanbul’da yapımı Cumhurbaşkanı, İstanbul’da yapımı Cumhurbaşkanı, İstanbul’da yapımı 
devam eden hastaneler� �nceled�devam eden hastaneler� �nceled�devam eden hastaneler� �nceled�

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, yen� t�p koronav�rüs 
(Kov�d-19) salgınıyla mücade-
le kapsamında Sancaktepe ve 
Atatürk Haval�manı’nda yapımı 
devam eden hastanelerde �n-
celemelerde bulundu.
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‘ANNELER GÜNÜ’ SÜRPRİZİ‘ANNELER GÜNÜ’ SÜRPRİZİ‘ANNELER GÜNÜ’ SÜRPRİZİ
Günler sonra sokağa çıkmalarına �z�n ver�len 65 yaş üstü vatan-

daşları parklarda z�yaret eden Başkan At�la Aydıner, kadınlara 
karanf�l dağıtarak onların Anneler Günü’nü kutladı.

ayrampaşa’da günler sonra 
sokağa çıkmalarına �z�n ver�-
len 65 yaş üstü vatandaşları 
parklarda z�yaret eden Başkan 

At�la Aydıner, kadınlara karanf�l dağı-
tarak onların Anneler Günü’nü kutladı. 
Anneler Günü münasebet�yle Bayrampa-
şa’dak� şeh�t anneler�ne de b�rer mektup 
ve karanf�l gönderen Başkan Aydıner 
mektubunda, “Az�z şeh�d�m�z�n kıymet-
l� annes�, Anneler Günü’nüzü saygı ve 
hürmetle canı gönülden kutluyorum…” 
�fadeler�ne yer verd�.

Korona v�rüs tedb�rler� kapsamında 
uzun zamandır sokağa çıkamayan 65 
yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkmala-
rına �z�n ver�lmes�n�n ardından Bayram-
paşa’dak� dezenfekte ed�lm�ş parkları 
doldurarak güzel havanın keyf�n� çıkardı. 
Günler sonra sokağa çıkan ‘Bayrampa-
şalı çınarlara’ sürpr�z yapan Bayrampaşa 

BBBBBB Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, kadınlara 
karanf�l dağıtarak onların Anneler Gü-
nü’nü kutladı. İlçedek� şeh�t anneler�n� 
de unutmayan Başkan Aydıner, duygusal 
b�r mektup, karanf�l ve çeş�tl� hed�yeler 
göndererek şeh�t anneler�n�n Anneler 
Günü’nü tebr�k ett�. Başkan Aydıner’�n 
mektubunu tesl�m alan şeh�t anneler� 
duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Aydıner, şeh�t anneler� �ç�n ka-
leme aldığı mektubunda şu �fadelere yer 
verd�:

“Az�z Şeh�d�m�z�n Kıymetl� Annes�,

S�z� ve eş�n�z� sevg�, saygı ve muhab-
betle selamlıyorum…

Onurlu, gururlu ve kahraman b�r evlat 
yet�şt�rd�ğ�n�z �ç�n s�zlere teşekkür ed�-
yor, şükranlarımı sunuyorum. Evladınızın 
aramızdan ayrılması şanla, şerefl e oldu. 

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BERBERLERDE DEZENFEKTE BERBERLERDE DEZENFEKTE BERBERLERDE DEZENFEKTE 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYORÇALIŞMALARI SÜRÜYORÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Koronav�rüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzun b�r süred�r 
kapalı tutulan ve 11 Mayıs Pazartes� günü yen�den h�zmet ver-
meye başlayacak olan Bayrampaşa’dak� berber, kuaför ve güzel-
l�k salonları beled�ye ek�pler�nce b�r b�r dezenfekte ed�l�yor.

ayrampaşa Beled�yes�, koro-
nav�rüs �le mücadele tedb�rler� 
kapsamında uzun b�r süred�r 
kapalı tutulan ve alınan son 

kararla 11 Mayıs Pazartes� günü yen�den 
açılacak olan �lçedek� berber, kuaför ve 
güzell�k salonlarında dezenfekte çalış-
ması gerçekleşt�r�yor. Toplum sağlığını 
korumak amacıyla yapılan dezenfekte 
çalışmasının Bayrampaşa’dak� toplam 
400 berber, kuaför ve güzell�k salonunda 
en kısa sürede tamamlanması planlanı-
yor. 

