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Ekrem İmamoğlu

Biz, bu mücadelede başta tüm kamu kurumları 
olmak üzere, herkesle iş birliğini en üst seviyede 
tutmak ve bu mücadeleyi dayanışmayla sürdürmek 
için ısrarcı olduk. Olmaya da devam ediyoruz. 
Bu maksatla 39 ilçe belediyemizle de sıkı bir iş 
birliği içindeyiz. Herkesin ne yaptığını takip 
ediyoruz. Belediyelerimizi sürekli koordinasyon 
toplantılarına davet edip onlarla iş birliği yapmayı 
ve ortaklaşmayı en üst seviyede tutuyoruz.

İBB olarak bizim en birincil ve temel önceliğimiz 
sorumlu olduğumuz kamu hizmetlerinin kesintisiz 
biçimde sürmesini sağlamaktır. 

Değerli hemşehrilerim, 
Emin olalım ki İstanbul bu mücadeleden başarı 

ile çıkacaktır; ama hepimize düşen önemli görevler 
var. O nedenle, yetkili otoritelerin tavsiyelerine 
uymalı, yardımcı olmalıyız. Evet, evde oturmak 
bugünlerde yapılacak en iyi mücadeledir. 

Hep birlikte başarmak için, evde kalarak, 
kendimizi daha güçlü bir şekilde gelecek günlere 
hazırlamalıyız.

Dayanışmamızı yükselteceğiz; gönül birliği ve 
bitmeyen azmimizle bu günleri de aşacağız.  

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. 

Değerli İstanbullular,
Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz, bütün 

dünya çapında. İnsanlık tarihinin  gördüğü en 
yaygın, sonuçları en geniş alanlarda kendisini 
gösteren, hayatın neredeyse her alanını durdurma 
noktasına getiren bir virüs söz konusu.  

O nedenle bu mücadeleden birlikte başararak 
çıkmak zorundayız ve öyle de yapacağız. 

Bunun için de her türlü anlayış farklılıklarını, 
siyasi kutuplaşma ve hesapları geride bırakmalıyız. 
Dayanışmanın en büyüğünü göstererek bu tehdidin 
üstesinden gelmek zorundayız. 

Üzülerek söylemek isterim ki, henüz daha 
zor günlerin başındayız. O nedenle, bu günler, 
toplumsal dayanışmayı maksimum ölçüde 
geliştireceğimiz günlerdir. 

Devlet ve hükümetin ilgili tüm birimleri, bu 
günlerde her bir vatandaşımızın hayatını korumak, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya 
çıkacak bütün problemleri ortadan kaldırmakla 
görevli. 

Ama bu mücadele, tek başına hükümetin ilgili 
birimlerinin altından kalkabileceği bir mücadele 
de değil. Her kamu otoritesi, her bakanlık, valilik, 
belediye başkanlıkları, özel kuruluşlar, hatta 
STK’lara kadar herkes bu ortak mücadelenin 
bir parçası. Parçası olmak zorunda. Tek tek 
her birimiz, bu mücadelenin bir parçası olmak 
zorundayız. 

İstanbul’un, sadece Türkiye’nin değil, tüm 
Avrupa’nın en büyük şehri olduğunu herkese 
hatırlatmak isterim. İstanbul’un ‘salgın sürecinin’ 
nasıl yönetileceği, sadece İstanbul ve Türkiye 
açısından değil, tüm yakın coğrafya açısından 
da önemlidir, değerlidir. Yaratacağı motivasyon, 
yaratacağı öncü tavır ve davranışlar, çok ama 
çok etkin, pozitif sonuçlar verme potansiyeline 
sahiptir. 

BIRLIKTE BAŞARMAK IÇIN 
#EVDEKAL İSTANBUL

Adil, Yeşil ve Yaratıcı bir 
İstanbul’a doğru...
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IMAMOĞLU:
BU UZLAŞMA VE BİR 
ARADA HAREKET 
ETME SÜRECI
KORONAVIRÜS PANDEMISINE KARŞI TITIZ VE PROGRAMLI BIR 
MÜCADELE YÜRÜTEN IBB, SADECE YÖNETIMI ALTINDA OLAN 
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÖNLEMLER ALMADI. AYNI 
ZAMANDA TAKSI, DOLMUŞ VE MINIBÜSLERI DE DEZENFEKTE 
ETTI. IBB’NIN TÜM AMBULANSLARI HIZMETE HAZIR HALE 
GETIRILDI. “SAKIN UMUDUNUZU KAYBETMEYIN” MESAJINI 
VEREN BAŞKAN IMAMOĞLU, TÜM MEDYA ORTAMLARINDA 
ALINAN ÖNLEMLER KONUSUNDA 16 MILYON ISTANBULLUYU 
BILGILENDIRMEYI SÜRDÜRÜYOR.

I
BB, koronavirüsle savaşta her 
gün yeni bir adım atıyor. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
pandemi nedeniyle, 

belediyenin her türlü önlemi 
gecikmeden alması, bunların bir 
an önce hayata geçirilmesi için 
her yolu deniyor. Kurmaylarıyla, 
zaman  zaman mesafelere özen 
gösterilen toplantılar yapıyor,  
çoğu zaman ise telekonferans ile 
sanal yönetim gerçekleştiriyor. 
İmamoğlu, bu süreçte, alınan tüm 
kararları, önerileri ve 
değerlendirmelerini de canlı 
yayınlar veya sosyal medya 
paylaşımlarıyla 16 milyon 
hemşehrisine aktarıyor.
İmamoğlu, bu konuşmalarında, 
“Tümüyle bir uzlaşma ve bir arada 
hareket etme sürecini hep birlikte 
yaşıyoruz” diyerek, şu bilgilendirme 
ve değerlendirmeleri yaptı:  

/koronavİrüs
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 TAKSİ, DOLMUŞ VE 
MİNİBÜSLER DE DEZENFEKTE 
EDİLDİ 
“Aralarında taksi, taksi dolmuş 
ve minibüslerin de olduğu 25 
binden fazla aracı dezenfekte 
etmek için 100 adet dezenfekte 
istasyonu kuruldu. Gece 
sektöründe çalışan emekçilerin 
yaşamını kolaylaştırmak ve 
İstanbul’un sosyal hayatına katkı 
sunmak için getirilen hafta 
sonları 7/24 seyahat uygulaması 
geçici olarak durduruldu. İşe 
gidiş ve dönüş saatleri dışında, 
tüm toplu taşıma hizmetlerinde 
insan sağlığını etkilemeyecek 
boyutta azaltmaya gidildi.” 

 İBB’NİN 35 AMBULANSI 
HİZMETE HAZIR
“İBB’nin 35 adet ambulansı, 
koronavirüse karşı özel olarak 
donatıldı. Şüpheli ya da hasta 
taşıma işlemlerinde son derece 
güvenli 35 ambulans halka 
hizmet veriyor.
Küresel çaptaki salgın maalesef 
her geçen büyüyor. Ülkemizde de 
ne yazık ki hem ölüm hem de 
vaka sayısı artıyor. Yaşamını 
kaybeden yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet ve yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. 

 “SAKIN UMUDUNUZU 
KAYBETMEYİN”
“Değerli İstanbullular, bu zor 
günler elbet geçecek. Her şey, 
inanın güzel olacak. Sakın 
umudunuzu yitirmeyin. 
Moralinizi yüksek tutun. Evde 
zaman geçirmek zorunda 
olduğunuz bu süreci, en iyi 
şekilde değerlendirin. Bol bol 
kitap okuyun. Aileler, 
çocuklarıyla hem eğlenceli hem 
de öğretici oyunlar oynasın. 
Çocuklarımız, derslerini 
yapıyorlar zaten. 
Öğretmenlerimizin ilgisine 
teşekkür ediyoruz. İBB’nin daha 
önce yayınlanmış, kültürel ve 
sanatsal etkinliklerinden 
bazılarını sizler için sosyal 
medyadan yayınlamaya başladık. 
Bunları lütfen takip edin. Sakın 
canınızı sıkmayın. Önce 
sağlığınızı koruyun. Birbirinize 
göz kulak olun. Birbirinizi 
koruyun ve uyarın. Kol kola, 
omuz omuza, dayanışma içinde 
bu zor günleri atlatacağız. 

Dünyaya örnek bir mücadele 
verelim. Bundan sonra da 
dünyanın birçok sorunu çözmesi 
konusunda örnek bir süreci, 
inşallah ders alarak, bütün dünya 
olarak yaşayalım. Hepinize 
sağlıklı günler diliyorum. Allah, 
hepinizi korusun.”

/KORONAVİRÜS
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mümkün olduğunca sıfırlamamız 
lazım. Sizden ricam, çok elzem 
olmadıkça, başta toplu taşıma 
araçları olmak üzere toplu 
alanlardan lütfen uzak durun. 
Evinizde izole olun. Belediyemizi 
ilgilendiren bir ihtiyacınız olursa, 
lütfen çağrı merkezimizi arayın. 
Dayanışma için yanınızdayız. Bu 
süreçte hastalığın bulaşmaması 
çok önemli. Bu çağrıyı, ilk önce 
kendi anne-babama yaptım.”

 SEMT PAZARLARINDA 
SADECE GIDA SATILIYOR
“Sadece gıdaya dönük semt 
pazarları kuruldu. Hijyenle ilgili, 
ilçe belediye başkanlıklarıyla 
görüşmelerimizi yaptık. O 
sahalar, tertemiz hale getirildi. 
Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar 

kuruldu. İlçe belediyelerimiz ve 
diğer yetkili kurumlar, 
zabıtalarıyla gün boyu süreci 
takip etti. Bu, tümüyle bir 
uzlaşma ve bir arada hareket 
etme sürecidir.”

 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ÜCRETSİZ ULAŞIM VE 
OTOPARK
“Doktorundan hemşiresine sağlık 
kurumlarında fedakarca çalışan, 
gecesini gündüzüne katarak 
salgın hastalığa karşı mücadele 
eden tüm sağlık personeline 
şükran borçluyuz. Sizin çabanız 
tüm topluma moral ve şifa 
oluyor, iyi ki varsınız. Tüm 
sağlık çalışanları için İSPARK’ı 
ve toplu ulaşımı ücretsiz 
yaparak, sizlere küçük bir destek 
sağlamak istedik.
Koronavirüs karşısında yoğun bir 
mesai gösteren tüm sağlık 
çalışanlarının yararlanabileceği 
hizmetle, İSPARK’a ait yaklaşık 
500 noktada bulunan açık, katlı ve 
yol üstü otoparkları, hastane kimlik 
kartlarını personellere ibraz ederek 
sağlık çalışanlarımız kullanabilecek.  
Yol üstü otoparklarında, araç park 
ederken sağlık personelinin 
kimliğini göstermesi gerekiyor. 
Sağlık personelleri ayrıca, toplu 
ulaşım araçlarını da ücretsiz 
kullanabilecek. İSPARK 
otoparklarının ücretsiz kullanım 
süresi ve toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlanabilme hakkı, İBB’nin 
alacağı yeni bir karara kadar devam 
edecek.”

Tedavisi süren hastalarımızın bir 
an önce sağlıklarına kavuşması 
için dua ediyorum. Hep birlikte 
mücadele ediyoruz. Değerli 
dostlarım, hem dünya hem ülke 
olarak görünmeyen bir düşmanla 
savaş halindeyiz. Bu radikal 
düşmana karşı radikal tedbirler 
almamız gerektiğinden daha önce 
bahsetmiştim. Devletimizle 
uyum içinde, biz de İBB olarak 
çok sıkı koruyucu ve önleyici 
tedbirler alarak yolumuza devam 
ediyoruz. Dayanışma çok önemli. 
Her gün çalışma arkadaşlarımızla 
telekonferans marifetiyle 
toplantılar yapıp, başka hangi 
adımları atabiliriz diye 
değerlendirmeler yapıyoruz. 
Bildiğiniz gibi metrosundan 
otobüsüne ve vapuruna kadar 
kendi araçlarımızı her gün zaten 
dezenfekte ediyoruz. Diğer 
araçlar da temizlendi.”

 “YAŞLILARIMIZ TOPLU 
TAŞIMA ARAÇLARINDAN UZAK 
DURSUN”
“Buradan özellikle risk grubu 
altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış 
hemşehrilerimize seslenmek 
istiyorum. Her ne kadar ulaşımı 
kullanmanızda yüzde 70 
civarında azalma olsa da bunu 

/koronavİrüs





FARKLI DÜNYA ÜLKELERI VE 
TÜRKIYE’DEN PAYLAŞILAN SON 
VERILER YENI KORONAVIRÜSÜN, 
BIR SÜRE DAHA ARAMIZDA, BELKI 
DE HAYATIMIZIN MERKEZINDE 
KALACAĞINI GÖSTERIYOR.                
2 NISAN ITIBARIYLA 
TÜRKIYE'DEKI HASTA SAYIMIZ 
18 BIN 135. TOPLAM 356 KIŞI 
KORONAVIRÜSTEN VEFAT ETTI. 
SADECE ISTANBUL'DA TOPLAM 
HASTA SAYISI 8 BIN 852. 
BAŞKA BIR DEYIŞLE 
HASTALARIN YÜZDE 60'I 
BURADA. KAYBEDILEN 
HASTALARIN DA BÜYÜK 
ÇOĞUNLUĞU ISTANBUL'DA.  
DÜNYA RAKAMLARI DA 
MAALESEF ÜRKÜTÜCÜ: TOPLAM 
VAKA SAYISI 1 MILYONU 
GEÇTI. 50 BINDEN FAZLA INSAN 
ISE YAŞAMINI YITIRDI. DÜNYA 
ÜLKELERI BELKI DE ILK KEZ AYNI 
DÜŞMANA KARŞI, GÜÇ BIRLIĞI 
YAPARAK SAVAŞIYOR.

MESUDE ERŞAN

tanımlanmasına neden oldu. 
Hasta sayıları arttıkça, yeni virüs 
ve neden olduğu sorunlarla ilgili 
veriler, birer birer kamuoyuna 
yansımaya başladı. 

 VİRÜSÜN GENETİK DİZİLİMİ 
ÇÖZÜLDÜ
7 Ocak’ta, esrarengiz etkenin, 
yeni bir koronavirüs olduğu 
keşfedildi. Sadece üç gün sonra, 

Aralık ayının son günü, Dünya 
Sağlık Örgütü’ne bildiğimiz 
influenza (grip), MERS, SARS 
olmayan 7’si ağır 27 viral zatürre 
vakası bildirildi. Bundan sonrası 
çorap söküğü gibi geldi. Dünyanın 
dikkati, bu yeni vakaların 
bildirildiği Çin’e yöneldi. Hemen 
ertesi günü, virüsün kaynağı 
olabileceği düşünülen, yine 
Çin’deki Wuhan canlı hayvan 
pazarı kapatıldı. On beş sağlık 
çalışanına hastalığın bulaşması, 3 
Ocak’ta “insandan bulaşma 
kapasitesinin yüksek” olarak 

H
er şey 12 Aralık 2019’da 
açıklanamayan ilk 
zatürre hastasının 
Çin’den bildirilmesiyle 

başladı. Henüz hiç kimse COVID-
19’u (yeni tip koronavirüs) 
bilmiyordu. Bu esrarengiz 
zatürrenin üzerinden iki hafta 
geçtikten sonra, yine aynı yerde 
benzeri vakalar görülse de Çin, 
insandan insana bulaşıcılığı 
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) 
bile ilk başta gizledi. Sonra 
insandan insana geçişin düşük 
olduğu açıklandı. 

