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https://we.tl/t-YCBIh5HgdWKORONAYA YAKALANMAMAK IÇIN 

BILMEN GEREKEN HER ŞEY! 
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2020 amma da berbat bir yıldı! Ama gençler durumu 
iyi idare ediyor. Başkalarını korumak için geçtiğimiz yıl 
boyunca hayatını büyük ölçüde askıya almak zorunda 
kaldın. Buna ancak şapka çıkarılır!

Bu tedbirlerle yaşamak kolay değil. Birçok mekân çok 
uzun süredir kapalı ve elbette bu oldukça keyifsiz bir 
durum. Fakat neyse ki yapabileceğin daha pek çok 
şey var.

Bu kitapçık tüm önlemlere rağmen, seni güvenli bir 
şekilde olabildiğince çok aktiviteye katılmaya teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Kitapçık virüsün nasıl yayıldığını ve 
bu yayılmayı nasıl yavaşlatabileceğini açıklıyor. 

BU MAGDANOG DA NEYIN NESI?
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İlerleyen sayfalarda son derece önemli olan koruyucu 
katmanlar hakkında çeşitli bilgiler bulacaksın. Yaptığın 
her şeyde bu koruyucu katmanları göz önünde bulun-
durmaya çalış. Seçtiğin aktivitede bu koruyucu kat-
manları uygulamanın zor olduğunu mu düşünüyorsun? 
O hâlde başka bir aktivite seç.

Bu kitapçıkta sana çeşitli örnekler veriyor ve karşı karşıya 
olduğun riski açıklıyoruz. Böylece hangi aktivitede hangi 
riskle karşı karşıya olduğunu kendin hesaplayabilirsin. 

Keyifli okumalar! Tedbirleri sabırla uyguladığın için 
teşekkürler! 

Beni başka dillerde de okuyabilirsin!

www.shop.watwat.be adresine göz at
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WAT WAT bu kitapçığı ilk önce Hollandaca olarak hazırladı ve ardından elindeki dile çevirdi. 

WAT WAT gençlerin aklına 
takılan sorulara yanıt verir. 
Mesela kaç yaşında araba 
kullanabilirim? Tanıdığım birinin 
canı sıkkın, ona nasıl yardımcı 
olabilirim?

WAT WAT’I TANIYOR MUSUN? 

WAT WAT sana yönlendirme 

yapmayan bilgiler verir.  

Böylece seçimlerini kendin 

yapabilirsin. 
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www.watwat.be WAT WAT@watwat_jijweet

 Sohbet, telefon, e-posta veya 
bire bir görüşme yoluyla daha 
fazla yardım veya bilgi almak 
için nereye başvurabileceğini 
bu siteden öğrenebilirsin. 

WAT WAT gençlere en güncel 
korona bilgilerini de verir. Şu 
anda yapmama izin verilen 
şeyler neler? 

Diğer gençlerin benzer öykülerini öğrenmek 

için Hollandaca dilindeki web sitemize ve 

sosyal medya hesaplarımıza göz at.
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KORUYUCU KATMANLARIN
Bak savaşçı bunlar senin koruyucu katmanların! Kendini 
virüse karşı en iyi şekilde korumak için bu dört katmanı 
bir arada kullan. Böylece virüsü dize getirebilirsin. 

Koruyucu katman 3: yakın 

temas sayısını sınırlamaKoruyucu katman 2: 
havalandırma

Koruyucu katman 1: ağız-burun 
maskesi, el yıkama, mesafeyi 
koruma



7

En önemlisi koruyucu katman 4: Aşı (ama 
aşıdan sonra da dikkatli ol)
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KORUYUCU KATMAN 1: AĞIZ-BURUN 
MASKESI, EL YIKAMA, MESAFEYI 
KORUMA 

KORONA BULAŞMASI MI?  
ELLERINI YIKA! 

Virus nefesindeki damlacıklarda 
ve mikro damlacıklarda gizle-
nir. Bu damlacıkları sadece 
öksürüp hapşırırken değil 
gülerken, seslenirken, şarkı 
söylerken, hızlı hızlı nefes 
alırken ve hatta normal 
soluma sırasında 
çevreye saçarsın. 
Ama iyi bir haberi-
miz var. Hem kendini 
hem de diğerlerini 
virüse karşı koruyabilirsin. 