İç�şler� Bakanlığı, 81 İl Val�l�ğ�ne 11 
Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve 
güzell�k salonları �le �lg�l� yen� b�r genel-
ge gönderd�. 

-“Berber/Güzell�k Salonu/Kuaförler�n 
Açılması” konulu genelge �le koronav�-
rüs tedb�rler� kapsamında geç�c� sürel�ğ�-

BBBBBB ne kapatılan ve 11 Mayıs Pazartes� günü 
yen�den açılacak bu �ş yerler�n�n çalışma 
usül ve esasları yen�den bel�rlend�.

-Genelgeye göre; pazartes� günü açıla-
cak olan berber, güzell�k salonu, kuaför-
ler, 09.00-21.00 saatler� arasında faal�yet 
yürüteb�lecek.

-Berber, güzell�k salonu, kuaförlerde, 
müşter�lere, randevu s�stem�yle h�zmet 
sunumu esas olacak.

-Bu �ş yerler�nde çalışanlar muhakkak 
surette maske kullanacak, müşter�ler �se 
�şlem süres�nce maske kullanacak ancak 
yapılacak �şleme göre müşter�ler maske-
y� çıkarab�lecek.

-Müşter�ye yönel�k �şleme başlanmadan 
önce mutlaka müşter�n�n oturacağı, te-
mas edeb�leceğ� tüm alanlar �le zem�n�n 
tem�zl�ğ�/dezenfeks�yonu yapılacak.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA MİKRO SİSLEME BAYRAMPAŞA MİKRO SİSLEME BAYRAMPAŞA MİKRO SİSLEME 
ARACIYLA DEZENFEKTE EDİLİYORARACIYLA DEZENFEKTE EDİLİYORARACIYLA DEZENFEKTE EDİLİYOR

ayrampaşa koronav�rüs �le 
mücadele çalışmalarını başa-
rıyla sürdüren Bayrampaşa 
Beled�yes�, ş�md� de �lçedek� 

cadde ve sokakları yen� m�kro s�sleme 
özell�kl� araçlarla dezenfekte ed�yor. 
Araçları sahada �nceleyen Başkan At�la 
Aydıner, “Bu araçları hızlıca f�lomuza 
dâh�l ederek, koronav�rüse karşı el�m�z� 
daha da güçlend�rd�k. B�raz daha sabre-
del�m, Allah’ın �zn�yle kazanan b�z olaca-
ğız.” ded�.

Koronav�rüsün hayatımızı oldukça 
meşgul ett�ğ� ve olumsuz etk�led�ğ� şu 
günlerde, Bayrampaşa Beled�yes� vatan-
daşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak 
�ç�n yoğun çaba harcıyor. Tem�zl�k İşler� 
Müdürlüğü’nün araç f�losuna dah�l ed�len 
m�kro s�sleme ve yüksek basınç özell�kl� 
araçlar �le Bayrampaşa’nın 11 mahalle-
s�ndek� tüm cadde ve sokaklar b�r b�r de-
zenfekte ed�l�yor. M�kro s�sleme özell�kl� 
dezenfekte s�stem�n�n d�ğer yöntemlere 
göre daha başarılı olduğu b�l�n�yor.

“KAZANAN BİZ OLACAĞIZ”

Sahada araçları �nceleyen ve görevl�-
lerden b�lg� alan Bayrampaşa Beled�ye 
Başkanı At�la Aydıner, “Bu araçları hızlı-
ca f�lomuza dâh�l ederek, koronav�rüse 

BBBBBB

karşı el�m�z� daha da güçlend�rd�k. İlçe-
m�zde gerekl� tüm önlemler� aldık, v�-
rüsle mücadele çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önle-
mek �ç�n vatandaşlarımız lütfen evler�n-
de kalmaya devam ets�nler. B�raz daha 
sabredel�m, Allah’ın �zn�yle kazanan b�z 
olacağız. İnşallah, mübarek Ramazan’ın 
sonunda ç�fte bayram yaşayacağız.” şek-
l�nde konuştu.

Ç�n’�n Hubey eyalet�ne bağlı Wuhan 
kent�nde ortaya çıkan ve onlarca ülke-
ye yayılan yen� t�p korona v�rüsün (Co-
v�d-19) dünya genel�nde bulaştığı k�ş� 
sayısı 4 m�lyonu, can kaybı �se 283 b�n� 
aştı. Toplam 1 m�lyon 468 b�nden fazla 
k�ş� de �y�leşerek sağlığına kavuştu.

