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Corona virüs’ün
şakası yok!

Gümrük Dünyası

Sayfa 3’ te

ATAYURT
Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel-
mansur Türkiye’ de çalışan 3 bine yakın

Çinlinin, Çin Yeni Yıl tatili için ülkelerine gitmeler-
ine izin verilip verilmediğini ve dönüşlerinde alı-
nan önlemleri verdiği soru önergesiyle TBMM
gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur öner-
gesinde “ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’ nın en son yayınladığı 2018 Ya-
bancıların Çalışma İzinleri İstatistiklerine göre
ülkemizde çalışan 115.837 yabancı çalışandan
2.992’ nin uyruğu Çin’ dir”  dedi. 

Türkiye’ de Covid-19 salgını vakalarının art-
tığını ve ölümlerin yaşanmaya başladığını hatır-
latan CHP Hatay Milletvekili Mehmet
Güzelmansur, süreçle ilgili şeffaflığın devam
etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: 

“ Ülkemizdeki üç bine yakın Çinli çalışanın
25 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında, Çin yeni
yılını kutlamak üzere ülkelerine gidip gitmedikleri
ve dönüşte hangi önlemlerin alındığı ka-
muoyuna açıklanmalıdır.”

ÜLKEMİZDEKİ İLK COVİD-19 ÖLÜM
VAKASI DA ÇİNLİ ÇALIŞANDAN

Türkiye’ de Covid-19 nedeniyle 17 Mart’ ta
hayatını kaybeden Türk vatandaşının virüsü Çin
temaslı bir çalışanından kaptığını açıklamasını
hatırlatan CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur
önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ ya
“ Bu temas Çin yeni yıl tatili dolayısıyla oluşan
bir temas mıdır?”  diye sorarken önergesinde
yer alan diğer sorular şunlar:

1. Ülkemizdeki üç bine yakın Çinli çalışan-
dan kaçı 2020 Çin Yeni Yılı tatili için ülkelerine
gitmişlerdir? Kaçı geri dönmüştür?

2. 2020 Çin Yeni Yılı tatili için ülkelerine giden
Çinli çalışanlara ülkemize dönüşlerinde hangi
tedbirler uygulanmıştır? Kaçına Covid-19 testi
yapılmıştır? Kaçı karantinaya alınmıştır?

3. Şu ana kadar ülkemizde tespit edilen
Covid-19 vakalarından kaçı bu kişilerle
temaslıdır?

Türkiye’de çalışan 3 bine
yakın Çinli yeni yıl tatilinde

Çin’e gidip geldi mi?

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Türkiye’ de
çalışan 3 bine yakın Çinlinin, Yeni Yıl tatilinde ülkelerine

gidip gitmediklerini TBMM gündemine taşıdı:

Kim bu saygısızlar?

CHP Milletvekili Ahmet Akın, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar’ a Kara Harp Okulu’ nda saygısızlık yapanları

sordu ve olayın tam bir skandal olduğunu belirtti:
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CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan
Başdanışmanı Ahmet Akın, Kara Harp

Okulu’ nda yaşanan skandalı Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’ a sordu. 

Milletvekili Ahmet Akın, “ Atatürk’ ün Har-
biye’ ye girişinin 121. yıldönümü 13 Mart tari-
hinde kutlanırken törende yaşananlar tam bir
skandaldır”  dedi.

CHP Milletvekili Ahmet Akın, Kara Harp Oku-
lu’ nda yaşanan skandalı CİMER üzerinden Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ a sordu. 

Atatürk’ ün Harbiye’ ye girişinin 121.inci
yıldönümü 13 Mart tarihinde kutlanırken törende
yaşananları “ tam bir skandal”  olarak değer-
lendiren CHP Milletvekili Ahmet Akın, “ Kara
Harp Okulu mezunu bir asker, Genel Kurmay
Başkanlığı yapmış bir komutan ve Milli Savunma
Bakanı olarak siz de çok iyi bilirsiniz ki; Kara
Harp Okulu’ ndaki törende geleneksel yokla-
manın yapıldığı sırada, numara 1283’ e
geldiğinde Harbiyeliler ayağa kalkıp esas du-
ruşta Atatürk’ e saygı gereği ‘ İçimizde’  diye
seslenir. Bu töreni yediden yetmişe her Türk
vatandaşın bildiği bir gerçektir. Ancak geçtiğimiz
törende 3 kişi töreni adeta sabote etmiş, Türk
Milleti’ nin gönlünde yer etmiş bir Komutan olan
Atatürk’ ün adı geçtiğinde ayağa kalkmayarak
saygısız bir tutum sergilemiştir”  diyerek Bakan
Akar’ a şu soruları yöneltti:

“ Kimdir bu saygısız kişiler? Asker oldukları
doğru mudur? Asker iseler ebedi komutanları,
Türk Milleti’ nin kurtarıcısı, Türkiye
Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ e saygısızlıktan ötürü kendilerine soruş-
turma açılmış mıdır? Türk Askeri hiçbir zaman
atasına saygısızlık etmeyeceği gibi Kara Harp
Okulu’ nda ortaya çıkan bu skandalın müsebbi-
pleri kimlerdir? Kamuoyuna bu skandal ile ilgili
ne zaman açıklama yapmayı düşünüyor-
sunuz?”

