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Mahmut Lıcalı (/haber-
kaynag�/mahmut-l�cal�/909)

28 N�san 2020 Salı, 02:00

İhmal� olanlar hesap
vermel�
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı M�ll� Saraylar İdares�’nde
çalışan b�r g�şe görevl�s�n�n 17 Mart’tak� şüphel�
ölümünün ardından apar topar kapatılan m�ll� sarayları
salgının Ç�n’de yayılmaya başladığı 1 Ocak’tan 18 Mart’a
kadar geçen süre �çer�s�nde 124 b�n� yabancı, toplam
241 b�n tur�st�n z�yaret ett�ğ� ortaya çıktı. CHP Esk�şeh�r
M�lletvek�l� Utku Çakırözer, “C�dd� b�r �hmal konusu.
İhmal� olanlar hesap vermel�” ded�.
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Koronav�rüs salgınının Ç�n’de ortaya çıktığının
Dünya Sağlık Örgütü’ne b�ld�r�ld�ğ� 1 Ocak
�t�barıyla Türk�ye’de önlemler alınmaya
başlarken, M�ll� Saraylar İdares�’ne bağlı saray ve
köşkler tur�stler�n z�yaret�ne açık kaldı. M�ll�
saraylara yapılan z�yaretlerle Cumhurbaşkanlığı
İlet�ş�m Başkanlığı’na (CİMER) başvuran
Çakırözer’e yanıt geld�.

2,5 AYDA 241 BİN KİŞİ

Buna göre salgının DSÖ’ye b�ld�r�ld�ğ� 1 Ocak
tar�h�nden z�yaretlere kapatıldığı 18 Mart tar�h�ne
kadar m�ll� saraylara 117 b�n 583 yerl�, 124 b�n 22
yabancı olmak üzere toplam 241 b�n 605 tur�st
konuk oldu. Türk�ye’de �lk resm� koronav�rüs
vakasının �lan ed�ld�ğ� 11 Mart’tan 18 Mart’a kadar
m�ll� sarayları 6 b�n 164’ü yabancı, b�n 373’ü yerl�
toplam 7 b�n 537 tur�st daha z�yaret ett�. 

Çakırözer, Türk�ye’de salgının yurtdışı kaynaklı
olduğunun b�l�nd�ğ�n� anımsatarak, “Yurtdışı �le
en çok teması olan saray ve müzeler göz göre
göre açık tutulmuş. 
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Aralarında salgının �lk ortaya çıktığı Uzakdoğu
ülkeler� de dah�l olmak üzere 124 b�n yabancı
tur�st�n el�n� kolunu sallayarak gelmes�ne �z�n
ver�lm�ş. Türk�ye’dek� koronav�rüs vakalarının
yurtdışı temas geçm�ş� düşünüldüğünde burada
çok c�dd� b�r �hmal konusu. İhmal� olanlar hesap
vermel�” d�ye konuştu.

M�ll� Saraylar İdares�, mart ayında yaptığı b�r
sosyal medya paylaşımında Dolmabahçe
Sarayı’nı koronadan korunmak �ç�n taktıkları
maskelerle z�yaret eden Tayvanlı tur�st
kaf�les�n�n fotoğrafına yer verm�şt�. G�şe
görevl�s�n�n şüphel� ölümünün ardından mesaj
s�l�nm�şt�.
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