Tükürük damlaları, ellerinden yüzüne bulaşarak ağzına 
ve burnuna ulaşır. Ellerini düzenli olarak yıkayarak virüs 
parçacıklarının yüzüne ulaşmasını engellersin. 
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AĞIZ-BURUN MASKENI TAK

YETERLI MESAFE: 
BIR BUÇUK METRE

Burnunu da kapatan bir maskeyle kendi damlacıklarını 
engellersin. Böylece damlacıklar konuştuğun kişinin 
yüzüne gelmez ve havaya bulaşmaz. Özellikle kapalı 
alanda veya mesafeyi koruyamadığın durumlarda 
ağız-burun maskesi takmak en iyi uygulamadır. 

Ne kadar çok mesafe bırakırsan nefesindeki dam-
lacıklarla birine hastalık bulaştırma riskin o kadar 
azalır. Aynı şekilde sen de daha az bulaşma tehlikesi 
yaşarsın. 1,5 metre hem iç hem de dış mekânlarda 
güvenli bir mesafedir. 
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KORUYUCU KATMAN 2:  
HAVALANDIRMA 
Nefes verdiğinde mikro damlacıklar havada asılı kalır. 
Açık havada bu damlacıklar daha hızlı buharlaşır. 
Kapalı ve havalandırılmamış bir alanda bu damlacıklar 
birikir ve senin ya da bir başkasını soluduğu havaya 
virüs bulaştırabilir.Bu nedenle açık havada buluşmak ve 
kapalı alanları havalandırmak daha güvenlidir. 
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CO2 ÖLÇER

CO 2 ölçerin yok mu? Sorun yok. Alanın yeterince 
havalandırılmış olmasını sağlamak için birkaç pen-
cerenin açık kalmasını sağla. 

Bir alanın iyi havalandırılmış olup olmadığını bir CO2 
ölçer ile ölçebilirsin. Bu cihaz alanda ne kadar korona 
olduğunu ölçmez. Ama CO2 çok yüksek olduğunda 
alan iyi bir şekilde havalandırılmamış demektir. Bu 
durumda CO2 ölçer yeterli seviyeye gelindiğini göste-
rene kadar pencereleri açık tutmak gerekir. 
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KORUYUCU KATMAN 3: YAKIN  
TEMAS SAYISINI SINIRLAMA 

PAYLAŞMAMAK DEMEK  
ÖNEMSEMEK DEMEKTIR

TEMAS ETTIĞIN KIŞI SAYISINI  
(KNUFFELCONTACT) SINIRLA

Enfekte birinin dışarı verdiği damlacıklar nesnelerin 
üzerine inebilir. Bu nesnelere dokunursan virüs kapa-
bilirsin. Bu nedenle yakın çevrendeki insanlar haricin-
deki kişilerle eşyalarını paylaşma.  

KÜÇÜK BIR ALANDA ÇOK  
FAZLA INSAN MI VAR? 

Enfekte olan kişilerin çoğu virüsü 2 ila 3 kişiye bulaştırır. 
Ancak bir de davranışları nedeniyle (kötü havalandırma, 
yeterli mesafeyi korumama, maske takmama) kısa bir 
sürede çok fazla kişiye hastalık bulaştıran süper yayıcılar 
vardır. Ne kadar az insanla görüşürsen enfekte olma 
veya birine hastalık bulaştırma ihtimalin o kadar azalır.

Sokakta birinin yanından geçmek güvenlidir. Ama 
büyük buluşmalarda diğer insanlarla uzun bir süre 
yakın temasta bulunmak gerekir. 
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Bu da bulaşma riskini arttırır. Herkes ağız-burun maskesi 
takarsa damlaların çoğu maskede kalır ve risk çok yüksek 
olmaz. Ama insanlarla fiziksel temasta bulunduğun ve 
aynı nesnelere dokunduğun durumlar daha az güvenli-
dir. Bu yüzden kalabalık yerlerden kaçınmaya çalış. 

KORONA UYGULAMASI

Korona uygulaması, kiminle (korona uygulamasına 
sahip olan kişiler) iletişim kurduğunu 14 gün boyunca 
takip eder.Endişelenme. Bu bilgiler anonimdir. Yani 
kimse kiminle buluştuğunu bilmez. Testi pozitif çıkan 
mı var? Bu durumda test yaptırman gerektiğini bildi-
ren bir mesaj alırsın. Ne kadar çok kişi test yaptırırsa  
o kadar güvende oluruz. 