Veter�ner İşler� Müdürlüğümüzün De-
zenfekte Programı İç�n Tıklayınız…

Tem�zl�k İşler� Müdürlüğümüzün Yıkadı-
ğı ve Dezenfekte Ett�ğ� Cadde ve Sokak-
ları Görmek İç�n Tıklayınız…

Koronav�rüs �le mücadele ça-
lışmalarını başarıyla sürdüren 
Bayrampaşa Beled�yes�, ş�md� 
de �lçedek� cadde ve sokakla-
rı yen� m�kro s�sleme özell�kl� 
araçlarla dezenfekte ed�yor.
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10 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI10 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI10 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI
İht�yaç sah�pler�ne yardım etmey� sürdüren Bayrampaşa Bele-

d�yes�, Ramazan’ın başladığı günden bu yana, �lçede yaşayan dar 
gel�rl� toplam 10 b�n a�leye gıda yardımında bulundu.

ht�yaç sah�pler�ne yardım etmey� 
sürdüren Bayrampaşa Beled�yes�, 
Ramazan’ın başladığı günden bu 
yana, �lçede yaşayan dar gel�rl� 

toplam 10 b�n a�leye gıda yardımında 
bulundu. Yardımlarla �lg�l� b�r açıklama 
yapan Başkan Aydıner, “Gönül beled�-
yec�l�ğ�m�z �le gönüller yapmaya gayret 
ed�yoruz.” ded�.

��� Bayrampaşa Beled�yes�, Ramazan’ın 
başladığı günden bu yana, �lçede yaşa-
yan �ht�yaç sah�b� a�leler�n�n yanı sıra ko-
ronav�rüs salgınından ekonom�k olarak 
olumsuz etk�lenen ve bel�rlenen kr�terle-
re uyan toplam 10 b�n a�leye gıda yardımı 
yaptı. Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü ta-
rafından h�jyen kurallarına uygun olarak 
büyük b�r özenle hazırlanan gıda kol�ler�, 
önceden bel�rlenen adreslere beled�ye 
ek�pler�nce tesl�m ed�ld�.

Yardımlarla �lg�l� b�r açıklama yapan 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner: “Bu yıl koronav�rüs salgının-
dan dolayı maalesef komşularımızla �ftar 
ve gönül sofralarımızda buluşamadık. 
Suyumuzu, ekmeğ�m�z� ve en öneml�s� 
de dostluğumuzu onlarla paylaşamadık. 
Ancak gönül beled�yec�l�ğ�m�z �le gönül-
ler yapmak �ç�n dar gel�rl� a�leler�m�ze 
gıda kol�ler�n� ulaştırdık. B�zler halkımı-
zın h�zmetkârı olmaya, darda ve zorda 
kalanlara yardım el�m�z� uzatmaya devam 
edeceğ�z” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 
EN ÜST SEVİYEDEEN ÜST SEVİYEDEEN ÜST SEVİYEDE

Tüm dünyayı etk�s� altına alan ölümcül koronav�rüs tedb�rler�n� 
en üst sev�yeye çıkaran Bayrampaşa Beled�yes�, dezenfekte ve 
tem�zl�k çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

üm dünyayı etk�s� altına alan 
ölümcül koronav�rüs tedb�r-
ler�n� en üst sev�yeye çıkaran 
Bayrampaşa Beled�yes�, de-

zenfekte ve tem�zl�k çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. Kamu b�nalarını ve 
kamusal alanları b�r b�r dezenfekte eden 
beled�ye ek�pler� b�r yandan da cadde ve 
sokakları tek tek yıkıyor. Alınan önlemler 
kapsamında evler�nde kalmaları gereken, 
tek başına yaşayan ve �ht�yaçlarını karşı-
layacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü 
vatandaşların �ht�yaçları da Bayrampaşa 
Beled�yes� ve paydaşlarınca karşılanıyor.