10 /                         www.ibb.istanbul

3. DÜNYA SAVAŞI YENİ KORONAVİRÜSE KARŞI

/koronavİrüs



bilinmeyenler birer birer 
aydınlatılırken, giderek artan 
sayıda insanı virüs hasta etti ve 
ölümlere yol açtı. DSÖ, nihayet 
11 Mart’ta hastalığı pandemi yani 
küresel salgın ilan etti. Aynı gün 
Türkiye’deki ilk korona vakası 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
tarafından duyuruldu. Türkiye’de 
koronavirüsten ilk kayıp 17 
Mart’ta gerçekleşti.
Ulaşabildiği her ülke ve şehirde, 
bilim kurgu filmlerini aratmayan 
görüntülere yol açan COVID-19, 
yaşamın hemen her alanını 

etkiliyor. Dünya, ilk kez bu kadar 
çok cephede, tek düşmana karşı 
savaşıyor.
Bilim insanları, şimdiden 
hastalıkla ilgili yüzlerce makale 
yayınladı. Onlarca laboratuvarda 
ilaç ve aşı çalışmaları, yüksek bir 
motivasyonla sürdürülüyor. 
Ancak her ikisinin de hastalara 
uygulanması için biraz daha 
zamana ihtiyaç duyuluyor. 
Dolayısıyla hâlâ en etkili ve 
kıymetli savaşma yöntemi, 
önerilen koruyucu önlemleri 
almak.

jet hızıyla virüsün genetik dizilimi 
çözüldü. DSÖ, yeni virüse SARS-
CoV-2, yol açtığı akut solunum 
yolu hastalığına COVID-19 adını 
verdi. Ama daha sonra hem virüse 
hem de hastalığına COVID-19 
demeyi tercih etti. Adı da öyle 
yerleşti. 
İnsana bulaştığında, bağışıklık 
sistemimiz bu yeni virüsü hiç 
tanımıyordu. Virüsle ilgili 
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HASTALIĞIN 
KULUÇKA DÖNEMİ 

(VİRÜSLE 
KARŞILAŞTIKTAN İLK 
BELİRTİLERİN ORTAYA 

ÇIKMASINA DEK GEÇEN SÜRE) 
2–14 GÜN ARASINDA. 

KULUÇKA DÖNEMİ 
SIRASINDA HASTALIK 
BELİRTİSİ OLMUYOR.

/KORONAVİRÜS
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K oronavirüslere yönelik bir aşı 
henüz yok. Ancak Çin hükûmeti, 
salgının erken döneminde etken 

virüsün genetik yapısını belirlemiş ve 
dünyadaki bilim merkezleriyle 
paylaşmıştı. Dolayısıyla aşı geliştirme 
çalışmaları Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu pek çok ülkede başladı.      
Ancak, herhangi bir aşının en 
acil koşullarda insanların 
kullanımına sunulması 
en az 6 aylık bir süre 
gerektiriyor. 

AŞI IÇIN 
ZAMAN VAR

T okalaşmaya neden son vermemiz 
gerektiğini, Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Profesörü 

Cem Say’ın yaptığı bir hesapla anlatalım:
Her tokalaşan, her gün bir yeni kişiyle 
daha tokalaşıyor diyelim. Bir kişiyle 
başlayalım. Kaç kişi tokalaşacak?
1. gün: 2 
2. gün: 4 
3. gün: 8 
4. gün: 16 
10. gün: 1.024 
20. gün: 1.048.576 
25. gün: 33.554.432 
30. gün: 1.073.741.824

H astalıkla ilgili üç temel belirti, sizi alarma geçirsin. 
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı varsa hemen tıbbi 
maske takın. En kısa sürede, en yakın sağlık 

kuruluşuna başvurun. Sağlık Bakanlığı, “Korona Danışma 
Hattı” oluşturdu. Alo 184 üzerinden hastalıkla ilgili her türlü 
bilgiyi almanız ve ilgili sağlık kurumlarına yönlendirilmeniz 
mümkün. İBB 153 Beyaz Masa’nın da bu konuda eğitilmiş 
personeli bilgi veriyor.

ALO 184 VE 153 
BEYAZ MASA’YA 
DANIŞABILIRSINIZ 

COVID-19 enfeksiyonu gelişen 
gebe kadınlarda hastalığın 
ciddiyeti konusunda sınırlı 

bilimsel kanıt var. Sağlık 
Bakanlığı’na göre, mevcut 
kanıtlar COVID-19 
enfeksiyonu sonrası hamile 
kadınlar arasındaki hastalık 
şiddetinin, hamile olmayan 
yetişkin COVID-19 
vakalarına benzer olduğunu 
gösteriyor. Yine hamilelik 
sırasında, COVID-19 ile 
enfeksiyonun fetüste olumsuz 
bir etkisi olduğunu gösteren 
henüz hiçbir veri yok. Şu ana 
kadar COVID-19'un hamilelik 
sırasında anneden bebeğe 
bulaştığına dair de bir kanıt 
bulunmuyor.

HAMİLELER 
RISK ALTINDA MI?

TOKALAŞMAYIN!
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1 KİŞİ 625 KİŞİYE BULAŞTIRABILIYOR

Y eni koronavirüsün hızlı 
yayılmasının en önemli 
sebeplerinden biri, enfekte 

olan çoğu kişinin hastalığı hafif 
geçirmesi ve bu süreçte etrafına 
bulaştırması. Enfeksiyon 
uzmanlarının hesaplarına göre bir 
hasta, virüsün 625 kişiye 
bulaşmasına zemin hazırlıyor. 
Başta öksürük ve yüksek ateş 
olmak üzere, gribe benzer 
belirtiler gösteren bireyler, 
hastalığı zatürre olmadan ayakta 
atlatabiliyor. Ancak hastalık, ağır 
seyrettiği bireylerde büyük risk 
yaratıyor. Şu ana kadarki 
deneyimlere göre, tüm dünya 
ülkelerinde salgının hızı aynı 
seyrediyor. Sadece başlangıç 
zamanları farklı. Dolayısıyla 
yayılmasını önlemek için alınan 
önlemler, çok ama çok önemli.

/KORONAVİRÜS

www.ibb.istanbul                          / 13

YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

S algına neden olan koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonda en sık belirtiler yüksek ateş ve 
kuru öksürük. Bu yakınmalar ortaya çıktıysa bir doktora başvurmak gerekiyor. 
İlerleyen günlerde bu yakınmalara nefes darlığı da eklenebilir. Yüksek ateş ve kuru 

öksürükle birlikte nefes darlığı olması daha ağır bir hastalık tablosunu (zatürreyi) 
düşündürebilir. Ancak, hiç ateş ve öksürük olmadan nefes darlığı olması, muhtemelen 
enfeksiyona değil, başka bir soruna bağlı.



/koronavİrüs

DSÖ, COVID-19 hastalığına yol 
açan koronavirüsün, enfekte 
insanların öksürürken, 

hapşırırken ve konuşurken ürettikleri 
damlacıklar yoluyla bulaştığını 
açıkladı. Diğer bir deyişle hava 
yoluyla bulaşmıyor. Bu damlacıklar, 
havada asılı kalmak için fazla 
büyükler. Hızlı bir şekilde zemine 
düşüyorlar.
Ancak bu bilgi rahatlatmıyor.  Bilakis 
sosyal izolasyonun önemine vurgu 
yapıyor. Zira hastaya bir metreden 
fazla yaklaşmanız, ondan damlacıklar 
yoluyla yayılan virüsleri solunum 
yoluyla almanıza zemin hazırlar ya da  

kontamine (virüs 
bulaşmış) 
yüzeylere 
dokunup ardından 
göz, burun veya 
ağzınıza 
dokunmakla 
enfekte olabilirsiniz. 
Dolayısıyla, kendinizi 
korumak için diğer 
insanlardan en az bir metre uzakta 
kalmaya devam edin. Sık 
dokunduğunuz yüzeyleri dezenfekte 
edin. Düzenli olarak ellerinizi 
yıkayın; göz, ağız ve burnunuzdan 
uzak tutun.

HAVA YOLUYLA BULAŞMIYOR

KOAH’TA RUTİN TEDAVİYE DEVAM

E n büyük hasarı akciğerde 
yapan COVID-19, organla 
ilgili hastalığı olanlar için 

daha büyük risk oluşturuyor. DSÖ 
ve GOLD (Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığının Teşhisi, 
Yönetimi ve Önlenmesi için 
Küresel Strateji) hastalığın 
KOAH'lılara etkisini azaltmak için 
birlikte çalışıyor. Türk Toraks 
Derneği KOAH hastalarına şu 
uyarılarda bulunuyor: 
 KOAH’lı hastaların, COVID-19   
pandemisi süresince, inhaler 

 60 yaş üstü,
 Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları 
(kalp hastalığı, hipertansiyon, 
diyabet, kronik solunum yolu 
hastalığı, kanser) olanlar,

 Sağlık çalışanları.

(veya oral) kortikosteroid 
kullanımından kaçınmaları 
gerektiğine dair herhangi bir 
bilimsel kanıt bulunmamakta. 

 KOAH’lı hastalar düzenli olarak  
günlük tedavilerini kullanmalı.

 Oksijen tedavisinde standart  
öneriler takip edilmeli.

 Yeni bir bilgi söz 
konusu olduğunda, 
lütfen kendi ülkenizdeki 
sağlık otoritesinin 
önerilerini dikkate alarak 
devam ediniz.

COVID-19 enfeksiyonu ile 
ilgili şimdiye kadar 
öğrendiklerimiz, bazı 

insanların daha fazla hastalanma ve 
ağır geçirme riski taşıdığını 
gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın 
bilgilerine göre vakaların yüzde 80'i 
hastalığı hafif geçiriyor. Yüzde 20’si 
hastane koşullarında tedavi 
ediliyor. Hastalıktan en çok 
etkilenenler şöyle: 

KIMLER RİSK ALTINDA?
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VÜCUT DIŞINDA 
2-3 GÜN HAYATTA 
KALABİLİYOR

BAŞKA HASTALIKLARLA
KARIŞMASIN

B edenimizde hissettiğimiz en 
ufak değişiklik endişeye yol 
açıyor. Ancak koronavirüse 

odaklı da olsak başka hastalıklar da 
rutin dolaşımlarını yapıyor. Alerji, 
nezle, grip ve koronavirüsü ayırıcı 
birkaç özellik var.
Hastalık ve belirtileri şöyle:
Nezle: Şiddetli burun akıntısı, 
hapşırık, hırıltı, gözde kızarıklık, 
kaşıntı, baş ve boyun ağrısı.
Alerji: Kuru öksürük, hapşırık, 
hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı.
Grip: Ani ateş, kuru öksürük, baş 
ve boğaz ağrısı, halsizlik.
COVID-19: Ani ateş, kuru öksürük, 
halsizlik, nefes darlığı.

K oronavirüs küçük partiküllerde 
havada 3 saat kadar kalabiliyor. 
ABD’de virologların 

laboratuvarda yaptıkları çalışmayla 
elde ettikleri veriye göre virüs,  
kartonda 24 saate kadar, plastik ve 
paslanmaz çelik yüzeylerde ise 2-3 
güne kadar hayatta kalabiliyor. 
Bulgular, virüsün kapı kolları, plastik 
kaplamalı veya lamine tezgahlar ve 
diğer sert yüzeylerde bu kadar uzun 
kalabileceğini gösteriyor. Ancak 
araştırmacılar, bakır yüzeylerin 
virüsü yaklaşık dört saat içinde 

öldürme eğiliminde olduğunu 
buldular. Ancak bu sürelerin sonunda 
çoğu kez virüs başlangıç dozunun 
binde birinden azına iniyor. Bu kadar 
az sayıda virüsün hasta edip 
etmeyeceği henüz bilinmiyor. 
Dolayısıyla yüzey temizliği önemini 
koruyor. Araştırmada kumaştaki 
yaşam süresine bakılmamış. Ancak 
üzerinde birkaç saat kalabileceği 
hesaplanarak, önlem alınması  
öneriliyor. Araştırmalar yüzeylerin, 
yüzde 62-71 alkol veya yüzde 0,5 
hidrojen peroksit ağartıcı ya da yüzde 
0,1 sodyum hipoklorit içeren çamaşır 
suyu ile dezenfekte edilerek 
koronavirüsün bir dakika içinde 
etkisiz hale getirilebileceğini de 
gösterdi.
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ZATÜRRE AŞILARI 
KORONAVİRÜSE KARŞI 
KORUR MU?

TTB’den aldığımız bilgiye göre, hayır korumaz.  
Virüs o kadar yeni ve farklı ki kendi özel 
aşısının geliştirilmesi gerekiyor. 

Araştırmacılar bir yandan 2019-nCoV aşısı 
geliştirmeye çalışıyor. DSÖ de bu çalışmaları 
destekliyor. Ancak TTB mevcut zatürre aşılarının,  
yeni koronavirüse karşı korumasa da yapılmasını 
öneriyor. Çünkü söz konusu aşılar, koronavirüs 
dışında zatürre yapan başka mikroplara karşı etkili. 
Dolayısıyla vücudunuz birkaç cephede birden 
savaşmamış oluyor.

S irke kullanımının koronavirüs 
enfeksiyonundan korunmada bir faydası 
yok. Su ve sabunun yanı sıra dezenfektanlar, 

en az yüzde 60 alkol içeren kolonyalar ve çamaşır 
suyu el ve yüzey temizliğinde etkili.

DEZENFEKSIYONDA
SİRKE YETMEZ

A ntimikrobiyal olan sarımsak sağlıklı bir gıda 
olsa da, sarımsağın koronavirüsten koruduğuna 
dair hiçbir veri, kanıt bulunmuyor. Çok yiyerek, 

kokusuyla yakın çevrenizin hayatını zorlaştırmayın!

SARIMSAK 
ÖNLEMEZ

/koronavİrüs
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G erek Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu gerekse dünya 
sağlık otoriteleri, benzer 

önerilerde bulunuyor: Kendinizi 
ve sevdiklerinizi izole edin. 
Olanağınız varsa evde kalın; 
ellerinizi sık sık, iyice 
sabunlayarak yıkayın; kişilerle 
aranızda 3-4 adım mesafe bırakın; 
hastaysanız maske takın ve 14 
kuralına uyun.

İZOLASYONA 
DEVAM

KORONAVIRÜSTEN KORUNMANIN 
14 ALTIN KURALI

 Kıyafetlerinizi 60-90 derecede  
normal deterjanla yıkayın.

 Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi 
şikâyetleriniz varsa, maske 
takarak bir sağlık kuruluşuna 
başvurun.

 Öksürme ve hapşırma arasında 
ağız ve burnunuzu tek 

kullanımlık mendille kapatın, 
mendil yoksa dirseğinizin iç 
kısmını kullanın.

 Yurt dışı seyahatlerinizi iptal 
edin ya da erteleyin.

 Kapı kolları, armatürler, 
lavabolar gibi sık kullandığınız 
yüzeyleri su ve deterjanla her 
gün temizleyin.

 Tokalaşma, sarılma gibi yakın  
temaslardan kaçının.

 Soğuk algınlığı belirtileriniz 
varsa yaşlılar ve kronik hastalarla 
temas etmeyin, maske takmadan 
dışarı çıkmayın.

 Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza 
ve burnunuza dokunmayın.

 Yurt dışından dönüşte ilk 14 
günü evinizde geçirin.

 Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu 
gibi gündelik eşyaları) ortak 
kullanmayın.

 Bol sıvı tüketin, dengeli 
beslenin, uyku düzeninize 
dikkat edin.

 Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile 
en az 20 saniye boyunca ovarak 
yıkayın.

 Soğuk algınlığı belirtileri 
gösteren kişilerle aranıza en az 
3-4 adım mesafe koyun.

 Bulunduğunuz ortamları sık sık 
havalandırın.

B u yepyeni virüsün, Çin’deki Wuhan 
hayvan pazarında vahşi hayvanlardan 
insana bulaştığı düşünülüyor. Henüz 

hangi hayvandan bulaştığı netleşmese de 
memeli olduğu varsayılıyor.

VAHŞI 
HAYVANLARDAN
İNSANA ZIPLADI
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ellerin yıkanmadan yüz, göz, 
burun veya ağza götürülmesi ile 
de virüs alınabiliyor. Kirli ellerle 
göz, burun veya ağza temas etmek 
riskli. Hastalığın bu şekilde 
insandan insana bulaşması için 
yakın temas (1 metreden yakın) 
gerekiyor. KLİMİK (Türk Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları Derneği) hastalığa 
karşı şu kişisel önlemleri 
öneriyor: 

 Ellerinizi her fırsatta yıkayın. 
Suya ulaşamıyorsanız el 
dezenfektanları veya kolonya 
kullanın.

 Öksürürken ve hapşırırken 
ağzınızı, burnunuzu kolunuzla 
veya bir mendille kapatın.

 Ateş ve öksürük şikâyeti olan 
kişilerle yakın temastan 
kaçının.

 Hastaysanız evden 
 çıkmayın.

H astalık solunum 
salgılarıyla bulaşıyor. 
Hastaların öksürük, 

hapşırık, gülme, konuşma 
sırasında çevreye saçılan virüs 
içeren solunum salgısı 
damlacıkları, sağlam kişilerin 
mukozalarına temas ederek bu 
kişilerin hastalanmasına neden 
oluyor. Ayrıca hastaların solunum 
salgı parçacıkları ile kirlenmiş 
yüzeylere dokunulduktan sonra 

1 METRELİK MESAFE 
NEDEN ÖNEMLI?

/KORONAVİRÜS

H astalık çocuklarda nadir ve hafif 
görünüyor. Ancak çocukları da 
korumak lazım. Onlar hafif atlatırken 

aile içindeki başka -örneğin riskli- bireyleri 
hasta edebilirler. 