Uygulama 
ücretsiz ve 
anonimdir.
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KORUYUCU KATMAN 4: AŞI

Aşı, içinde küçük, zararsız koronavirüs parçacıkları 
içeren bir iğnedir. Bu virüs parçacıkları vücuduna 
girdiğinde, bağışıklık sistemin onları zararsız hâle 
getiren maddeler üretir. Bunlara antikor denir. Aşı 
olduktan sonra virüsle temas mı ettin? Bu durumda 
vücudun buna hazırlıklıdır ve virüse karşı savaşır. 
Üstelik bu sırada hastalanmazsın.

Aşı olmak zorunlu değildir. Ancak olabildiğince çok 
insana virüse karşı bağışıklık kazandırmak önemlidir. 
Nüfusun %70’i aşılandığında hayat normale döner. Yani 
festivallere gidebilir, sınırsız sayıda insanla temas ede-
bilir ve istediğin yere seyahat edebilirsin. 

AŞI ZORUNLU MU?    
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AŞI NASIL BU KADAR ÇABUK ÜRETILDI? 

İLK KIM AŞILANACAK?  

AŞININ YAN ETKILERI VAR MI? 

Dünya genelindeki tüm laboratuvarlarda öncelik verildiği 
için aşı bu kadar çabuk üretilebildi. Araştırmacılar hiçbir 
adımı atlamadı; tüm testler ve kontroller yapıldı. Bu aşının 
diğer araştırmaların önüne geçmesiyle yıllarca beklemek 
zorunda kalmadık. 

Herkese aynı anda aşı yapılması mümkün değildir. 
Zayıf bünyeli kişiler ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar 
öncelikli olarak aşılanacaktır. 

Onaylanan her aşı güvenlidir. Bu durumda ciddi 
yan etki yaşama olasılığı çok azdır. Ancak aynı diğer 
aşılarda olduğu gibi bu aşıda da yan etki olasılığı 
sıfır değildir. Bu nedenle aşı dikkatle izlenmektedir. 
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KARANTINA VE IZOLASYON

Pozitif test = 
koronaya  
yakalanmışsın

Negatif test = 
korona değilsin

ÖNCE ŞUNU SÖYLEYELIM:

Test korona olmadığını mı gösteriyor? Aferin! Mevcut 
önlemlere bağlı olarak karantinadan çıkabilirsin. Test 
pozitif mi? Hay aksi şeytan! Bu durumda tecritte kalman 
gerekir. 

Fakat karantina ve tecrit arasındaki fark nedir? 

Korona olma ihtimalin varsa virüsü bulaştırmamak için 
karantinaya girersin. Çünkü semptomlar ortaya çıkmadan 
önce ya da hiçbir belirti göstermediğin hâlde başkalarına 
virüs bulaştırabilirsin. Örneğin enfekte bir kişiyle temas 
ettiysen veya kırmızı bir bölgeden döndüysen karanti-
naya girersin. Mevcut renk kodları için www.diplomatie.
belgium.be adresine göz at (bilgiler Hollandaca, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca olarak mevcuttur). 

KARANTINA
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TECRIT

TEMAS TAKIBI NEDIR? 

Korona olduğun kesinse tecride girmen gerekir. Tecrit, 
en az 7 gün evde kalman gerektiği anlamına gelir. En az 
3 gün boyunca ateşin yoksa veya nefes almada sorun 
yaşamadıysan minimum 7 gün sonra evden çıkabilirsin. 

Enfekte biriyle temas etmiş 
olman hâlinde temas takibi 
yapan bir görevli muhtemelen 
seninle iletişim kurar. Bu göre-
vli sana hangi adımları atman 
gerektiğini, neler yapıp yapa-
mayacağını ve karantinanın ne 
kadar süreceğini açıklar. 
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www.watwat.be/corona

ETKİNLİKLER

Bu etkinlikler listesini senin için hazırladık. 
Elbette yapabileceğin daha pek çok şey 
var. Ancak hepsini buraya sığdırmamız 

mümkün değil. Hadi başlayalım! 
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TASASIZCA 
YAPABİLECEKLERİN 

Bu etkinliklerde enfekte olma riskin çok azdır.  
Az kişiyle birlikte güvenli koşullarda yapıldığı 
için bunlar genelde güvenlidir. 