Ülkeler �ç�n büyük b�r tehd�t hal�ne 
gelen koronav�rüs yayılmaya ve can 
almaya devam ed�yor. Bayrampaşa Be-
led�yes�, Türk�ye’n�n de aralarında bu-
lunduğu 200’den fazla ülkede görülen 
koronav�rüse karşı aldığı tedb�rler� en 
üst sev�yeye çıkardı. Bayrampaşa Bele-

TTT d�yes� Veter�ner İşler� Müdürlüğü kamu 
b�nalarını, kamusal alanları, sağlık mer-
kezler�n�, kamu ve toplu ulaşım araçları 
�le pazar yerler�n� b�r b�r dezenfekte eder-
ken Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü de �lçen�n 
11 mahalles�ndek� toplam 884 cadde ve 
sokağı tek tek yıkayarak ve m�kro s�s-
teml� dezenfektan püskürtme aracıyla 
dezenfekte ederek vatandaşlara h�jyen�k 
yaşam alanları sunuyor. Tem�zl�k çalış-
maları kapsamında çöp konteynerler� de 
düzenl� olarak yıkanıyor.

Öte yandan, koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında evler�nde kalmaları gereken, 
tek başına yaşayan ve �ht�yaçlarını kar-
şılayacak yakını bulunmayan Bayrampa-
şalı 65 yaş üstü vatandaşların �ht�yaçları 
Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılayı 
Bayrampaşa Şubes�, İy�l�k Gönüllüler� ve  
Bayrampaşa Beled�yes� Zabıta ek�pler� 
tarafından ortaklaşa karşılanıyor. 

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        BAYRAMPAŞA, KIZILAY’A KAN        
VERMEYE KOŞTUVERMEYE KOŞTUVERMEYE KOŞTU

Kan stokları kr�t�k sev�yen�n 
altına düşen Kızılay �ç�n Bay-
rampaşa Beled�yes�’nce düzen-
lenen kan bağışı kampanyasına 
vatandaşlar büyük �lg� gösterd�.

an stokları kr�t�k sev�yen�n 
altına düşen Kızılay �ç�n Bay-
rampaşa Beled�yes�’nce dü-
zenlenen kan bağışı kampan-

yasına vatandaşlar büyük �lg� gösterd�. 
Çok sayıda vatandaş, kan bağışının ya-
pıldığı çadırların önünde uzun kuyruklar 
oluşturdu. Başkan Aydıner, “Büyük b�r 

duyarlılık göstererek, bu kr�t�k dönemde 
kan veren hemşehr�ler�me teşekkür ed�-

KKK

yorum.” ded�.
Koronav�rüs salgını neden�yle kan stok-

ları kr�t�k sev�yen�n altına düşen Kızılay 
�ç�n harekete geçen Bayrampaşa Beled�-
yes�, kan bağışı kampanyası düzenled�. 
“Hayd� Bayrampaşa! Kan Ver, Hayata 
Can Ver!” sloganıyla Kızılay Bayrampaşa 
Şubes� �le b�rl�kte düzenlenen kampanya, 
Bayrampaşa Hoca Hayr� Efend� Merkez 
Cam�� önünde gerçekleşt�r�ld�. Kampan-
yaya büyük �lg� gösteren vatandaşlar, 
kan bağışının yapıldığı çadırların önünde 
uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayrampaşalı’ların yardımlaşma ve 
dayanışma konusunda oldukça duyarlı 
olduğunu bel�rten Bayrampaşa Beled�ye 
Başkanı At�la Aydıner, “En dar ve zor za-
manlarımızda �mdadımıza yet�şen Kızı-
lay’ın çağrısına kulak vererek kan bağışı 
kampanyası düzenled�k. Kampanyamıza 
katılarak, bu kr�t�k dönemde Kızılay’a kan 
veren hemşehr�ler�me teşekkür ed�yo-
rum. Bu kanlar ülkem�z�n dört b�r yanın-
da �nsanlara hayat vermek �ç�n kullanıla-
cak.” ded�.
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ZABITADAN GIDA VE HİJYEN DENETİMİZABITADAN GIDA VE HİJYEN DENETİMİZABITADAN GIDA VE HİJYEN DENETİMİ
Bayrampaşa Beled�yes� Zabıta Müdürlüğü ek�pler�, koronav�rüs 

önlemler� kapsamında gıda ve h�jyen denet�mler�n� yoğunlaştır-
dı. Ek�pler, v�rüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşları 
sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da anonslarla sık 
sık uyarıyor.