COVID-19 hastalığı, 2-14 gün süren bir kuluçka 
süresinden sonra, birden başlayan yüksek ateş 
(39 derece), öksürük ve nefes darlığıyla kendini 

belli ediyor. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun 
akıntısı da görülüyor. Hastalık, genellikle orta-ağır 
bir klinik seyir gösteriyor. Henüz hastalığa özel bir 
ilaç bulunmadığı için hastalara, şikâyetlerini azaltacak 
ve varsa, bozulan organ fonksiyonlarını destekleyecek 
tedaviler veriliyor. 

ÇOCUKLAR  
DAHA HAFİF 
ATLATIYOR

AKCİĞERLERE 
INIYOR
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durumlarda sıradan, basit cerrahi 
maskelerin takılması yeterli. Çok 
sayıda hastayla yakın temas kurmak 
zorunda olan sağlık personelinin, 
daha gelişmiş (N95 gibi) maskeler 
takması gerekiyor. Maskeler 
genellikle kısıtlı bir süre 
(saatler) kullanılabilir. 
Sonra kirlenebilecekleri 
ya da virüs ile enfekte 
olabilecekleri için 
takılmaya devam edilmesi, 
enfeksiyon gelişmesi açısından daha 
riskli olabilir.

T ürk Toraks Derneği Solunum 
Sistemi Enfeksiyonları 
Çalışma Grubu, bu soruya şu 

yanıtı veriyor:
“Enfeksiyon bulguları olmayan 
kişilerin maske takması gerekmiyor. 
Ancak, hastalık gelişme riski yüksek 
ve hastalığın genel olarak daha ağır 
seyrettiği yaşlılar ve altta yatan 
kronik hastalığı olanların, kapalı 
genel ortamlara girmek zorunda 
kaldıklarında maske takmaları 
yararlı olur. Açık ortamlarda maske 
takmanın yararı yok. Gerekli 

B ağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için sağlıklı 
beslenin, iyi uyuyun ve düzenli egzersiz yapın. 
Kelle paça çorbası, turşu, kaya tuzu vs. yemekle 

bağışıklık sistemini güçlendiremezsiniz. Bazı destek 
maddeleri içeren hapların olumlu etkileri olduğuna 
ilişkin yeterli kanıt yok. 

MASKE ŞART MI?

/koronavİrüs
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S algın Çin’de 
başladığında ilk akla 
gelen sorulardan biri 

de, oradan gelen paketlerin 
veya mektupların güvenli 
olup olmadığıydı. Genel 
olarak bu virüsler, 
yüzeylerde kısa süre canlı 
kalabildikleri için paket 
veya kargo ile bulaşma 
olması beklenmiyor. 
DSÖ’nün de bu konuda 
kısıtlaması yok.

PAKET VE 
MEKTUPLAR 
GÜVENILIR MI?

KELLE PAÇA ÇORBASI 
VIRÜSÜ YENMEZ

VIRÜS MİDE 
ASİDİNE 
DAYANAMIYOR

V irüs hakkında şimdiye kadar öğrenilmiş 
bilgilere göre, gıdalarla (et, süt, yumurta, 
ekmek vb.) virüs bulaşmıyor. 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Esin Şenol, “Dokununca 
elinizi yıkayın, sonra afiyetle yiyin. 
Virüs mide asidine dayanmıyor. 
Restoranlardaki pişmiş ve gıda 
hijyen kurallarına uyulmuş 
paketlerden virüs bulaşma 
ihtimali yok” diyor.



 Maske takın. Bu, virüsün 
saçılmasını ve bulaşmayı 
azaltıyor. 

 Hastaların elle temas ettiği 
yüzeyler düzenli olarak 
temizlenmeli. 

 Bu yüzeylerin temizliğinde 
kullanılan klorheksidin, 
biguanidler gibi dezenfektan 
maddeler, bazı astım hastalarında 
bronşlarda daralmayı 
tetikleyebilir. Bu nedenle, astımlı 
hastalar yüzey temizleyici olarak 
bu tür maddelerden kaçınmalı.

HASTAYSANIZ BUNLARI UNUTMAYIN!

/KORONAVİRÜS

T ürk Toraks Derneği, 
hastaların evden 
çıkmamaları uyarısında 

bulunuyor. Derneğin hastalara 
önerileri şöyle:
 Öksürürken ya da hapşırırken 
ağız ve burnunuzu kâğıt 
mendille kapatın. Mendili 
tutmayın, hemen çöp kutusuna 
atın. 

 Kâğıt mendil yoksa ağız ve 
burnunuzu kolların iç yüzüyle 
kapayın ki virüs ellerle 
yayılmasın.

TUZLU, SİRKELİ SU MUCIZESI YOK

B urnu ya da ağız içini tuzlu suyla düzenli 
yıkamanın (gargara) da virüse karşı bir yararı 
yok. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, “Çok duyulan, ‘Tuzlu, 
sıcak, sirkeli su ile gargarada enfeksiyon boğazda kalır, 
ciğere geçmez’ gibi anlamsız görüş var. Koronavirüsün 
seyri, dağarcığınızdaki ‘boğaza inmek’, ‘boğazdan 
geçmek’, ‘karşıya geçmek’ gibi kavramlardan farklı” 

diyor. Hatta tuzlu su, virüs için güzel bir yaşam ortamı 
olabilir. Virüs daha çok yaşayabilir. Tuzlu suyun, 
virüsü öldürücü hiçbir özelliği yok. Tek yararı, 
burunda tıkanıklık varsa onu açması. Hastalığa karşı 
iyi önlemler alan Güney Kore’de, kilise üyelerinin, 
virüsün yayılmasını engelleyeceğini düşünerek, tuzlu 
su spreyini aynı şişeden kullanmaları sonucu en az 40 
yeni vaka saptandı.

KELLE PAÇA ÇORBASI 
VIRÜSÜ YENMEZ

EVDE BAKILAN HAYVANLAR 
KORONAVIRÜSÜ BULAŞTIRMAZ

K edi, köpek gibi evcil hayvanların 
koronavirüs bulaştırabileceklerine dair 
hiçbir kanıt bulunmuyor. Nitekim 

ülkemizde hiçbir hayvanda yeni virüs 
görülmedi. 
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itibaren iç hat uçuşları Seyahat 
İzin Kurulu tarafından düzenlenen 
Seyahat İzin Belgesi ile 
yapılabilecek. Bu belgeyi 
almayanlar uçuşa kabul 
edilmeyecek. İç hat seferlerini 
sadece THY yapabiliyor. Özel 
havayollarının da 30 Nisan’a 
kadar tüm yurt içi seferleri iptal 
edildi.

 BULUNDUĞUNUZ YERDE 
KALIN
İçişleri Bakanlığı’nın 28 Mart 
tarihli genelgesi uyarınca, tüm 
vatandaşların bulundukları şehirde 
kalmaları gerekiyor. Ancak tedavi 
ihtiyaçları nedeniyle doktor 

kararıyla sevk edilen, 
birinci derece yakınları 

vefat eden veya ağır hastalığı 
olanlar, özellikle son 15 gün 
içerisinde geldikleri yerde, kalacak 
yeri bulunmayanlar yine Seyahat 

İzin Kurulları’ndan Seyahat İzin 
Belgesi alarak hava yolu ile seyahat 
edebilecek. Seyahat İzin Belgesi 
başvuruları e-Devlet üzerinden de 
yapılabiliyor.

 OTOBÜS SEFERLERİ İÇİN 
YETKİ VALİLİKLERDE
Genelge ayrıca şehirler arası yolcu 
taşımacılığı yapılan otobüs 
seferlerini valilik iznine bağladı. 
Açıklamada, valiliklere gerekli 
talimat verildiği belirtildi.
Bakanlık ayrıca, "Fabrika 
çalışanlarını taşıyan servis 
araçlarının, çalışanların ikamet 
ettikleri yerden başka şehre yolcu 
taşımaları şehirler arası seyahat 
kısıtlamasından muaftır. (Örneğin 
Gebze'de olan bir fabrikanın 
servislerinin çalışanları 
İstanbul'dan Gebze'ye ve 
Gebze'den İstanbul'a taşımaları)" 
açıklamasında bulundu.

Y eni koronavirüs her ne 
kadar dünyayı dolaşsa da 
biz insanları evlerine 

kapadı. Salgınla mücadele 
kapsamında, tüm dış hat uçuşları 
geçici bir süreliğine durduruldu. 
İç hat uçuşlarında ise 
düzenlemeye gidildi. 29 Mart’tan 

TÜM DIŞ HAT UÇUŞLARI DURDU 

bozuyor. COVID-19 dâhil, pek 
çok solunum yolu 
enfeksiyonunun gelişimini 
kolaylaştırıyor. Sigara içenler 16 
kat daha fazla enfeksiyona 
yakalanıyor.

sistemlerimizi alt edip daha alt 
solunum yollarına (bronşlara ve 
akciğerlere) ulaşma olasılığının 
artacağı, bronşit (bronş 
enfeksiyonu) ve zatürre (akciğer 
enfeksiyonu) gibi ağır 
enfeksiyonlara yol açabileceği 
anlaşılabilir.
İkinci etken, virüs ile karşılaşan 
kişinin, savunma (bağışıklık) 
sisteminin gücü. Genel olarak 
bağışıklık sistemimiz yaşlılarda, 
altta yatan kronik hastalığı 
olanlarda, iyi beslenmeyenlerde, 
bedensel ya da ruhsal olarak aşırı 
yorgun olan bireylerde daha zayıf 
oluyor. Dolayısıyla bunlarda virüs 
enfeksiyonları daha ağır 
seyrediyor. Tütün ve tütün 
ürünleri (sigara, nargile gibi) 
kullanımı da solunum yollarının 
savunma mekanizmalarını 

N eden virüsle enfekte olan 
bazı insanlar daha hafif 
enfeksiyon geçirirken 

bazılarında pnömoni (zatürre) gibi 
daha ağır hastalıklar gelişiyor? 
Türk Toraks Derneği Solunum 
Sistemi Enfeksiyonları Çalışma 
Grubu, soruyu şöyle yanıtlıyor: 
“Virüs enfeksiyonlarının şiddeti, 
iki etkene göre farklılık 
gösterebilir. Bunlardan birincisi, 
maruz kalınan virüsün 
saldırganlık gücü (insan 
vücudunun savunma sistemlerini 
alt etme kapasitesi) ve ne kadar 
virüsün solunum sistemine 
girdiği. Basit bir mantıkla, 
solunum yollarına giren virüs 
sayısı arttıkça (daha çok öksüren, 
daha fazla burun temizleyen 
hastalarla daha yakın temasta 
bulunulması), virüslerin savunma 

SİGARA İÇENLER 16 KAT DAHA 
FAZLA YAKALANIYOR
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 Önceden ruh sağlığı sorunları 
olan kişiler, acil bir durumda 
tedavilerini aynı şekilde 
sürdürmeli ve yeni belirtilerin 
gelişip gelişmediğini takip 
etmeli.

 Bir afet durumunda, bu 
duygularla başa çıkmak ve 
ihtiyaç duyduğunuzda yardım 
almak sizin, ailenizin ve 
yakınlarınızın iyileşmesine 
yardımcı olacaktır. Aileniz, 
arkadaşlarınız ve çevrenizdeki 
diğer kişilerle bağlantı kurun. 
Kendinize ve birbirinize iyi 
bakın, ne zaman ve nasıl yardım 
arayacağınızı öğrenin.

 Stres tepkileri, art arda birkaç 
gün boyunca günlük 
etkinliklerinize engel oluyorsa 
bir sağlık çalışanına başvurun.

 Dayanıklılığınızı artırmak 
için, COVID-19'la ilgili 
medya yayınlarına gereğinden 
fazla maruz kalmaktan 
kaçının.

 Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı, 
dengeli yemekler yemeye 
çalışın, düzenli egzersiz yapın, 
bolca uyuyun, alkol ve 
uyuşturuculardan kaçının.

 Rahatlamak için zaman ayırın 
ve yoğun duyguların 
geçeceğini kendinize 
hatırlatın. Haberleri izlemeye, 
okumaya ya da dinlemeye 
mola verin. Tekrarlayan 
biçimde krizi duymak ve 
görüntüleri görmek üzücü 
olabilir. Normal yaşamınıza 
dönmek için hoşlandığınız 
diğer bazı etkinlikleri 
yapmaya çalışın.

 Diğer kişilerle bağlantı kurun. 
Endişelerinizi ve nasıl 
hissettiğinizi bir arkadaşınız 
ya da aile üyenizle paylaşın. 
Sağlıklı ilişkileri sürdürün.

 Umut duygusunu koruyun ve 
olumlu düşünmeyi sürdürün.

B ir yandan yeni hastalığın 
yarattığı endişe, korku ve 
anksiyete, diğer yandan eve 

kapanmanın kısıtlayıcı etkisi ruh 
sağlığımızı etkiliyor. Türkiye 
Psikiyatri Derneği bu yeni durumla 
baş etmek için şu önerilerde 
bulunuyor:

G rip ve diğer soğuk algınlığı hastalıkları gibi, 
yeni koronavirüs salgınının da havaların 
ısınmasıyla azalacağını henüz 

söyleyemiyoruz. Hatta bazı işaretler karamsar bir 
tablo yaratıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Esin Şenol, “Salgının havalar ısındığında 
geçeceği ne kadar söylense ve bunu temenni etsek 
de, bunu söylemek kehanetten öteye geçmez. 
Çünkü, bu virüsün dış ortamda hangi hava 
sıcaklığında ne kadar süre canlı kalacağını bile 
bilmiyoruz. Kaldı ki Güney Amerika’da vakaların 
artması bu tezi çürütüyor” diyor.

RUH SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN

ISINAN HAVALAR VİRÜSÜN 
HIZINI KESER MI?
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T ürk Klinik Mikrobiyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları 
(KLİMİK) Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Alpay Azap, 
koronavirüsten korunmak için 
eldiven kullanmanın yanlış 

olduğunu söylüyor. Hatta 
koruyucu olmadığı 

gibi tam tersine 
virüsün daha çok 
yayılmasına neden 
olabileceğini 
açıklıyor. Prof. Dr. 

Azap, “Çünkü 
eldiven el temizliğine 

ELDİVEN MESELESI

uygun değilse en az yüzde 60 
konsantrasyonda alkol 
solüsyonları vb. de 
kullanılabilir.

 Kokulu dezenfektanların 
kullanımından mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır.

 Kirli yüzeylerde dezenfeksiyon 
işleminden önce temizlik 
yapılmalıdır.

 Püskürtme şeklinde uygulama 
sadece genel temizlikle 
ulaşılamayan bölgelerde 
kullanılmalı, diğer bölgelerde 
kullanılmamalıdır.

kullanımı gerekli değil. 
Hastalıktan korunmak amacıyla 
uygun temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlamak için akılda tutulması 
gereken genel ilkeler şunlar:
 Öncelikle yüzey, eşya ya da 
malzemede bulunan toz, toprak 
ve yabancı maddeler mekanik 
olarak uzaklaştırılmalıdır. Bu 
amaçla yüzey, eşya ya da 
malzeme kuru ve temiz bezle 
silinebilir. 

 Sonrasında kritik olmayan 
zemin ve mobilyalarda su ve 
deterjanla temizlik yeterlidir, 
herhangi bir dezenfektan madde 
kullanmaya gerek yoktur.

 Temizlik maddeleri kesinlikle 
birbiriyle karıştırılarak 
kullanılmamalıdır.