Unutma. Virüs damlacıkları daha çabuk buhar-
laştığı için açık havadaki etkinlikler daima daha 
güvenlidir.
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YÜRÜYÜŞ?KOŞU?İSTEDIĞIN  
ZAMAN YAP! 

Açık havada 1,5 metre mesafe bırakarak yürüyüş 
yapmakta bir sorun yok.Üstelik bedavadan hareket 
de edersin.Kulağına sıkıcı mı geldi? Birlikte koşuya 
çıkmak için sportif bir arkadaş bul.İpucu: Kalabalık 
yerlerden kaçın ve eve geldiğinde ellerini yıka. 

KENDINE YATIRIM YAP

Muhtemelen kendi becerilerine 
yatırım yapmak için ilk kez bu 
kadar çok zamanın var. İnter-
netteki YouTube öğreticilerin-
den yararlan, kitap oku veya dil 
bilgini geliştir. 
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DIĞERLERIYLE TEMASINI  
KAYBETME

İlişkilerini dijital olarak sürdür. 
Arkadaşların için bir test hazırla, 
birlikte oyun oyna veya sevgilin-
le aynı yemeği hazırlayıp ekran 
karşısında birlikte ye. Seçenekler 
sonsuzdur.

UCUZA FITNESS YAP

Su şişelerini halter olarak kullan ya da kapıda barfiks 
veya yerde şınav çek. Tercihin zenden mi yana? Yoga 
veya meditasyon için YouTube’da bir ton öğretici var! 
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EV PARTISI

Ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Kardeşin var mı? Ya ev ar-
kadaşın? Bir çalma listesi hazırla. Herkes 5 şarkı seçsin. 
Sonra birlikte dans edip tüm dertlerinizden kurtulun. 
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BİRAZ DİKKAT EDİP 
TASASIZCA YAPA-

BİLECEKLERİN

Kurallara uyarsan bu etkinliklerde virüs kapma 
riski azdır. Koruyucu katmanlarını unutma! 
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BAK AMA DOKUNMA

Virüs yüzeylere dokunmaktan ziyade hava yoluyla 
geçer. Virüs tekstil ve karton gibi pürüzlü yüzeylerde, 
cam ve metal gibi pürüzsüz yüzeylere göre daha kısa 
yaşar. 
 
Ama ellerini düzenli olarak yıkarsan virüsü bir yüzey-
den kapma ihtimalin azdır.

Kültürel etkinliklere katılabilirsin. Ama bunun için 
doğru koruyucu katmanlara (ağız-burun maskesi, 
sabun vb.) sahip olman gerekir.Pek çok kültür merkezi 
açık hava gösterileri, canlı yayınlar, çevrimiçi festival-
ler ve hatta WhatsApp üzerinden tiyatro gibi alternatif 
etkinlikler sunar. 

KÜLTÜREL ETKINLIKLER 
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TOPLU TAŞIMA

DIŞARIDA YEMEK

Ağız-burun maskeni taktın mı? O hâlde gönül rahat-
lığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirsin.Mümkün-
se ekstra havalandırma için pencereleri de aç. De Lijn 
veya Movesafe uygulamaları aracılığıyla tren, tram-
vay veya otobüsün ne kadar dolu olduğunu kontrol 
edebilirsin. Aşırı kalabalık araçlardan kaçın.Bisiklete 
binmek hâla güvenlidir. Üstelik daha keyiflidir. 

Çok fazla kişi gelmeyecekse, herkes birbiriyle yeterli 
mesafede oturabilecekse ve herkes kendi yiyecek ve 
içeceğini getirecekse dışarıda yemek yiyebilirsin. 
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BIRLIKTE SPOR YAPIN

ALIŞVERIŞ

Dışarı çıkmak ve spor yapmak, fiziksel ve zihinsel 
sağlığını korur. Ama fiziksel temastan kaçın.Yani 
güreş yerine penaltı atışlarını tercih et. Birbirine top 
atmak da çok büyük bir soruna yol açmaz. Ama eve 
döndüğünde elini yıkamayı unutma. 