ayrampaşa Beled�yes� Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler, 
koronav�rüs önlemler� kapsa-
mında �lçe genel�nde gıda ve 

h�jyen denet�mler�n� yoğunlaştırdı. 
BBBBBB Bakkal, fırın ve marketler�n yanı sıra 

gıda satışı yapılan d�ğer yerler� tek tek 
kontrol eden ek�pler, maske ve eld�ven 
kullanımı, satılan ürünler�n ambalajlı 
olması, p�de ve ekmeğ�n gramajı ve �ş 
yerler�n�n genel tem�zl�ğ� g�b� konularda 
hem b�lg�lend�rme hem de denetleme 
yaptı. Denet�mlerde esnafın büyük bö-
lümünün kurallara uyduğu ve h�jyene 
önem verd�ğ� görüldü.

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ              
ANLATILIYOR

Öte yandan, zabıta ek�pler�, v�rüsün 
yayılmasını önlemek amacıyla Bayram-
paşa’dak� parklar, cadde ve sokaklar �le 
postane önler�nde sık sık anons yaparak 
vatandaşları sosyal mesafe kuralına uy-
maları konusunda uyarıyor.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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Akvaryum Mob�lyacılar Çarşısı’ndan Akvaryum Mob�lyacılar Çarşısı’ndan Akvaryum Mob�lyacılar Çarşısı’ndan 
Ramazan Kol�ler�Ramazan Kol�ler�Ramazan Kol�ler�

Akvaryum Mob�lyacılar Çarşısı’nın bağışladığı “Ramazan kol�le-
r�” İy� Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğ� üyeler� tarafından 
�ht�yaç sah�b� a�lelere dağıtıldı.

ayrampaşa Akvaryum Mob�l-
yacılar Çarşısı Yönet�m kurulu 
tarafından İy� Kalplere bağış-
lanan yardım kol�ler�, İy� Kalp-

ler yeleğ� g�yen  sanatçı Ersan Er, Esra 
Erol’da Programı Muhab�r� Caner Toygar 
, İstanbul’un Ses� Radyosu Programcıları 
Kad�r Balık, Sedat Çel�k, Den�z Ünal, Der-
nek Başkanı, Genel Sekreter� ve Üyeler� 
�le b�rl�kte dağıttı. 

Evler�ne kol� geld�ğ�ne sev�nen vatan-
daşlar karşılarında ünlü �s�mler� görünce 
daha da mutlu oldular. Sosyal mesafe 
kuralı çerçeves�nde res�mler çek�ld�ler 
ve ünlü �s�mlerle kısa da olsa muhabbet 
etme fırsatı buldular. Anneler günü kap-
samında da g�d�len evlerde anneler�n 
anneler günü, sanatçılar ve dernek yöne-
t�m� tarafından kutlandı.

İy� Kalpler Yardımlaşma ve Kültür 
Derneğ� Başkanı Adem D�şç� yaptığı 
açıklamada: “B�zler İy� Kalpler olarak 
�y�l�k olan her yerde olmaya gayret gös-

BBBBBB ter�yoruz. Bayrampaşa’nın yet�şt�rd�ğ� 
en değerl� radyoculardan ödüllü radyo 
programcısı Kad�r BALIK b�zlere destek 
oldu ve bu organ�zasyonda öneml� b�r 
rol oynadı. Ülkem�z�n geç�rd�ğ� bu zorlu 
dönem� ünlüsü, vatandaşı, kolluk kuvvet-
ler�, s�yas�ler� ve �ş adamları ayırt etmek-
s�z�n el�m�z� taşın altına koyarak hep 
b�rl�kte atlatacağız. 

B�zlere bu konuda �z�n veren öncel�kle 
Bayrampaşa Kaymakamımız Sayın Dok-
tor Soner ŞENEL’e , Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkanımız Sayın At�la AYDINER’e 
ve Bayrampaşa İlçe Emn�yet Müdürümüz 
Sayın Necat� Aktuğ ŞAHİN’e teşekkür 
eder�m. Bağışta bulunan Akvaryum Mo-
b�lyacılar çarşısına da yönet�m kurulum 
ve tüm �ht�yaç sah�pler� adına özell�kle 
teşekkürü b�r borç b�l�r�m. Organ�zasyon-
larımız hızla devam edecek ve b�zler�n 
kapıları Tüm İy� Kalpl� �nsanlara açıktır 
hep�n�z� İy� Kalpler Derneğ�ne bekl�yoruz. 
Saygılarımla….
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