 Temizlik sonrasında 
dezenfektan kullanımı 
gerekiyor ise kullanımının 
uygun olduğu yerlerde belirli 
oranlarda sulandırılmış çamaşır 
suları bunun için yeterli 
olacaktır. Eğer sulandırılmış da 
olsa çamaşır suyunun kullanımı 

M alum koronavirüs 
hastalığı, virüsü 
taşıyanlardan saçılan 

damlacıklar yoluyla sağlam kişilere 
bulaşıyor. Bu nedenle el yıkama ve 
sosyal mesafe korunmada 
önemlidir. Bunun yanı sıra, 
özellikle çok kişi tarafından 
kullanılan ve dokunulan 
yüzeylerin temizliği de önemli. 
Çünkü hastadan saçılan 
damlacıklar, çevredeki eşya ve 
yüzeylere yayılıyor. Damlacık 
bulaşan yüzeylere temas edenler, 
ellerini ağız, burun ve gözlerine 
götürerek hastalığı da alıyor. 
İstanbul Tabip Odası’nın yüzey 
temizliğiyle ilgili uyarıları şöyle:
“Hastalık bulaşını önlemek için 
evler, iş yerleri, ortak kullanılan 
alanlar vb. yerlerde normal 
şartlarda yapılan temizlik ve 
gerekli yerlerde dezenfeksiyon 
işlemlerine devam edilmeli. Kritik 
olmayan bölgelerde sıklığı 
artırılarak deterjan ve su ile 
yapılacak temizlik yeterli. 
Dezenfektan ya da özel bir madde 

DOKUNDUĞUNUZ YÜZEYLERİ 
İHMAL ETMEYİN
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engel olur. Bir yüzeyden aldığınız 
virüsü sonradan dokunduğunuz 
her yere yayarsınız. Lütfen 
eldiven kullanmayın, el yıkayın! 
Eldivenler tam bir bariyer 
değildir. Üzerlerinde mikroskobik 
çatlaklar vardır, 
mikroorganizmalar bu 
çatlaklardan geçerek elinize 
ulaşır. Bu nedenle eldiven el 
yıkamanın yerine geçmez. 
Eldiveni çıkarır çıkarmaz elleri 
temizlemek gerekir. Eldiven kanla 
bulaşan hastalıklardan korur” 
diyor.
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I stanbul Tabip Odası temizlikte 
çamaşır suyu kullanırken bazı 
konulara dikkat edilmesi 

gerektiği uyarısı da yapıyor. 
Bunlar: 
 Çamaşır suyu kesinlikle 
solunmamalı, cilde temas 
etmemeli ya da ağza 
götürülmemeli. 

 Temizlik sırasında ortam 
havalandırmasına dikkat 
edilmeli, eldiven kullanılmalı. 

 Ürün üzerindeki talimatlara 
uyulmalı. 

 Önerilenden fazla miktarda 
kullanılmamalı.

 Tuvalet ve banyo temizliği 
aksatılmadan yapılmalıdır. 
Tuvalet, banyo, mutfak tezgâhı 
gibi yüzeylerin 
dezenfeksiyonunda ülkemiz için 
önerilen oran 100 ölçü suya 1 
ölçü çamaşır suyu şeklindedir. 
Yani 5 litre suya yarım çay 

bardağı çamaşır suyu 
karıştırmak yeterli olacaktır. 

 Çamaşır suyu sadece yüzey 
dezenfeksiyonu amacıyla 
kullanılmalı. Çamaşır suyunun 
(sulandırılmış olsa da) doğrudan 
cilt teması ya da ağızdan alımı 
kimyasal yanıklara yol açar. 

 İyi havalandırılmamış 
ortamlarda çamaşır suyunun 
solunması alerjik bulguları 
artırabilir, astımı tetikleyebilir, 
tekrarlayan bronşite sebep 
olabilir.

 Deterjan ya da çamaşır suyu ile 
temizlik nemli bir bezle 
yapılmalı, temizliği takiben 
suyla durulama yapılmalıdır.

 Virüs bulaşma riskinin yüksek 
olduğu düşünülen yüzeylerde 
kullanılacak çamaşır suyu 
miktarı artırılabilir. Ancak 
böyle bir risk yoksa miktarı 
artırmaya gerek yoktur. 

ÇAMAŞIR SUYUNU ASLA SOLUMAYIN

K LİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği) iş yerinde 
koronavirüse hazırlıklı olmak için şu 

önerilerde bulunuyor:
 İşyerinizi temiz tutun.
 El temizliğini teşvik edin.
 Ortamı iyi havalandırın.
 Seyahatlerinizden önce gerekli önlemleri alın.
 Hasta olanların evde dinlenmesini  önerin.

ÇALIŞMANIZ 
GEREKİYORSA

BUNLARI HER GÜN 
TEMİZLEYİN
 Yüksek temas riskli bölgeler (telefon, klavye, kumanda, 
masa, kapı kolu, kulp, ışık vb. düğmeler/anahtarlar, 
tırabzanlar, musluk, lavabo, evye, mutfak tezgâhı, tuvaletler 
ve banyo armatürleri) günlük olarak temizlenmeli ve/veya 
dezenfekte edilmelidir.  

 Temizlik ya da dezenfeksiyon uygulamasının etkisi 
tekrarlayan temaslarla azalarak kaybolduğu için uygulama 
sıklığı, temasın sıklığı ve kirlilik düzeyine göre artırılmalıdır.

 Bir kez daha hatırlatalım, karbonat ve sirke yüzey 
temizliğinde yeterince etkin değil.



KORONAYA KARŞI TEMİZLİK 
AMA İSRAF ETMEDEN

DÜNYANIN KÂBUSU HALINE GELEN KORONAVIRÜS ILE MÜCADELEDE KIŞISEL TEMIZLIK ÇOK 
ÖNEMLI. TEMIZLIĞIN ANA ÖGELERINDEN SUYU TÜM KENTE ULAŞTIRAN ISKI, IBB BAŞKANI 

IMAMOĞLU’NUN TALIMATIYLA, YURTTAŞLARA BIR DIZI EK KOLAYLIK SAĞLADI. KAPANMIŞ SULARI 
AÇTI. BORÇTAN DOLAYI SU KAPAMA IŞLEMLERINI BIR SÜRELIĞINE DURDURDU.

I
lk olarak Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde görülen ve 
pandemi halini alan koronavirüs 
ile mücadelede, tüm dünya, 

gerekli önlemleri almaya çalışıyor. 
Bu önlemlerin başında ise kişisel 
temizlik ve hijyene dikkat geliyor. 
Konutlarda, iş yerlerinde ve 
hastanelerde, hijyen için olmazsa 
olmaz en önemli öge ise “su”.
İstanbul’un her noktasına sağlıklı 
içme suyu, İSKİ tarafından 

sağlanıyor. Kurumun denetiminde 
22 bin kilometreyi aşan içme suyu 
altyapısı ve 14 farklı içme suyu 
arıtma tesisi bulunuyor. Bu devasa 
altyapı, 7/24 esasına dayalı olarak 
uzman ekipler tarafından sistematik 
ve bilimsel bir anlayışla yönetiliyor. 
Her gün, kentin tamamına ortalama 
2 milyon 800 bin metreküp su 
veriliyor. Bu durum da koronavirüs 
ile mücadelede İstanbul’un elini 
güçlendiriyor. 

 İSKİ’DEN EK KOLAYLIKLAR
Ancak yapılanlar, sadece kente 
sağlıklı su vermekle sınırlı değil. 
Olağanüstü günlerden geçtiğimiz 
bugünlerde İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun talimatıyla İSKİ, 
yurttaşlar için bir dizi ek 
kolaylık daha sağladı. 
Koronavirüs ile mücadeleyi 
güçlendiren bu ek kolaylıklar 
şöyle:

/koronavİrüs
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veya akşamın geç saatlerini 
tercih edebilirsiniz. 

 Duş sürenizi kısaltabilirsiniz.
 Duş başlığınızı, ekonomik ve 
suyu daha iyi püskürten 
başlıklarla değiştirebilirsiniz.

 Tazyikli-tasarruflu musluk 
başlığı kullanabilir, 
musluğunuz su kaçırıyorsa 
yenisiyle değiştirebilirsiniz.

 Bulaşıkları elde değil, makinede 
yıkayabilirsiniz.

 Az su ve elektrik harcayan 
çamaşır ve bulaşık makinelerini 
tercih edebilir, makinaları tam 
olarak doldurarak, gereksiz 
yıkama yapmayabilirsiniz.

 Lavaboların altında bulunan 
ayar vanalarını kısmak 
suretiyle kullanımda % 50'ye 
kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.

 Banyo ve tuvaletinizdeki 
rezervuarlarda sızıntı olup 
olmadığını kontrol ettirerek, 
tamiratını yapıp gereksiz yere 
de sifonu kullanmayabilirsiniz.

 Sifon sisteminizi çift bölmeli 
bir sistemle değiştirebilir, 
ihtiyacınıza göre yarım veya 
tam kullanabilirsiniz.

 Damlatan muslukları tamir 
ettirebilirsiniz. 

 Kontrol ederek tüm su 
tesisatınızdaki kaçakların 
önüne geçebilirsiniz.

 Borcundan dolayı su kapama 
işlemlerini bir süreliğine 
durdurdu. 

 Daha önce birikmiş uzun süreli 
borçları sebebiyle suyu kesilen 
tüm hanelerin suyunu yeniden 
kullanıma açtı. 

 Yaşlılık, hastalık ve benzeri 
sebeplerle Şube Müdürlüklerine 
gidemeyen tüm İstanbullular için 
Mobil İSKİ Hizmet kapasitesini 
artırdı. Şube Müdürlüklerine 
gidemeyen İstanbulluların 
adreslerine Mobil İSKİ ekipleri 
giderek talep edilen abonelik 
işlemlerini yapmaya başladı. 

 Bakım, onarım ve yenileme 
çalışmaları sebebiyle su kesme 
işlemi yapılması gereken 
çalışmalar ileri bir tarihe 
ertelendi. 

 İSKİ’DEN İSRAFA KARŞI 
KAMPANYA
Öte yandan koronavirüs ile 
mücadelede en önemli ögelerin 
başında gelen suyun, israf 
edilmeden kullanılması da önem arz 
ediyor. İSKİ, geçtiğimiz günlerde 
başlattığı bir kampanya ile bu 
konuda farkındalık yaratmayı 
sürdürüyor. Kurumun yürüttüğü 
kampanyada, evlerde su israfına 
neden olmamak için, yurttaşlara şu 
önerilerde bulunuluyor: 

 Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi 
fırçalarken ya da tıraş olurken 
suyun boşa akmaması için 
musluğu sürekli açık 
bırakmayabilirsiniz.

 Meyve ve sebzelerinizi akan 
suyun altında yıkamak yerine 
bir kapta su içinde 
yıkayabilir, daha sonra bu 
suyu çiçeklerinizi sulamak 
gibi başka işlerde 
kullanabilirsiniz.

 Bahçenizi sularken, 
buharlaşmanın etkisini 
azaltmak için, sabahın erken 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
DE UYARDI

Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji 
Bölümü, önceki yıllara oranla kurak 
bir kış geçirildiğine dikkat çekerek 
su tasarrufu konusunda uyarıda 
bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer 
verildi:
“Bugünlerde COVID-19 ile mücadele 
ediyoruz. Kişisel hijyen çok önemli. 
Fakat su israfı ise çok yüksek. 
Önceki yıllara oranla kurak bir kış 
geçirdik ve yazın da yağışların az 
olmasını dikkate aldığımızda, bugün 
gereksiz yere tükettiğimiz sulara, 
yazın ihtiyacımız olacak. Bu virüsün 
ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 
Yazın su yoksa sabunun bir anlamı 
olmayacak. Dolayısı ile virüs ile 
mücadelede su tasarrufu önemli.”

/KORONAVİRÜS
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Stresle nasıl başa çıkılır?
Araştırmalar, stres altındaki 
bireylerin her zaman için 
enfeksiyona daha yatkın olduğunu 
gösteriyor. Psikolojik durumun 
enfeksiyonla olan ilişkisi henüz 
tam olarak açıklanmış değil. Ancak 
uzun süren depresyon ve stresin 

yetersiz beslenmeye yol 
açarak, enfeksiyon 
hastalıklarının ortaya 
çıkmasını sağladığı 
düşünülüyor.  

Niçin egzersiz yapılmalı?  
Egzersiz, bağışıklık sisteminin 
enfeksiyonlarla savaşmasını 
sağlarken kalp hastalığı, kemik 
erimesi ve kanser gibi hastalıkların 
oluşmasını da önlüyor. Fiziksel 
aktivite, bağışıklık sisteminde yer 
alan bazı hücrelerin vücutta 
normalden daha çabuk hareket 
etmesini sağlayarak bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. Fiziksel 
aktivitenin bağışıklık sistemini 
belirli hastalıklara karşı tam olarak 
koruyacağı kesin değil. Ancak 
fiziksel aktivite, ruhen ve bedenen 
kişinin daha sağlıklı olmasına 
katkıda bulunuyor.

Düzenli ve dengeli beslenme 
nasıl olmalı? 
 Bağışıklık sistemini zinde 
tutmanın ilk koşulu, düzenli ve 
dengeli beslenmedir. Bazı 
besinler bakteriyolojik açıdan 
yüksek risk taşır. Sadece 
bağışıklık sistemi zayıf olan 
bireyler değil, herkes 
beslenmede şu 
kriterlere dikkat 
etmeli:  

 Pişmemiş veya kabuğu 
ayıklanmamış sebze ve 
meyveleri tercih etmeyin.

 Çiğ veya akışkan kıvamda olan 
yumurta tüketmeyin. 

 Yumurta ile yapılan her türlü 
yiyeceğin yeteri kadar 
pişirilmiş olmasına dikkat edin. 

 Pastörize edilmemiş meyve ve 
sebze suları tüketmeyin.  

B ağışıklık sistemimiz bizi 
hastalıklara karşı korur. 
Savunma sistemimizin, her 

an her türlü soruna karşı hazır 
olması ve güçlü bir şekilde 
savunmayı gerçekleştirmesi gerekir. 

Bağışıklık sistemini güçlü ve her 
daim hazır kılmak için yapılması 
gerekenler şöyle:  
 Et, balık, süt ve süt ürünleri, 
tahıl, sebze ve meyveleri 
düzenli olarak tüketin. 

 Düzenli ve yeterli uyumaya 
dikkat edin. 

 Kesinlikle sigara kullanmayın. 
 Aşırı alkol kullanımından 
kaçının. 

 Düzenli olarak egzersiz yapın. 
 İdeal kilonuzu korumaya dikkat 
edin.

 Stresten uzak durmaya çalışın.  

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
NASIL GÜÇLENDIRIRIZ?

/koronavİrüs
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12-18 yaş arasındaki çocuklar:
 Uyku problemleri (uykusuzluk, 
kâbus vb.) yaşama

 Salgın hastalığı hatırlatıcı 
ortamlardan kaçma

 Koronavirüs hakkında 
konuşmaktan kaçınma

 Tütün, alkol ya da uyuşturucu 
madde kullanmaya başlama

 Aile ve arkadaşlardan 
uzaklaşma, sürekli yalnız kalma

 Aşırı alıngan ya da öfkeli olma
 Sevdiği şeylerden artık zevk 
almama

 Herkesle kavga etme, sorunlu 
davranışlar gösterme

6-11 yaş arasındaki çocuklar:
 Dikkatini bir şeye verememe
 Aşırı alıngan, sinirli ya da 
kavgacı olma

 Herkesten uzaklaşma, içine 
kapanma

 Kâbus görme, uyumak 
istememe ya da uyku 
problemleri

 Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi 
fiziksel şikâyetler

 Asılsız korkular geliştirme ve 
hep bu korkulardan söz etme

 Sevdiği şeylerden artık zevk 
almama

 Yaşıtlarından daha fazla ya da 
daha az yemek yeme

G elişimsel özelliklerine bağlı 
olarak çocuklar kaygı ve 
strese yetişkinlerden farklı 

tepki verirler. Bu nedenle 
yetişkinler, çocuk ve ergenlerin ne 
zaman yardıma ihtiyaçları 
olduğunu anlamakta zorlanabilirler. 
COVID-19 salgını nedeniyle evde 
vakit geçirmek zorunda kalan ve 
süreçten olumsuz etkilenen 
çocuklar, kaygılarını farklı yaş 
gruplarında farklı biçimlerde 
gösteriyorlar. Ergenlik döneminde, 
tütün, alkol, uyuşturucu gibi 
bağımlılık yapan davranışlara 
yönelebiliyorlar. Bu tepkileri 
dikkatli bir şekilde takip ederek, 
zamanında uzman yardımına 
başvurmak gerekiyor.

İşte o tepkiler:
4-5 yaş ve altındaki çocuklar:
 Ebeveynlerin yanından hiç 
ayrılmak istememe

 Sürekli ağlama ya da ağlamaklı 
olma

 Huzursuz, huysuz ve sinirli 
olma

 Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi 
fiziksel şikâyetler

 Yeniden parmak emme ya da 
geceleri altını ıslatma

 Aşırı ürkeklik ya da korkuların 
başlaması (yalnız kalma, 
karanlık, hayaletler vb.)

 Oyunlarda sürekli salgın 
hastalığı canlandırma/yaşama

 Sürekli salgına dair abartılı 
hikâyeler anlatma

 Konuşma zorluğu yaşamaya 
başlama

 Öfke nöbetleri geçirme ya da 
saldırganlık davranışları

/KORONAVİRÜS

ÇOCUKLARDAKİ 
KAYGIYA DİKKAT!!!