Ağız-burun maskeni takıp aranda 1,5 metre mesafe 
bırakırsan alışveriş sorun değildir. Ama bir şeylere do-
kunacaksan elini dezenfekte et. Çok kalabalıksa veya 
alan yeterince havalandırılmıyorsa tercihen o mekâna 
girme. 
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BEDEN EĞITIMI

UÇAK YOLCULUĞU

Korona beden eğitimi yapmamak için (maalesef?) bir 
bahane değildir. Mesafeni koru ve spor yaptığın yerin 
yeterince havalandırıldığından emin ol. Veya öğretmenine 
dışarıda spor yapıp yapamayacağını sor. Dışarısı daima 
daha güvenlidir. 

İyi havalandırma, ağız-burun maskeleri ve insanların 
yerinden kalkmadan oturması sayesinde uçakta virüs 
bulaşma riski azdır.Ama havalimanı kalabalıksa dikkat 
et. Bazen yurt dışında başka önlemler geçerlidir. Yurt 
dışındayken de koruyucu katmanlarını düşün: sabun, 
mesafe, ağız-burun maskesi, havalandırma. 
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RİSKLİ

Aşağıdaki etkinliklerde virüs bulaşma ihtimali 
daha yüksektir. Tedbirleri uygulasan bile riski 
azaltamazsın. Bu aktiviteler yerine mümkün ol-
duğunca tasasız etkinlikleri seç. Böylece virüsün 
yayılma şansını azaltırsın. 
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YEMEKHANEDE YEMEK

Yemekhanede maske takmayan pek çok insanla aynı 
alanı paylaşırsın. Ayrıca yemek sırasında genelde 
konuşursun. Böylece damlacık ve mikro damlacık 
oluşturursun. Yemekhanede birlikte oturmaktansa 
camı açıp sınıfta ve hatta oyun alanında yemek yemek 
daha iyidir. 

BIRLIKTE SELFIE VEYA TIKTOK 
VIDEOSU ÇEKME

Yakın temasta bulanabileceğin “knuffelcontact”ın ile 
selfie veya TikTok filmi çekebilirsin. Ama diğer herkesle 
aranda mesafe bırakman gerekir. Veya birlikte dışarı 
çıkın. Böylece orijinal bir mekânda çekim yapabilirsi-
niz. Mesafeni koru! 
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DIŞARIDA BIR ŞEYLER YEMEYE  
(VEYA IÇMEYE) GITME

Bir kafe veya restorana gidersen pencereyi açıp 
açamayacağını sor.Terasta oturmak daha güvenlidir. 
Birlikte paket servis alın, açık havada yiyin, keyifli 
zaman geçirin. 

AÇIK HAVADA PARTI

Bahçede parti vermek, 
kapalı mekândaki partiden 
daha güvenlidir. Ancak bir 
şeyler paylaşırsan riske gi-
rersin. Mesafeni koru, yiye-
cek veya içecek paylaşma. 
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YURT DIŞINDA

Başka ülkeye gitmek 
yasak olmasa da tavsiye 
edilmez. Üstelik yeni bir 
şeyler keşfetmek için illa 
yurt dışına gitmen de 
gerekmez. Belçika’da 
görmediğin bir yer mut-
laka vardır. 

Kuaförde veya güzellik uzmanında mesafeni koruya-
mazsın. Üstelik bunlar genellikle kapalı alanlarda 
hizmet verir ve bu mekânlarda virüslü mikro damlacı-
klar kolayca birikebilir. Ojeni kendin sür, sakalını kendi 
düzelt (sağol YouTube) veya git hemen saçını kazı. Ka-
zınmış saç şimdi çok moda. Kuaför ve güzellik salon-
ları tekrar hizmet vermeye başladığında pencere açıp 
açamayacaklarını sor ve ağız-burun maskeni tak. 

GÜZELLIK BAKIMI



37

FITNESS SALONUNA

Fitness salonları genellikle iyi havalandırılmaz. Ayrı-
ca egzersiz sırasında ağız-burun maskesi takmazsın, 
daha derin nefes alırsın ve böylece dışarıya daha çok 
mikro damlacık verirsin. Bunun yerine dışarıda spor 
yapabilir veya evde minderde çalışabilirsin. 