30 /                         www.ibb.istanbul

GÜN GÜN KORONAVİRÜS 
BELIRTILERI NELERDIR?

/koronavİrüs

K oronavirüs, tüm dünyayı 
etkisi altına aldı ve hızla 
yayılmaya devam ediyor. 

Peki, koronavirüse yakalandığımızı 
nasıl anlarız? Gün gün koronavirüs 
belirtileri nelerdir? Hacettepe 
Üniversitesi, yaptığı açıklamada, 
belirtileri gün gün açıklayarak 
dikkatlice takip edilmesini istedi. 
Belirtileri taşıyan vatandaşların 
hastaneye başvurması gerektiği 
uyarısında bulundu.

İşte, 10 günlük koronavirüs 
belirtileri:
1-3. GÜN
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen 
belirtiler ortaya çıkmaya başlar. 
Hafif ateş ve boğaz ağrısı 
görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide 
bulantısı ve ishal görülebilir.

4. GÜN
Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses 
boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk 
yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile 
birlikte ishal başlar.

5. GÜN
Boğaz ağrısı çok şiddetlenir. Yeme 
ve içme oldukça ağrılı bir hale 
gelir. Vücudu ve uzuvları 
hareket ettirmek sancılı 
olur. Eklem ağrıları 
görülür.

6. GÜN
Kuru öksürük başlar. Konuşurken 
yutkunurken boğaz ağrısı 
şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik 
başlar. Mide bulantısı artar. Zaman 
zaman nefes almada zorluk yaşanır. 
İshal ve kusma şiddetlenir.

7. GÜN
Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük 
balgam çok şiddetlenir. Vücut ve 
baş ağrılarıyla birlikte kusma çok 
şiddetli bir hale gelir.

8. GÜN
Soluk alıp vermek çok güç bir hale 

gelir. Göğüs bölgesi çok ağır 
olarak hissedilir. Öksürükle 

birlikte baş ve eklem 
ağrıları son derece artar. 
Vücut sıcaklığı 38 

derecenin üzerine çıkar.

9. GÜN
Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz 
veya dudaklarda mavileşme 
görülür. Öksürük ve balgam çok 
şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla 
birlikte kusma çok şiddetli bir hale 
gelir.

10. GÜN
Solunum sıkıntısı daha da artarsa 
hasta yoğun bakıma alınır.



S ağlığımızı korumak için 
zamanımızı evlerimizde 
geçirdiğimiz şu günlerde, 

bitkilerimize her zamankinden 
daha çok vakit ayırabiliriz. 
Toprağın, havanın ve suyun 
ısındığı; doğanın uzun süren 
uykusundan uyandığı bahar 
aylarında, kış boyu gri tonlara 
hapsolan ruhlarımız kadar 
evlerimizin de biraz renklenmeye 
ihtiyacı var. Bitkiler, rengârenk 
çiçekleri, birbirinden farklı 
dokularıyla stresi azalttıkları gibi 
havayı nemlendirir, havayı 
kirleten maddeleri emer ve 
havaya yeniden oksijen bırakır. 
Siz de bu güzel bahar günlerinde 
şefkatinizi bitkilerinizden eksik 
etmeyerek, yaşadığınız ortamı 
daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

 RENKLİ BALKONLAR
Bahçeli bir eviniz olmayabilir 
ancak bir balkonunuz varsa kendi 
küçük bahçenizi orada 
yapabilirsiniz. Bahçede yetişen 
birçok bitkiyi saksıda 
yetiştirebilir, bunu bir hobiye 
dönüştürebilirsiniz. Biraz güneş 
ışığı, biraz su ve çokça sevgiyle 
evinizde, balkon ya da bahçenizde 
yetiştirebileceğiniz çiçeklere gelin 
bir göz atalım.

Sardunya: En dayanıklı balkon 
çiçeklerinden olan sardunyalar, 
güneşe dayanıklı olmalarının yanı 
sıra dört mevsim balkonunuzda 
kalabilen çiçeklerdendir. Dolaylı 
ışıkla da yetinebilen sardunyaları 
aşırı soğuktan ve rüzgârdan 
korumanız yeterlidir.

Begonya: Rengârenk çiçekler açan 
begonyanın bakımı da çoğaltılması 
da çok pratiktir. Kış aylarında 
minimum 15 derecelik bir sıcaklık 
beklentisi olan begonya için kapalı 
ya da sera düzeneği ile korunabilen 
balkonlar çok uygundur.

Gardenya: Bahçe ve balkonlarda 
yetişebilen gardenyalar sıcak 
havalardan hoşlanırlar. Tropik 
yapıları gereği nemi seven 
gardenyalar için kapalı balkonlar 
ideal mekânlardır.

Petunya: Güzel kokulu petunyalar, 
bol ışık severler. Günde en az 6 saat 
güneş ışığı isteyen petunyaları sert 
rüzgârdan korumak gerekir. 

Camgüzeli: Açık havayı ve güneşi 
oldukça seven, çok sulama 
istemeyen camgüzelini, 
balkonunuzun bol güneş alan 
kısmında tutabilirsiniz. 

EVDE KAL, YEŞILLE KAL!

/BİLMEKTE YARAR VAR
ISTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ PEYZAJ MIMARI / MİRAY YILMAZ

 BALKONUNUZDA SEBZE MEYVE DE YETİŞTİREBİLİRSİNİZ

Tüm bu güzel saksı çiçeklerine ek olarak 
balkonunuzda domates, biber, nane, 
maydanoz ve fesleğen gibi çeşitli sebze ve 
baharatlar da yetiştirebilir, güne huzur dolu 
bir nefes alarak başlayabilirsiniz.
Balkonunuzu mini bir bahçeye çevirip 
içerisinde kendi meyve ve sebzelerinizi 
yetiştirmek istiyorsanız, temiz ve kaliteli bir 
toprak öncelikli ihtiyacınız olacaktır. Burada 
yapay ürünlerden mümkün olduğunca 
uzak durmanızı öneririz. Bu sebeple doğal 
gübre, bitkileriniz için güzel bir besindir. 
Sulamalarınızı düzenli ve ölçülü yapabilmek 
için bir sulama kabı; drenaj içinse çakıl veya 
ponza taşı edinebilirsiniz. Köklerin rahatlıkla 
yayılabileceği ve kendilerini sıkışık 
hissetmeyecekleri saksı modelleri seçmeniz 
de bir diğer önemli husustur. Saksıda 
balkon bahçeciliğinin olmazsa olmazı ise 
tabii ki tohum ve fidelerdir.
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KORONAVIRÜSE KARŞI 
YARDIMLAŞMA VE 
KOORDİNASYON 
MERKEZİ

IBB BAŞKANI EKREM IMAMOĞLU, “ISTANBUL YARDIMLAŞMA VE KOORDINASYON 
MERKEZI’NIN” (IYKM) KURULDUĞUNU DUYURDU. “IYKM; SAĞLIK ÇALIŞANLARI, TEK 
BAŞINA YAŞAYANLAR, DAR GELIRLILER, IŞINI KAYBEDENLER, ÖĞRENCILER, HASTALAR, 
HASTA YAKINLARI, BU DÖNEMDE FAZLADAN MESAI YAPMAK DURUMUNDA KALANLAR 
GIBI PEK ÇOK KESIM IÇIN, GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLER ALACAK” DIYEN 
IMAMOĞLU KRIZ ILERLEDIKÇE UYGULAMALARIN DA GELIŞTIRILECEĞINI AÇIKLADI. 
“ZOR GÜNLERIN HENÜZ BAŞINDAYIZ VE BUGÜNLERI DAYANIŞMA ILE AŞACAĞIZ” DIYEN 
IMAMOĞLU, ALINAN ON ÖNLEMI ART ARDA ŞÖYLE SIRALADI: 

 SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
HASTANE YAKININDAKİ 
OTELLERDE KONAKLAYACAK
“İstanbul Turizm Platformu 
aracılığıyla kentteki 600 otel 
yöneticisi ile görüşmeler 
gerçekleştirdik. Sağlık 
çalışanlarımızın evlerinin dışında 
ve çalıştıkları hastanelere yürüme 
mesafesindeki otellerde 
konaklamalarını sağlamak üzere 
prensip anlaşmasına vardık.
Toplam 2.000 odanın sağlık 
çalışanlarının kullanımına açılması 
için gerekli desteği sağladık.” 

 “İSTANBUL YARDIMLAŞMA 
VE KOORDİNASYON MERKEZİ” 
(İYKM) KURULDU
“Salgınla mücadele sona erene 
kadar Yenikapı, İstanbul’un 
yardımlaşma ve koordinasyon 
merkezi oldu. İYKM, süreç 
boyunca çalışacak. İBB olarak, 
içinde bulunduğumuz bu olağan 
dışı dönemde özel olarak yardıma, 
desteğe ihtiyaç duyan tüm kişi ve 
kesimleri belirlemek; bu kişi ve 
kesimlere fiziki, maddi ya da 
psikolojik destek ve bilgi sunmak; 
farklı yapı ve kişiler tarafından 

 GIDA SORUNU OLMAYACAK
“İstanbul’da faaliyet gösteren 
gıda ve perakende zincir 
yöneticileri ile görüşmeler 
yaptık. Bu şehirde yaşayan 
herkes emin olsun ki, salgın sona 
erene kadar, inşallah 16 
milyonun temel gıda ve hijyen 
malzemesi ihtiyaçlarının temin 
edilmesinde hiçbir sıkıntı 
olmayacak. Bunu İBB olarak, 
garanti ediyoruz. Ama lütfen her 
birimiz sorumlu davranalım ve 
ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen 
malzemesi asla stoklamayalım.” 

/koronavİrüs
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olarak; Yenikapı Miting Alanı, 
Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri 
Hali ve Maltepe Miting Alanı'nı bu 
amaçla tanımladık. Ekiplerimizin 
yaptığı çalışmaya göre, 
Yenikapı’da ilk aşamada 1.000 
yataklı, ilerleyen aşamalarda ise 7 
bin 300 yataklı dev bir sağlık 
çadırını hizmete sokmak mümkün 
olabilecek. Yine bu alana, sağlık 
görevlileri ve ilgili personel için 
1.000 kişilik yatakhane, sağlık 
personeline hizmet edecek 
dinlenme ve hijyen alanları da 
kurabilecek durumda olacağız.”

 SPOR SALONLARI GEÇİCİ 
HASTANE YAPILABİLECEK
“İstanbul genelinde, belediyemize 
bağlı 19 adet kapalı spor 
salonumuzu da geçici hastane alanı 
olarak kullanmak mümkün 
olacaktır. 12’si Avrupa Yakası'nda 
7’si ise Anadolu Yakası'nda olan 
bu salonlarımızda toplam 1.983 
yatak kapasitesine ulaşmak 
mümkündür.” 

 BEŞ BİN KİŞİYE ÜÇ 
ÖĞÜN YEMEK
“İYKM’de her gün 5 bin kişiye          
3 öğün yemek hizmeti verebilecek 
mutfağımızı ve yüzlerce 
personelimizi hazır hale getirdik.”

 SAĞLIK BAKANLIĞI’NA 
BİLDİRİMLER YAPILDI
“Yapılan çalışmaları ve karantina, 
sahra hastanesi gibi işler için 
ayrılan alanları Sağlık 
Bakanlığı’na bildirdik. İhtiyaç 
duyulması halinde, bu alanların 
altyapılarını ve teknik 
çalışmalarını hızla tamamlayarak, 
hizmete hazır hale getireceğiz. 
Görev verilirse, derhal gereğini 
yerine getireceğiz. Bu noktada, 
elimizden gelen tüm çabayı, 
devletimizin tüm kurumlarıyla 
koordineli bir şekilde 
yapacağımızı hem 
vatandaşlarımıza hem de bütün 
yetkililere buradan duyurmak 
istiyorum.”

yürütülen yardımlaşma ve destek 
çalışmalarını koordine etmek; 
ortaya çıkacak tüm çabaların 
nicelik ve niteliklerini artırmak 
amacıyla; İBB öncülüğünde, tüm 
sivil toplumu ve gönüllü 
vatandaşları bir araya getirmek 
üzere, İstanbul Yardımlaşma ve 
Koordinasyon Merkezi’ni 
oluşturduk.”

 YAŞLILARA GIDA VE HİJYEN 
MALZEMESİ TEMİNİ 
SAĞLANACAK
“Evde kalma sürecinde, yaş almış, 
yalnız yaşayan, 65 yaş üstü 
İstanbullularımız var. Gıda ve 
hijyen malzemesi ulaştırabilecek 
online dağıtım şirketleri ile 
toplantılar yaptık. Çağrı 
merkezimize gelen çağrılar 
üzerinden, yaş almış 
hemşehrilerilerimize İBB olarak 
destek oluyoruz.” 

 SALGIN TAKİP EDİLECEK 
PROJEKSİYON ÇIKARILACAK
“İBB olarak, bu süreçte daima 
bilimsel akla göre hareket 
edeceğiz. İYKM bünyesinde 
salgınla ilgili gelişmeler sürekli 
izlenecek ve gelecek 
projeksiyonları çıkarılarak ihtiyaç 
ve risk haritası hazırlanacak.”

 BİLİM KURULU 
OLUŞTURULDU
“İBB’nin üst düzey yöneticileri, 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 
İstanbul Tabip Odası, çeşitli 
üniversite ve kamu hastanelerinden 
doktorlar, psikiyatri uzmanları ve 
konuyla ilgili yetkin personellerin 
kapsandığı bir bilim kurulu 
oluşturuldu.”

 KARANTİNA VE SAHRA 
HASTANESİ ALANLARI 
BELİRLENDİ
“Salgının yayılma hızının artması 
ihtimaline karşı, İBB bünyesindeki 
bazı mekanlarımızı da geçici 
karantina mekanı ve sahra hastane 
alanları olarak belirledik. Öncelikli 

İMAMOĞLU, 
İSTANBULLULAR İÇİN 
HÜKÜMETE İSTEKLERİNİ 
SIRALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
konuşmalarında, 25 Avrupa 
ülkesinden daha kalabalık bir 
nüfusa sahip 16 milyonluk İstanbul 
başta olmak üzere, tüm yerel 
yönetimlere salgınla mücadele 
sürecinde, merkezi hükümet 
tarafından, acilen destek 
verilmesini de istedi. İmamoğlu, 
istekleri de şöyle sıraladı:

 Yeterli ve etkili test 
uygulamasına geçilmelidir.

 İstanbul’da evde kalan nüfusun 
kontrollü bir biçimde artırılması 
şarttır. Sokağa çıkmamayla ilgili 
kararlar daha radikal bir şekilde 
alınmalıdır.

 Belediyelerin genel bütçeden 
aldığı nakdi tutar artırılmalıdır.

 Belediyelerin dış borçlanma 
limitleri artırılmalı ve hazine 
garantisi verilmelidir.

 Sosyal yardım limitleri 
kaldırılmalıdır.

 Salgınla mücadele konusundaki 
ürün ve hizmet alım mevzuatı 
kolaylaştırılmalıdır.

 Bağış toplama konusunda 
denetim yoğunlaştırılarak kolaylık 
sağlanmalıdır.

 Uzun vadeli tahvil çıkarılması ve 
işletme sermayesi olarak 
kullanımı için düzenleme 
yapılmalıdır.

 Atatürk Havalimanı’nın geçici 
hastaneye dönüştürülmesi 
gündeme alınmalıdır.

 Sağlık çalışanlarının dinleneceği 
otel ve yurtların maliyeti 
üstlenilmedir.

 Vatandaşın doğalgaz 
ödemelerinin ertelenebilmesi için 
BOTAŞ ödemelerinin ertelenmesi 
sağlanmalıdır.

 Yakıtlar için ÖTV muafiyeti 
getirilmelidir.

 Çöplerin, tıbbi atıkların ve 
dezenfeksiyon maliyetlerinin 
karşılanması için sübvansiyon 
sağlanmalı ve vergi teşviki 
getirilmelidir.

 Belediyelerin birikmiş, devreden 
KDV alacaklarının diğer 
vergilerden mahsup edilmesi 
veya ödenmesi sağlanmalıdır. 

/KORONAVİRÜS
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İBB DÖRT 
KOLDAN YENİ 

K  R  NAVİRÜSLE 
MÜCADELE 

EDİYOR
KORONAVIRÜS DAHA TÜRKIYE’DE SAPTANMADAN IBB, BAŞKAN IMAMOĞLU’NUN UYARI 
VE TALIMATLARIYLA, ÖNLEMLERINI HIZLA ALMAYA BAŞLADI. HEM DÜNYADAKI HEM DE 
TÜRKIYE’DEKI SALGINLA ILGILI GELIŞMELERI YAKINDAN IZLEYEN IBB SAĞLIK DAIRE BAŞKANLIĞI, 

DINAMIK ÖNLEMLER VE PLANLAMALARLA SÜRECI YÖNETMEYE DEVAM EDIYOR. 

tamamlamaları ve uygulamalara 
başlamaları ile ilgili talimatlarını 
verdi. 
Süreci yakinen takip eden Başkan 
İmamoğlu, öncelikle halka 
yönelik bilinçlendirme 
çalışmalarını hayata geçirdi. 
Geniş kitlelere yönelik bir 
farkındalık kampanyası 
başlatıldı. Ardından İBB 
sorumluluk alanında yer alan, 
halkla temas halindeki kapalı 
mekânların ve toplu ulaşım 
araçlarının dezenfeksiyon 
çalışmalarını sağlayacak ekipler 
kuruldu. Kamuoyuna bir tanıtım 
programı ile ekibin lansmanı 
yapıldı. 
İmamoğlu, Türkiye’de riskin 
artması üzerine, gereken tüm 
tedbirlerin hızla alınmasını 
sağladı. İBB uhdesinde 

yürütülecek etkinliklerin iptali, 
konser salonları, Şehir 
Tiyatroları’nda gösterimlerin 
durdurulması gibi kararları 
hayata geçirdi. Virüs tehlikesi 
giderek büyürken sürekli 
sağduyu ve “Evde kalın” 
çağrılarını yineleyen İmamoğlu, 
salgının önüne geçilmesi ile ilgili 
alınması gereken önlemleri, 
sürekli olarak kitle iletişim 
araçları ve sosyal medyadan 
hemşehrileriyle paylaştı.
Ayrıca konuyla ilgili 
paydaşlarıyla sürekli görüş 
alışverişinde bulunan Başkan 
İmamoğlu, semt pazarlarına 
yönelik pazar girişlerinde el 
dezenfektanı, maske ve eldiven 
dağıtılması gibi güncel önlemleri 
vakit kaybetmeden hayata 
geçirdi. 

I
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), koronavirüse karşı tüm 
kamu kurumları ve 
paydaşlarıyla ortak zeminde 

hareket ediyor. Çağın vebası ile 
mücadelede, ortak aklın yaşama 
geçirilmesine çalışıyor. 

 İMAMOĞLU’NDAN ERKEN 
ÖNLEM TALİMATI
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
sürecin en başında, daha 
Türkiye’de vakalar ortaya 
çıkmamışken kurmaylarını 
toplayarak konuyla ilgili acil 
olarak hangi çalışmalara 
başlanması gerektiği noktasında 
kararlılığını net bir şekilde ortaya 
koydu. Konuyla ilgili hizmet 
üretebilecek tüm birimlerin, 
hazırlıklarını ivedilikle 
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 İBB’DEN GENİŞ ÖNLEMLER
Hemşehrilerini COVID-19’dan 
korumak için, tüm toplu yaşam 
alanlarının dezenfeksiyonundan 
ruh sağlıklarının korunmasına 
kadar her alanda eyleme geçen 
İBB Sağlık Daire Başkanlığı, 
İBB’nin 80 bini aşkın çalışanını 
da koruyacak önlemleri ihmal 
etmiyor. İBB Sağlık Daire Başkanı 
Uzman Dr. Önder Yüksel 
Eryiğit’ten yeni koronavirüs 
COVID-19’a karşı İBB’nin adım 
adım yürüttüğü faaliyetleri 
dinledik, sizin için şöyle 
özetledik:

 İLK AŞAMADA 
BİLGİLENDİRME VE 
BİLİNÇLENDİRME
“Mücadelenin ilk fazında 
amacımız çalışanlarımızı ve 
halkımızı bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmekti. Başkanlığımıza 
bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü altında, dezenfeksiyon 
birimi oluşturuldu. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Müdürlüğü tarafından 
çalışan rehberi broşürü 
oluşturuldu. Hazırlanan broşür, 
İBB sistem yöneticisi üzerinden 
tüm çalışanlarla paylaşıldı. Ayrıca 

İBB portalı üzerinden 
çalışanlarımızın erişimine sürekli 
açık hale getirildi.
Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık 
Örgütü’nün uygulama ve 
yayınları doğrultusunda 
bilgilendirici, koruyucu ve 
önleyici çalışmalar başlattık. 
Hemşehrilerimizin sorunu fark 
etmesi için konuyu anlatmaya, 
farkındalık oluşturmaya ve onları 
yaklaşan salgına hazırlamaya 
çalıştık. Bunun için 
belediyemizin tüm iletişim 
altyapısı seferber edildi. Alo 153 
Beyaz Masa ile gelen sorulara 
yanıt verdik, yönlendirme yaptık 
ve halen de giderek artan 
taleplere yanıt vermeye devam 
ediyoruz.
Konsept tasarımlar ve sloganlar 
aracılığı ile köprü üst geçitler, 
raket reklam alanları, bilboardlar, 
toplu taşıma araçlarında 
kullanılan ekranlar, şehir 
ekranları, elektrik aydınlatma 
direklerindeki reklam alanları, 
afiş ve el broşürü çalışmaları gibi 
bünyemizde bulunan tüm 
argümanları kullanarak 
farkındalık yaratmaya azami özen 
gösterdik.

 VALİLİKTE KOORDİNASYON 
TOPLANTISI
İstanbul Valiliği’nde 10 Mart günü, 
alınacak önlemler ve yapılanlarla 
ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ve yardımcıları, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 
Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve 
Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. 
Önder Yüksel Eryiğit katıldı. Söz 
konusu toplantıda yeni 
koronavirüse yönelik yapılan 
çalışmalar ele alındı. Mücadele iş 
birliği yapılması ve koordinasyon 
konuları konuşuldu. Toplantıda 
sağlık işlerinden sorumlu vali 
yardımcısının İBB Sağlık Daire 
Başkanlığı ile direkt iletişimde 
olarak koordinasyon sağlamaları 
kararlaştırıldı. 
Ayrıca aynı gün, İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri 
Başkanlığı ile de bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantının ana 
gündem maddesi ise sahada görev 
yapacak yeni dezenfeksiyon 
personellerine yönelik, almaları 
gereken biyosidal ürün uygulama 
eğitim ve sertifika programlarının 
ivedilikle açılmasını sağlamak 
yönünde oldu. 
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çalışmalarına da vakit 
kaybetmeden başladı.
İBB Otobüs AŞ, toplu ulaşım 
hizmetlerinde, merkezi 
peronlarda mobil dezenfeksiyon 
ekipleri oluşturdu. Toplam 44 
metrobüs istasyonunda 65 adet, 
Taksim-Tünel Nostaljik 
Tramvay Hattı’yla Taksim-
Kabataş Füniküler Hattı’ndaki 
2'şer istasyona 8 adet el 
dezenfeksiyon ünitesi konuldu. 

  700 BİN METREKARE ELDEN 
GEÇİRİLİYOR
Dezenfeksiyon çalışmaları, 
İBB’ye ait, halka birebir temasın 
olduğu kültür merkezleri, ana 
hizmet binaları, İSMEK eğitim 
birimleri, Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü iletişim noktaları, 
kütüphaneler ve Darülaceze 
Müdürlüğü binalarını da 
kapsıyor. 

 İŞARET DİLİNDE DE 
BİLGİLENDİRME YAPILDI
İBB sayfası üzerinden bir pop-up 
uygulaması ile Dünya Sağlık 
Örgütü’nün yeni virüsle ilgili bilgi 
notu erişime açıldı. Yapılan 
bilgilendirme çalışmaları ve 
sloganlar, İBB Engelliler 
Müdürlüğü tarafından işaret dili 
ile bir video haline getirildi. İlgili 
mecralar ve sosyal medya 
vasıtasıyla paylaşıma başlandı.

 ARAPÇA VE İNGİLİZCE 
UYARILAR
Yine aynı çalışmanın, 
şehrimizdeki misafir nüfusun 
yoğunluğu dikkate alınarak 
Arapça ve İngilizce versiyonları 
hazırlandı, İBB ekranlarında 
yayınlanmaya başlandı. İBB web 
sitemizde yer alan bir banner ile 
hastalıkla mücadelede koruyucu 
önlemlerin sıralandığı 14 kural 
görseli halkla paylaşılmaya 
devam ediyor.

 DEZENFEKSİYON KAPSAM VE 
SIKLIĞI ARTIRILDI
Bilgilendirme çalışmalarıyla eş 
zamanlı olarak, 5 milyon yolcuya 
hizmet veren toplu ulaşım araçları 

ve kapalı mekânların 
dezenfeksiyonuna yönelik bir 
çalışma planı daha hazırlandı. 
Hazırlanan çalışma planı içerisinde 
zaten toplu ulaşım araçlarında 
uygulanmakta olan dezenfeksiyon 
çalışmalarının kapsamı genişletildi 
ve sıklığı artırıldı. 
Artık, İBB Metro İstanbul AŞ’ye 
bağlı hizmet veren metrolarda 
temizlik, üç düzeyde yapılıyor. 
Her gün yapılan kaba, haftada bir 
yapılan detaylı ve ayda bir 
yapılan havalandırma filtreleri ve 
borularının temizliğine, titiz 
dezenfeksiyon çalışmaları da 
eklendi.
İETT’de ise temizlik çalışmaları 
420 personelle gerçekleştiriliyor. 
Otobüslerin tüm iç ve dış 
yüzeyleri günlük periyotlarla 
deterjan uygulanarak 
temizleniyor. Rutinde ayda bir 
kez yapılan dezenfeksiyon 
çalışmalarının periyotları 
sıklaştırıldı. Metrobüs 
istasyonları uygun periyotlarla 
yıkanıp arındırılıyor. Düzenli 
aralıklarla detaylı temizliği ve 
dezenfeksiyonu yapılıyor.
Ayrıca Şehir Hatları AŞ, 
vapurları ve iskeleleri dezenfekte 

“MÜCADELENİN İLK 
FAZINDA AMACIMIZ 
ÇALIŞANLARIMIZI VE 

HALKIMIZI BİLGİLENDİRMEK 
VE BİLİNÇLENDİRMEKTİ”
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noterler, üniversite hastaneleri ve 
stadyumlar gibi diğer kamusal 
alanlar da bizden dezenfeksiyon 
yapmamızı talep etmeye başladı. 
Ülkemizde ilk vakanın bildirimi ile 
birlikte “Faz 2” eylem planını 
devreye aldık. Faz 2’de 
dezenfeksiyon işlemlerini 
güçlendirdik ve sıklaştırdık. Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan 
araç ve şoför desteği ile sahada 40 
mobil araçla, her bir araçta ikişer el 
ULV cihazlı, 100’den fazla 
dezenfeksiyon personeli ve ekipleri 
koordine edecek 3 ekip 
sorumlusuyla tüm alanların 
dezenfeksiyon işlemleri planlandı. 
Gündüz ve gece ekiplerimiz 
belirlendi ve 7/24 aralıksız, 

dezenfeksiyon çalışmalarına 
başladık. Ekiplerimizdeki tüm 
personelimiz biyosidal ürün 
uygulayıcı sertifikasına sahip.
Bütün ulaşım kanallarımızda 
gerçekleştirilen dezenfeksiyon 
işlemleri güçlendirildi ve 
sıklaştırıldı. Ekiplerin sayısı 
artmaya devam ediyor. 

 39 İLÇE BELEDİYESİYLE 
COVID-19 İŞ BİRLİĞİ
Tüm ilçe belediyeleri ile 
koronavirüsle ilgili aynı dili 
konuşmak ve benzer uygulamaları 
yapabilmek için 12 Mart’ta 
Kasımpaşa ek hizmet binamızda 
toplantı gerçekleştirdik. 
Katılamayan belediyeler daha sonra 

Yine sık kullanılan ibadethaneler, 
müzeler, kütüphaneler, spor 
tesisleri ve tüm sosyal 
tesislerimizde gerek dezenfeksiyon 
işlemlerinin sıklığı gerekse de ilgili 
bütün personellerin konuya ilişkin 
farkındalığını artırdık. Bir rakam 
vermek gerekirse, İstanbul’da 
2.500’den fazla cami var. Yoğun 
kullanılan 350 cami, yine yoğun 
kullanılan kilise, sinagog ve 
cemevlerini tespit ederek 
dezenfeksiyon programı oluşturduk. 
Dezenfekte ettiğimiz ibadethane 
alanının toplamı 300 bin 
metrekareyi buldu.
Hâlihazırda, 700 bin metrekareye 
dezenfeksiyon uygulamış 
durumdayız. Bu arada adliyeler, 
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 İZOLASYON ODALARI 
HAZIRLANDI
Kararlarımız doğrultusunda, 
artık girişlerin de kontrollü 
olması gerektiğine karar verdik. 
İBB ana hizmet binalarında (4 
ana hizmet binası ve 3 tıp 
merkezi) izolasyon (hasta nakil 
odaları) odaları oluşturuluyor. 
Ateşi ölçülen personelden 
şüpheli vaka çıkarsa, hazır 
tuttuğumuz İtfaiye Daire 
Başkanlığı Acil Yardım ve 
Cankurtarma Müdürlüğü’ne ait 
kırmızı şeritli acil yardım 
ambulanslarıyla, bakanlığın 
belirlediği referans hastanelere 
uygun koşullarda sevk edilecek.

 TÜM ETKİNLİKLERE 
ARA VERİLDİ
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 
Şehir Tiyatroları ve kültür 
merkezlerindeki tüm salonlardaki 
etkinliklere Mart ayı sonuna 
kadar ara verildi. Nisan ayı 
başında durumu tekrar 
değerlendireceğiz. 
Yine bu fazda, Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nce sahada 
kullanılan mobil sağlık filomuzu 
araç ve personel olarak 
güçlendirdik.

 ÇALIŞMA EKİPLERİNİ ETKİN 
VE EKONOMİK KULLANIYORUZ
Ülkemizde vaka bildiriminin 
ardından ilk ölümün 
gerçekleşmesiyle eylem planımızda 
“Faz 3”e geçtik. Faz 3’te belediye 
bünyesindeki tüm süreçleri acil ve 
önemli işlerin öncelenmesi 
noktasına taşıdık. Yani 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne 
uyduk, idari izin kullandırılabilecek 
personelimizi gönderdik. Ama bu 
süreçte izin kullanamayacak 
birimlerimizi de belirledik. Sağlık, 
itfaiye, zabıta, güvenlik, temizlik 
gruplarının da çalışma ekiplerini 
etkin ve ekonomik 
kullanabileceğimiz şekilde bir 
planlamaya tabi tuttuk. Çünkü bu 
süreç, sınırları belirlenmiş bir krizin 
yönetimi değil. Sınırları belirlenmiş 
olsa, plan yapıp uygulayabilirsiniz. 
Sınırlarını belirleyemediğimiz, 
öngöremediğimiz bir krizin 
yönetiminin içindeyiz. Dolayısıyla 
elimizdeki insan kaynaklarını da 
etkin, etkili ve planlı kullanmaya 
gayret ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı duyurusu ile 
hastanelerde acil olmayan 
ameliyatlar ertelendi. Biz de sağlık 
personelimizin evde çalışma 
prensiplerini güncelledik.

bizimle temasa geçti ve İBB olarak 
39 ilçe belediyesiyle birlikte 
hareket etme şansını yakaladık. İlçe 
belediyeleriyle olan koordinasyonu 
biz önemsiyoruz. Çünkü gerçekten 
ortaya bir sinerji ve o sinerjinin 
oluşturduğu etkin bir mücadele 
tablosu ortaya çıktı. Amacımız, alt 
belediyelerle aynı dili konuşmak ve 
mücadelede ortak bir plan 
belirlemek. Çünkü herkes 
kendisine göre dezenfektan tercihi 
yapıyordu. Dezenfektanların insan 
sağlığına zararlı olmaması önemli. 
Belli periyotlarda kullandığımız bu 
dezenfektanların insan sağlığına 
zarar vermemesi, vücutta 
birikmemesi önemli. Bununla ilgili 
ilçe belediyelerini de 
bilinçlendirdik.