Yaşlıları, risk altındaki hastaları veya sağlığı bozuk 
olan birini mi ziyaret edeceksin? Bu durumda ağız-
burun maskeni tak, mesafeni koru, kalın bir kazak giy 
ve camı aç.Bir de bağırma. Çünkü bu durumda daha 
fazla virüs havaya salınır. 

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA ZIYARETI
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KORKU FİLMİ GİBİ 
ETKİNLİKLER

Bunlar süper yayılma yaşanması ihtimali en 
yüksek olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden 
veya davranışlardan kaçınmak daha iyidir. 
Daha az riskli alternatifler seçmeye çalış. En 
iyisi tasasız alternatifler aramaktır. Bu kriz-
den hep birlikte çıkmanın en hızlı yolu budur. 
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YATAK ODANDA ARKA-
DAŞLARINLA KARAOKE

Şarkı söyleyerek ve gülerek daha 
çok mikro damlacık yayarsın. 
Dışarıda istediğin kadar yüksek 
sesle şarkı söyleyebilirsin. Ve el-
bette duşta.  

KARANTINA PARTISI

Çok sayıda kişi aynı anda bir kapalı mekânı 
paylaştığında virüsün eline büyük bir fırsat geçer. Risk, 
bir gece kulübünde eğlenmekle aynıdır. Elbette birlikte 
yaşadığın insanlarla parti verebilirsin. Ayrıca bir araya 
gelme kısıtlamalarına karşı gelmeden bahçede birkaç 
insanla birlikte parti de verebilirsin. İşte bu! 
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AÇIK BÜFE

İnsanların aynı servis kaşığını kullanması ve bazen 
yiyeceklere dokunması nedeniyle açık büfe tehlikeli 
olabilir. Masada servis daha güvenlidir. Hatta paket 
servis en güvenlisidir. Paket servis kesinlikle en iyisi-
dir. 

BIRLIKTE BIR ŞEYLER TÜTTÜRME

Virüs taşıyan birinin tükürüğü ile temas ettiğin için sen 
de virüs kapabilirsin. Ağzına değen bir şeyi başkalarıy-
la paylaşmak hiç de iyi bir fikir değildir. Herkes kendi 
getirdiğini tüttürürse sorun yok. 
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FIZIKSEL TEMAS

El sıkışmak virüsün bulaşmasına yol açar. Birinin omzuna 
vurmak veya yumruk tokuşturmak daha az tehlikelidir. 
Dirsek veya ayak tokuşturmak daha iyidir, çünkü bunları 
ağzına götürmezsin. Sadece aynı evi paylaştığın kişilere 
ve/veya knuffelcontact’ına sarıl.

FLÖRT

Özellikle çok sayıda sevgilin varsa flört güvenli değil-
dir. Ama rahatlıkla birlikte dışarıda açık havada va-
kit geçirebilirsiniz. Birlikte paket servis alabilir, spor 
yapabilir veya yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sevgilini açık 
havada yaratıcı bir gezintiyle şaşırt, ama ilk öpücüğü 
biraz ertele.

BAŞKASININ CEP TELE-
FONUNA DOKUNMA

Aynı senin gibi diğerleri de cep telefonlarını elinden 
düşürmez. Başkasının cep telefonuna dokunursan 
telefonu dezenfekte et ve ellerini yıka. 
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EV HAYVANLARINA DOKUNMA

Virüs gerçekten de hayvanlardan insanlara geçebilir. 
Bu konuda henüz tüm ayrıntıları bilmiyoruz. O nedenle 
sadece kendi ev hayvanlarını ve knuffelcontact’ının ev 
hayvanını sev. 

Tüm bunlara rağmen “korku filmi gibi” bir etkinliğe 
katılmak mı istiyorsun? Bu etkinliğin ertesindeki hafta 
daha uyanık ve dikkatli ol. 
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Sabrın için teşekkürler. Bu yükün 
altından iyi bir şekilde kalktığın 
için teşekkürler. Bu krizde çok 
şey feda etmen gerekti. Ama 
sen ve senin kuşağın ne kadar 
yaratıcı ve esnek olduğunuzu 
kanıtladınız.

Çok sayıda küçük çaba büyük bir 
fark yaratır. Yani: mersi! 

TEŞEKKÜRLER!
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