 İBB’DEKİ MÜDÜRLÜK VE 
İŞTİRAKLER DE KATILDI
İBB’deki tüm müdürlükler ve 
iştiraklerin davet edildiği 
bilgilendirme ve tavsiye toplantısını 
da 13 Mart’ta ek binamızda yaptık. 
Kurum hekimlerimiz, tıp merkezi 
başhekimleri, iş yeri hekimlerimiz, 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımıza 
yönelik bilgilendirme ve korunma 
önlemleri toplantısını da aynı gün 
gerçekleştirdik.
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 YAŞLILAR ODAKTA
COVID-19 ile ilgili ilk verilerden 
biri, 65 yaş üstündeki kronik 
hastalığı bulunanlarda daha ağır 
seyrediyor olması. Dr. Eryiğit, 
yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 
hemşehrilerimizin daha büyük risk 
altında olduğunu hatırlatarak, evde 
dinlenmelerinin önemine vurgu 
yaptı. Arkasından yaşlılarla ilgili 
alınan önlemleri de şöyle anlattı:
“İBB İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü çatısı altındaki 
huzurevlerimiz ve yaşlı bakım 
merkezlerimize, önce ziyaretçi 
kısıtlılığı getirdik. Arkasından da 
buraları ziyaretçilere tamamen 
kapadık. Darülaceze yerleşkemizin 
içerisinde de birtakım artı tedbirler 
aldık. Oradaki ortak kullanım 
alanlarının faaliyetlerini durdurduk. 
Yerleşkemiz, 150 dönüm arazi 
üzerine kurulu sekiz ayrı binadan 
oluşuyor. Bölümlerin birbiriyle 
temasını kaldırdık. Yaşlı bakımıyla 
ilgili alınabilecek bütün tedbirleri, 
hatta abartarak üst düzeyde aldık.”

 KORONAYA ÖZEL KURULLAR 
OLUŞTURULDU
Sürecin başlamasıyla birlikte 
başkanlıkta kurullar 
oluşturulduğunu belirten Dr. 

Eryiğit, “İlki dezenfeksiyon 
kuruluydu. Bu kurul, dezenfektan 
alımı, tercihi, stoku gibi işlerle 
ilgileniyor. Hekim ve diğer sağlık 
yöneticisi arkadaşlarımızdan 
meydana getirdiğimiz bir korona 
koordinasyon kurulumuz oluştu. 
Bir de yaptıklarımızı, 
önerilerimizi kamuoyuna aktaran, 
tanıtan medya kurulumuz var. 
Kurullarla dinamik bir şekilde 
günceli takip ediyoruz, yeni 
kararlar alıyoruz ve bunu 
başkanlık makamına ileterek 
uygulamaya koyuyoruz" dedi.

 KİPTAŞ’TAN TAKSİT 
ÖDEMELERİNE ERTELEME
KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında hak 
sahibi vatandaşların Nisan, Mayıs 
taksit ve ara ödemelerini erteledi. 
Küresel boyuttaki salgın nedeniyle 
ödeme güçlüğü yaşayabilecek 
vatandaşlar için şöyle kolaylıklar 
getirildi:
 Silivri 3. Etap Sosyal Konut 
Projesi’nin Nisan ve Mayıs 
ayları taksit ödemeleri ile Mayıs 
ayı ara ödemeleri, 

 Çatalca Sosyal Konut Projesi 
Nisan ve Mayıs ayları taksit 
ödemeleri, 

Acil vakaları önceledik ve kendi 
personelimizi korumak için maske, 
gözlük, siperlik ya da özel giysilerini 
yeniden almaya başladık. Bu süreci 
belli bir plan dâhiline sokarak 
uygulamaya koyduk. Yeniden tüm 
birimlerimize yönelik malzeme ve 
ihtiyaç tespitinde bulunduk. 
Öncelikle üç aylık, sonrasında altı 
aylık bir projeksiyonla satın 
almamız, stoklamamız gereken tüm 
tıbbi malzememizi planladık ve alım 
için harekete geçtik.

 UZAKTAN PSİKOLOJİK TERAPİ
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak hizmet veren 153 
Beyaz Masa’daki sağlıkla ilgili 
cevap veren arkadaşlarımızı 
eğitime aldık. Onların 153'e gelen 
sorulara ne tür cevaplar vermesi 
gerektiği konusunda bir 
organizasyon oluşturduk. Sağlık ve 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü’ne bağlı 
psikolojik danışma 
merkezlerimizde uygun 
danışanlara uzaktan, interaktif 
olarak desteğe başladık. Çünkü bu 
dönemde hakikaten insanların 
psikolojisini de yönetmek 
gerekiyordu. Şu anda toplam 12 
psikolojik danışma, 3 de 
psikoterapi merkezimiz var.” 
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kararlara paralel bir şekilde 
dezenfeksiyon işleminin yapıldığı, 
satıcıların hijyen kurallarına 
harfiyen uyduğu bilgisini paylaştı.
Beylikdüzü Beylik Pazarı'na 
kontrollü şekilde iki kapıdan giriş 
yapıldı. Her iki girişe de el ve 
ayakkabı dezenfeksiyon ünitesi 
yerleştirildi. Alışverişe gelenler el 
ve ayakkabılarını dezenfekte ederek 
pazara giriş yaptı. Pazarcıların 
tümüne eldiven ve maske dağıtıldı. 
Maskesini takmayan ya da usulüne 
uygun takmayanları zabıtalar 
uyardı. Pazarda sadece gıda 
tezgâhları açıldı. Tezgâhlar, geniş 
aralıklarla kurularak vatandaşların 
ferah bir ortamda rahat bir alışveriş 
yapması sağlandı. Ayrıca, alışverişe 
gelenlerin en az yarısının eldiven ve 
maske kullandığı tespit edildi.
İstanbul’daki bazı ilçelerde 
pazarlara ara verilirken, birçok 
pazarda da Beylikdüzü’ndeki gibi 
önlemler alındı. Tezgâhlar aralıklı 
kuruldu ve hijyene yönelik 
tedbirler alındı.

 SU VE DOĞALGAZ 
KESİLMEYECEK
İBB, koronavirüs salgını tamamen 
bitinceye kadar İstanbulluların su ve 
doğalgazının kesilmemesi kararı 

aldı. Geçmişten gelen ve on binlerce 
abonmanı ilgilendiren, suları 
kesilmiş hanelerin vanalarının da 
tekrar açılmasına başlandı. İSKİ ve 
İGDAŞ, kararlarla ilgili çalışmaları 
titizlikle yürütüyor.

 TIBBİ ATIKLARIN 
BERTARAFINDA YENİ 
ÖNLEMLER
İBB, tıbbi atıkların bertarafı 
konusunda da ek önlemler aldı. 
Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında başlatılan 
uygulamalarla salgının tıbbi atıklar 
üzerinden yayılmasının 
durdurulması amaçlandı. Önlemler 
kapsamında, Asya ve Avrupa 
yakalarında dört yeni yedek araç 
hazır hale getirildi. Yine tıbbi atık 
geçici depolama kapasitesi sınırlı 
olan Sabiha Gökçen Havaalanı’nda, 
acil bir duruma karşı 10 metreküp 
hacimli ve tam donanımlı bir 
toplama aracı bulundurulmaya 
başlandı. 7/24 alanda bekleyecek 
olan araçla kapasite sorununun 
ortadan kaldırılması amaçlandı. 
Bunlara ek olarak İSTAÇ 
bünyesindeki yakma tesisinde, 
karantina atıklarında meydana 
gelebilecek hızlı bir artışa karşı 
önlem alındı. 

 Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde (Locamahal) 
dönüşüme tabi tutulan hak 
sahipleri için Nisan ve Mayıs 
ayları borçlandırma taksitleri 
ertelendi. 

Nisan ayına ait taksit ödemeleri 
Haziran ayında, Mayıs ayına ait 
taksit ve ara ödemeler ise Temmuz 
ayında tahsil edilecek. KİPTAŞ, bu 
erteleme işlemleri nedeniyle 
herhangi bir faiz uygulamayacak.

 BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN 
PAZARLARA YÖNELİK ÇAĞRISI 
UYGULAMAYA GEÇTİ
İBB, pazarların kontrollü bir şekilde 
açık tutulması, girişlerde özellikle el 
dezenfektanlarının bulunması, 
satıcıların mutlaka maske ve plastik 
eldiven kullanmaları, satış 
tezgâhlarının aralarının açılması, 
alışverişe gelenlerin 
kümelenmelerinin önlenmesi, gıda 
dışı tezgâh açılmasına izin 
verilmemesi gibi önemli kararlar aldı.
Uygulamayı ilk hayata geçiren ilçe 
belediye başkanı, Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Murat Çalık oldu. 
Beylikdüzü Beylik Pazarı’nda 
incelemelerde bulunan İBB 
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı 
Ahmet Atalık da, İBB'nin aldığı 
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İşçiler, sahada eldiven, maske, bone, 
iş elbisesi, çelik tabanlı kompozit 
burunlu iş ayakkabısı, gözlük ve göz 
durulama sıvısı gibi kişisel koruyucu 
donanımlar kullanıyor.

 YEŞİL ALAN VE SAHİLLERDE 
MANGAL ÖNLEMİ
İBB, yeşil alanlarda ve sahillerde 
mangal yakımını engelliyor. Bu 
uygulamayla sadece çevre ve hava 
kirliliğinin önüne geçilmiyor; aynı 
zamanda yurttaşların bir araya 
gelme bahaneleri ortadan 
kaldırılarak, koronavirüse karşı 
sosyal mesafenin korunması da 
sağlanmış oluyor. 

 MEYDANLARDA 
KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ
İBB, İstanbul’un meydanlarını, 
antiviral özelliğe sahip temizlik 
ürünleri ile dezenfekte etmeye 
başladı. Kent genelindeki 45 
meydan, riskli dönem sona erinceye 
kadar, her hafta en az bir kez 
dezenfekte edilecek. Yaklaşık 800 
personel ve 285 ekipman ile 
gerçekleştirilen çalışmalara, 
mekanik yıkama ve süpürge araçları 
da eşlik ediyor. Kullanılan temizlik 
ürünlerinin insan sağlığına ve 
çevreye zararı bulunmuyor. 

 ATEŞİ OLAN DİREKSİYON 
BAŞINA GEÇEMİYOR
İBB, koronavirüse karşı İETT 
şoförlerinin göreve başlamadan ve 
görevi tamamladıktan sonra ateşlerini 
ölçme uygulamasını da başlattı. 
Ateşinin yüksek olduğu tespit edilen 
şoförlere görev verilmiyor. Şoför, 
sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. 
İETT’de şoförlerin işbaşı yaptığı 16 
farklı noktada yaşama geçirilen 
uygulama ile koronavirüs salgınına 
karşı verilen mücadele, daha geniş bir 
alana yayılmış oldu. Böylece, otobüs 
içindeki yolculara, şoför kaynaklı bir 
bulaşmanın önüne geçilmesi 
amaçlandı. 

Yeni bir düzenlemeyle sterilizasyon 
tesisi üç vardiya çalıştırılmaya 
başlandı. Böylece yakma tesisine 
sevk edilen tıbbi atık miktarı en aza 
indirgendi. Ayrıca, atık toplama 
operasyonlarında bir aksaklık 
yaşanmaması için 10 tonluk geçici 
stok alanı boş olarak hazırda 
bekletiliyor.

 İŞÇİ GÜVENLİĞİNE 
AZAMİ ÖZEN
İBB, tıbbi atıkların toplanması 
esnasında çalışan personellerin 
koronavirüs enfeksiyonu kapmaması 
için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarını titizlikle uyguluyor. 
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hizmete ara verilirken, site açık 
hava alanlarında bulunan ortak 
kullanım noktaları, çardaklar, 
oturma bankları ve tüm oyun 
gruplarının tamamı kullanıma 
kapatıldı.
Periyodik olarak gerçekleşen rutin 
temizlik programı, yoğun 
programa dönüştürüldü. Temizlik 
personellerine hijyen eğitimi 
verildi. Çalışmalarında maske ve 
eldiven kullanımı zorunlu hale 
getirildi. Blok kapıları, interkom 
cihazları, asansörler ve blok içi gibi 
yoğun kullanım alanları dezenfekte 
ediliyor. Kapı kolları, posta 
kutuları ve asansör tuşları gibi 
sıklıkla kullanılan noktalarda her 
gün buharlı temizlik cihazları ile 
detaylı temizlik yapılıyor. 
Blok girişleri, asansör bekleme 
alanları ve Site Yönetim girişlerine 
dezenfektan istasyonları 
yerleştirildi. Çöp alma sıklığının 
artırıldığı toplu konutlarda, çöp 
kutuları her gün çöplerin 
toplanmasının ardından fırçalı 
köpüklü su ile yıkanıyor, basınçlı 
su ile durulanıyor. Sakinler, 
afişler, SMS ve sosyal medya 
paylaşımları ile bilgilendiriliyor. 
Sokağa çıkması sınırlandırılan 65 
yaş üstü ve kronik rahatsızlığı 

bulunanlar Site Yönetimi’ne haber 
vererek ihtiyaçlarının alınmasını 
sağlayabiliyorlar.

 OLAĞANÜSTÜ FİYAT 
ARTIŞLARINA KARŞI YAYGIN 
DENETİM BAŞLATILDI
İBB, salgının ardından, oluşan 
panik havasında, aşırı fiyat 
artışları ile yurttaşları zor duruma 
sokan işletmeleri denetim altına 
almak için de bir çalışma başlattı. 
İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici 
Hakları Zabıta Amirliği, ay boyunca, 
piyasada olağanüstü fiyat 
artışlarının gözlendiği bazı gıda 
ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 
3M maskelerin satışı ile ilgili 
İstanbul genelinde medikal malzeme 
satan iş yerleri ve eczanelerde 
denetimler gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince 
yapılan denetimlerde, gıda 
maddelerinin arzında bir sorun 
olmadığı görüldü. Ancak, ihracat 
nedeniyle piyasadaki cerrahi maske 
arzının yetersiz kaldığı tespit edildi. 
Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’un fiyat etiketi hükümlerine 
uymayan iş yerleri için tespit 
tutanağı düzenlenerek karara 
bağlanmak üzere İstanbul Valiliği’ne 
gönderildi. 

Diğer yandan, yolculardan şoförlere 
hastalık geçmesini önlemek için de 
çalışma başlatıldı. Şoförlerin 
vatandaşla yakın temasını 
engellemek ve hem yolcunun hem 
şoförün sağlığını korumak amacıyla 
geçici şoför kabini uygulamasını en 
kısa zamanda yaşama geçirmek için 
harekete geçildi. Saydam plastik 
malzeme ile şoför kabininin boydan 
boya kaplanarak yolcularla temasın 
en üst düzeyde kesilmesi 
amaçlanıyor. Bu sayede İETT 
şoförlerinin yolculardan hastalık 
kapma endişesi olmadan, gönül 
rahatlığıyla görevlerine 
odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, 
araç içi kamera görüntü açısını, dikiz 
aynası ve yan ayna görüşlerini 
kapatmayacak, kullanılan elektronik 
donanıma en üst düzeyde 
ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde 
tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede 
tamamlanarak tüm İETT filosunda 
uygulanacak.

 BOĞAZİÇİ YÖNETİM’DEN DE 
KORONA TEDBİRLERİ  
İBB şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ 
de, yönettiği sitelerde bazı 
önlemler aldı. Sosyal tesisi 
bulunan sitelerde, fitness, hamam, 
sauna, buhar odası gibi bölümlerde 
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İBB Zabıta ekipleri, minibüs ve 
dolmuş hatlarında ‘güvenli mesafe’ 
denetimlerine başladı. Avrupa ve 
Anadolu yakalarındaki minibüs ve 
dolmuş hatlarında sabah 
saatlerinde başlatılan kontrollerde, 
minibüslerin ayakta yolcu 
almadığı, koltukların tamamen 
dolmadığı tespit edildi. Dolmuş 
hatlarında da yolcu sayısının 
azaldığı gözlendi.

 YÜZDE 10’LUK MÜŞTERİ 
SINIRLAMASI DENETİMLERİ 
BAŞLADI
İBB Zabıtası’nın, koronavirüsle 
mücadele kapsamındaki denetim 
alanlarına bir yenisi daha eklendi. 
Daha önce bu mücadele 
kapsamında, rutin işlerine ek 
olarak, olağanüstü fiyat artışı ve 
toplu taşımada güvenli mesafenin 
korunması konusunda 
çalışmalarını yürüten zabıta, 
şimdi de marketlerdeki müşteri 
yoğunluğunu denetlemeye 
başladı. 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan ve marketlere yüzde 
10 müşteri sınırlaması getiren ek 
genelge uyarınca İstanbul’daki 
ilgili iş yerlerinde incelemelerde 
bulunuldu. Aynı anda alışveriş 

yapan müşteri sayısının, market 
alanının yüzde 10’nu aştığı 
kurumlar uyarıldı. Yeni kural 
hakkında market girişlerindeki 
bilgilendirici yazı ve levhalar da 
denetlendi. 

 ZABITA YAŞLILARIN 
ELİNDEN TUTTU
Yoğun denetim programına 
rağmen İBB Zabıtası, güç 
durumdaki İstanbulluların 
elinden tutmaya devam etti. 
Örneğin Sultanbeyli Devlet 
Hastanesi önündeki ihtiyaç 
sahibi 65 yaşındaki bir yurttaş, 
ekipler tarafından evine bırakıldı. 
Koronavirüs tehdidi yüzünden 
dışarı çıkmaması için uyarılan 
yurttaşa, gerekli durumlarda 
yardımcı olması için, ilgili ilçe 
belediyesinin telefon numarası 
verildi.
Yine eczaneden ilacının 
alınmasını isteyen 65 yaş 
üzerindeki bir yurttaşa, motorize 
ekipler gerekli yardımı sundu. 
İlaçlarını evinin kapısına kadar 
götürüp teslim etti.
Ay boyunca yaşanan benzeri 
durumlarda, zabıta ekipleri, 
birçok yurttaşın yardımına 
koştu. 

 TOPLU ULAŞIMA GÜVENLİ 
MESAFE GETİRİLDİ
İstanbul’da toplu ulaşımda yüzde 
70’lere varan yolcu düşüşü 
yaşanmasına rağmen, sabah ve 
akşam saatlerinde yaşanan kısmi 
yoğunluğun önüne geçmek için ek 
tedbirler alındı. Şehir içi toplu 
taşıma araçlarında güvenli 
mesafeyi aşacak bir yoğunluk 
yaşanmaması için bazı hatlarda 
sefer artırımına yönelik 
çalışmalar başlatıldı. Otobüslerde 
işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde 
yaşanan kısmi yoğunluğun önüne 
geçildi. 
Ayrıca; İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO 
otobüslerine yolcuları bilgilendirici 
afişler astı. Boş bırakılması gereken 
koltuklara bilgilendirici çıkartmalar 
yapıştırıldı. Araç içi anonslarla da 
düzenleme halka duyuruldu. 
Metrobüs hattındaki araçların ön 
kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. 
Sürücü ve yolcuların güvenli 
mesafede yolculuk yapmaları 
amacıyla başlatılan uygulamada, 
araç içinde şoförün arkasındaki ilk 
sıra koltuklar da kapatıldı. Metro ve 
tramvaylara “Sosyal Mesafeni 
Koru” afişleri asıldı. Boş bırakılması 
gereken koltukların üstüne de uyarı 
içeren çıkartmalar yapıştırıldı. 
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Mezarlığın kullanımının artmasına 
bağlı olarak, son dönemde yeniden 
arazide zemin temizliği ve tesviye 
işlemleri yapılması yoluna gidildi."

 TÜM DİNİ VECİBELER YERİNE 
GETİRİLİYOR
Avrupa Yakası'nda Alibeyköy, 
Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy 
gasilhaneleri koronavirüs ve diğer 
bulaşıcı hastalıklardan vefat edenler 
için ayrıldı. Dr. Koç, “Cenazeden 
bulaşma ihtimali hemen hemen yok 
gibi. Defnedildikten sonra ise 
bulaşma ihtimali hiç yok. 
Koronavirüsten vefat etmiş olsun ya 
da olmasın her cenazemizi tüm dini 
vecibeleri yerine getirerek define 
hazırlıyoruz” dedi.

 "ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE 
ALINIYOR" 
Dr. Koç, diğer tüm gasilhanelerde de 
(gelen her cenaze, koronavirüs veya 
başka bir bulaşıcı hastalıktan vefat 
etmiş gibi) üst düzeyde korunma 
önlemleri alındığını hatırlattı. Dr. 
Koç şöyle devam etti:
"İBB, defin işlemlerinde personelinin 
sağlığının korunması için de gerekli 
önlemleri aldı. Alınan yeni bir 
kararla, İstanbul'da meydana gelen 
her ölüm vakası, koronavirüsten 

gerçekleşmiş gibi varsayılıyor ve 
defin işlemleri sırasında önlemler en 
üst düzeyde alınıyor. Mezarlıklar 
Müdürlüğümüze bağlı tüm personel, 
sahada iş sağlığı ve güvenliğinin 
gerektirdiği tam donanımla 
çalışmalarını sürdürüyor.”

 DEFİN İÇİN BEKLENMİYOR
Öte yandan; sosyal mesafeyi 
korumak amaçlı, daha önce öğlen ve 
ikindi namazlarını müteakiben 
yapılan defin işlemleri, ivedilikle 
yapılmaya başlandı. Cenaze 
namazının, 3-5 kişilik cemaatle 
kılınması gerektiği, sosyal 
mesafenin bozulmaması 
konularında din hizmetleri 
görevlileri uyarılarını yapmakta. 
Aynı şekilde, cemaate, birbirlerine 
çok yakın durmamaları için de 
telkinde bulunuluyor. Dr. Koç, 
ayrıca şunları belirtti: “İBB olarak 
verdiğimiz şehirler arası nakil 
hizmetlerinde de COVID-19 
tedbirleri anlamında yeni 
uygulamalara geçtik. Nakil 
hizmetleri için kullandığımız 
şehirle arası otobüslerin 
faaliyetlerini geçici bir süre ile 
durdurduk. Şehirler arası nakil 
hizmetini, cenaze ambulanslarıyla 
vermeye devam ediyoruz.”

 GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK
İBB Mezarlık Dairesi Başkanı Dr. 
Ayhan Koç, yeni koronavirüsten 
ölenlerin definleri için ayrı bir 
prosedür gerekmediğini; ancak bazı 
önlemler alındığını söyledi. 
Koronavirüsten vefatlar için Avrupa 
ve Anadolu yakalarında birer 
mezarlık ve gasilhane belirlendi. 

 AİLE KABRİSTANINA DA 
GÖMÜLEBİLİR
Avrupa Yakası'nda Kilyos, Anadolu 
Yakası'nda ise Yukarı Baklacı 
mezarlıklarının koronavirüs 
cenazeleri için ayrıldığını belirten 
Dr. Koç, şunları söyledi:
“Aile kabristanı bulunanlar 
istedikleri takdirde cenazelerini 
oraya defnedebilirler. Ancak aile 
kabristanı bulunmayanların defin 
işlemlerini hızlandırmak için, 
kentimizin iki yakasında iki ayrı 
mezarlık belirledik. Kilyos 
Mezarlığı'nda definler zaten rutin 
olarak sürdürülüyordu. Yukarı 
Baklacı Mezarlığı'nda ise bir dizi 
düzenlemeye gitmek zorunda 
kaldık. Orman Bakanlığı tarafından 
İBB'ye 2016 yılında tahsis edilen 
arazi, define uygun bir yapıya sahip 
değildi. Bunun üzerine, iki yıl önce 
bir zemin çalışması yapıldı. 
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Salgın Hastalıkların Tarihi 
Insanlık Kadar Eski

KARA VEBADAN SARS'A, TIFÜSTEN EBOLAYA INSANLIK, TARIH BOYUNCA PEK ÇOK 
PANDEMI ILE KARŞILAŞTI. BU SALGINLARDA YAŞANAN ÖLÜMLER, KIMI ZAMAN KÜRESEL 

DEMOGRAFIYI DEĞIŞTIRDI. IŞTE INSANLIK TARIHININ KÂBUS SALGINLARI:
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Viral Kanamalı Ates Salgını / 1545 – 1548
Dört ayrı RNA virüsünün yol açtığı “Kanamalı Ateş” 
salgınları, 1545-1548 yılları arasında Meksika’da 
ortaya çıktı ve tahminen 5 ile 15 milyon insanı 
öldürdü. Salgının nedeni bilinmemektedir, ama yerli 
bir kanamalı ateş türü olabileceği, belki de son 500 
yılda o bölgede beliren en kötü kuraklık ve Avrupa 
istilasının ardından Meksika yerlilerinin yaşam 
şartları dolayısıyla salgının daha da çok yayılmış 
olabileceği düşünülmektedir.

Kara Veba Salgını / 1347 – 1351
İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında 
geliyor. Tarihteki veba salgınları Atina, Antoninus, 
Kıbrıs, Justinianus gibi isimlerle değişik tarihlerde 
görüldü ve milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. 
Veba salgınlarının en büyüklerinden biri 75 ila 100 
milyon insanı öldürdüğü tahmin edilen Kara Veba 
Salgını oldu. 1347-1351 yılları arasında Avrupa’da 
büyük yıkıma yol açan veba salgını, Asya'nın 
güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında 
Avrupa'ya ulaştı. Salgına “Yersina Pestis”adlı 
bakterinin yol açtığı düşünüldü.
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Çiçek Hastalıgı Salgını / 1520 - 1527
Her yaşta, her cinste görülen, irinli kabarcıklar 
dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı 
bir hastalık olan çiçek hastalığı tarihte en çok ölüme 
yol açan hastalıklar listesinde bulunuyor. Çocuklarda 
daha sık görülen çiçek hastalığının Variola Major ve 
Variola Minor olmak üzere iki tipi bulunuyor. 1520-
1527 tarihleri arasında Amerika’da etkili olan 
salgında 200 binin üzerinde yerli halk yaşamını 
yitirdi. Sonraki yıllarda Avrupa’da da etkili olan 
çiçek hastalığı salgını sonucunda, dünya genelinde 
56 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin 
edilmekte.
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Ispanyol Vebası / 1647 – 1652
“Kara Ölüm” üç yüz yıl sonra bu sefer İspanya’nın 
kapısını yeniden çaldı. 1647-1652 yılları arasında 
İspanya’yı kasıp kavurdu. 5 yıl etkili olan bu salgın 
sonucunda, İspanya’da 76 bin ölüm gerçekleşti.

Kolera Salgını / 1881–1896
Beşinci Kolera Salgını, Hindistan’da başlayan, 19. 
yüzyılın beşinci büyük kolera salgınıdır. Asya ve 
Afrika üzerinden yayılarak, Fransa, Almanya, Rusya 
ve hatta Güney Amerika’ya bile ulaştı. Avrupa’da 
hastalıktan en çok etkilenen şehir olan Hamburg’da 
1882 yılında 8 bin 600 kişi bu hastalıktan hayatını 
kaybetti. Toplamda ise bu hastalık sebebiyle 900 
binden fazla kişinin öldüğü sanılmaktadır. Salgının 
iyi idare edilmediğini düşünen Alman vatandaşları, 
1893 yılında hükümete karşı protestolar başlattı.

Tifüs Salgını / 1914 - 1918 / 1943 - 1945
Halk arasında lekeli humma adı da verilen tifüs; bit ve 
pire gibi haşerelerin sebep olduğu bulaşıcı bir 
enfeksiyon hastalığı olarak ortaya çıktı. I. Dünya Savaşı 
ile birlikte, 1914 - 1918 yılları arasında Avrupa ve 
Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler 
Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını 
kaybetti. II. Dünya Savaşı yıllarında yine etkili olamaya 
başlayan salgın 1943, 1944 ve 1945 yıllarında ölümlere 
sebep oldu. I. Dünya Savaşı’nda edinilen tecrübelerden 
dolayı tifüs II. Dünya Savaşı’nda ciddi ölümlere yol 
açmamıştır. Aralıklarla İstanbul’da da görülen tifüs 
salgını asıl 1943’te etkili olmuş, İstanbul Belediyesi ve 
Sıhhat Müdürlüğü, tifüse karşı verilen savaşı daha 
sistemli şekilde yürütmek için bir mücadele teşkilatı 
oluşturmuştur.48 /                         www.ibb.istanbul

Ispanyol Gribi / 1918-1920
İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesine, 1918-1920 
yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türü 
yol açtı. İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 
milyon arası insanın ölümüne sebep olarak insanlık 
tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri oldu. 
Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı 
etkisi altına alan İspanyol gribinin, dört yıl süren 
savaşın bitmesinde rol oynadığı düşünülüyor.
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HIV-AIDS Salgını / 1984’Ten Günümüze
Bilinen ilk AIDS vakaları, 1981 yılında ABD’nin New 
York ve Kaliforniya eyaletlerinde rapor edildi. 2010 
yılında 1,8 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını 
kaybetti, bu sayı 2005 yılında 2,2 milyondu. 2014 
yılında dünyada yaklaşık 36,9 milyon insanın HIV 
pozitif olduğu belirtildi. The Lancet'te yayınlanan 
bir raporda, 2015 Global Hastalık Yükü Çalışması'na 
göre HIV enfeksiyonunun 1997 yılında 3,3 milyon 
hastayla zirve noktasına eriştiği tahmin ediliyor.

Ebola Salgını / 2013 - 2016
Batı Afrika’da patlak veren ebola salgını 11 bin 
300’den fazla ölüme yol açtı. Batı Afrika Ebola 
salgını, Aralık 2013'te Gine'de başladı, Liberya, 
Sierra Leona gibi Batı Afrika ülkelerine yayılan ve 
Haziran 2016'da sona eren salgın sonucunda virüs 28 
bin 616 kişiye bulaştı. Bu salgın, hastalığa yakalanan 
kişi ve ölümler açısından tarihteki en ölümcül ebola 
salgını olarak kayıtlara geçti.

SARS Salgını / 2002 – 2003
Asya ve Kanada’da etkili olan şiddetli akut solunum yolu 
sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) 
olarak adlandırılan hastalığın nedeni, şiddetli akut 
solunum yolu sendromu koronavirüsüdür (SARS-CoV). 
Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong 
Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale 
geldi ve dünya çapında 8 bin 422 vaka ile 916 ölüm 
görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, ölüm oranını %10,9 
olarak açıkladı. SARS etkeni haftalar içinde Hong 
Kong'dan 37 ülkeye yayıldı. Bugün itibarıyla SARS’ın 
yayılması tamamen önlenmiş durumda. Ancak, SARS 
hastalığının (çiçek hastalığı aksine) tamamen yok edildiği 
iddia edilmemekte. Bazı hayvan popülasyonlarında hala 
doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve 
gelecekte insanlarda tekrar hastalık yapabileceği 
düşünülüyor.

Domuz Gribi / 2009 - 2010
Genelde domuz gribi denilmesine karşılık, bazı 
otoriteler Meksika Gribi, domuz merkezli grip, 
Kuzey Amerika Gribi ve H1N1 gribi olarak da 
tanımlamaktadır. Salgının Mart 2009'da başladığına 
inanılmaktadır. Domuz gribinden 2009’da 284 bin 
kişi hayatını kaybetmiştir.
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Çengel Bulmaca'mızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine gönderen                     
ilk 25 okurumuza, Miniatürk'te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. Iyi eğlenceler...
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S.K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İŞİN ADI İHALE TARİH/SAAT

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

02. 04. 2020 ‐ 22. 04. 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihale ilanlarına 
https://www.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

Satınalma Müdürlüğü 1 Adet Dikey Honlama Makinesi ve Malzemeleri Alımı06/ 04/ 2020 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 18 Kalem İş Elbisesi Alımı 06/ 04/ 2020 10.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Geneli Parkları, Kavşakları, Refüjleri, Yol Kenarları, 
Havuzları, İski Havzaları ve Kamu Bahçelerinde Yeşil Alan Çevre 
Düzenlemesi Bakım ve Onarım Hizmeti Alım İşi

22/ 04/ 2020 11.00

Merkez İtfaiye Müdürlüğü 2020 Yılı İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi06/ 04/ 2020 11.00

Satınalma Müdürlüğü IOS İşletim Sistemli Tablet Bilgisayar ve Çevre Ürünleri alımı14/ 04/ 2020 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem Ceset Torbası Alımı14/ 04/ 2020 10.30

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi (01.05.2020–31.12.2020)16/ 04/ 2020 10.00

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Geneli Yağmursuyu Hatları ve Açık 
Kanalların Temizlenmesi ile Kanal Görüntüleme İşi

20/ 04/ 2020 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Anadolu Yakası Genelinde Yağmursuyu 
Baca‐Izgaralarının Deplasesi ve Asfalt Kotuna Getirilmesi

20/ 04/ 2020 11.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Binalarda Bulunan 
Asansörlerin 2020 Yılı Bakım ve Onarım Hizmeti İşi

13/ 04/ 2020 11.00

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 3 Kalem Hayvan Yemi Alımı İşi02/ 04/ 2020 11.00