Hatay Büyükşehir Belediyesi korona virüs (COVID-19)
riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını

Hatay genelinde büyük hassasiyetle yürütüyor

çalışmalarında tam gaz!
Dezenfeksiyon 

Haber Sayfa 2’de
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi, İl

Hıfzıssıhha Kurulu’ nun,
halk sağlığını koruma al-
tına almak amacıyla hay-
van ve oto pazarlarının
ikinci bir emre kadar açıl-
masını yasakladığını be-
lirtti. 

Hatay Büyükşehir
Belediyesi’ nden yapılan
açıklamada, İl Hıfzıssıhha
Kurulunun aldığı kararı şu
ifadelerle duyurdu:

“ Çin’ in Wuhan
kentinde başlayarak
dünyayı tehdit eden

Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi
olarak nitelendirilen ko-
rona virüs (covid-19) sal-
gınından korunma
tedbirleri kapsamında İl
Hıfzıssıhha Kurulunun
17.03.2020 tarih 11319
sayılı kararıyla ilimizde
bulunan hayvan ve oto
pazarlarının ikinci bir
emre kadar açılması
yasaklanmıştır”

Hatay Büyükşehir
Belediyesi açıkla-
masında, vatandaşların
toplum sağlığını korumak
adına alınan bu kararlara
hassasiyet göstermesi
gerektiğinin altını çizdi. 
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Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz,
Miraç Kandili gecesinde edilecek duaların

huzur, kardeşlik birlik ve beraberliğe vesile ol-
masını Allah’ tan temenni etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 21
Mart Cumartesi akşamı idrak edilecek olan Miraç
Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında şu
sözlere yer verdi; 

“ Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz.
Muhammed (S.A.V.)’ in mukaddes ve manevi yol-
culuğunu ifade etmekte, biz müminler için de
arınma ve tertemiz olarak Allah’ a yönelme an-
lamına gelmektedir.”

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin
Miraç Kandili’ ni kutlar, bu önemli gecede edilen
duaların huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğimize
vesile olmasını Cenab-ı Allah’ tan niyaz ederim.”

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 
21 Mart Cumartesi akşamı idrak edilecek olan

Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı:

Bu önemli gecede edilen duaların huzur,
kardeşlik, birlik ve beraberliğimize vesile
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim

Halk sağlığını koruma altına almak
amacıyla hayvan ve oto pazarları 
ikinci bir emre kadar açılmayacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi İl Hıfzıssıhha
Kurulu’nun kararını Hatay halkına duyurdu:

Duruşmaların ertelenmesi
Mahkemelerin 

inisiyatifine bırakılması
ciddi karışıklıklara yol açtı

Aralarında Hatay Barosu’nun bulunduğu 74 Baro Başkanı Adli ve İdari
Yargıda sürelerin durdurulması hakkında ortak taleplerini açıkladılar:

Erhan UNAY’ın Haberi Sayfa 2’de
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi, dezenfek-

siyon çalışmalarını tam gaz
sürdürüyor. 

Hatay Büyükşehir
Belediyesi korona virüs
(COVID-19) riskine karşı
dezenfeksiyon ve steriliza-
syon çalışmalarını Hatay
genelinde büyük has-
sasiyetle yürütüyor.

Hatay halkının sağlığını
ön planda tutan, bu konuda
akılcı ve kararlı adımlar atan
Hatay Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, kamuya açık alan-
larda, kamu kurum ve kuru-
luşlarında, toplu taşıma

hizmeti veren otobüs ile
taksi duraklarında, ibade-
thanelerde ve daha birçok
noktada yürüttüğü dezenfek-
siyon çalışmalarına devam
ediyor.

Hatay Büyükşehir

Belediyesi yöneticilerinin
gerçekleştirdiği toplantı son-
rasında aldığı önlemleri en
üst seviyeye çıkaran ekipler,
çalışmalarını büyük dikkat ve
hassasiyetle gerçekleştiriyor.

Vatandaşları zorunlu ol-

madıkça dışarıya çıkmaması
konusunda bir kez daha
uyaran Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, Hatay
halkının sağlığı için aralıksız
çalışmaya devam edecek-
lerini ifade ett i.
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Aralarında Hatay Baro-
su’ nun da bulunduğu

74 Baro Başkanı, duruşmaların
ertelenmesinin Mahkemelerin
inisiyatifine bırakılmasından
dolayı ciddi karışıklıklara yol
açtığını belirttiler.

Hatay Barosu Başkanı Av.
Ekrem Dönmez’ in yanı sıra,
Adana Barosu Başkanı Av. Veli
Küçük, Afyonkarahisar Barosu
Başkanı Av. Turgay Şahin, Ağrı
Barosu Başkanı Av. Salih Aydın,
Aksaray Barosu Başkanı Av.
Ramazan Erhan Toprak,
Amasya Barosu Başkanı Av.
Ahmet Melik Derindere, Ankara
Barosu Başkanı Av. R. Erinç
Sağkan, Antalya Barosu
Başkanı Av. Polat Balkan, Arda-
han Barosu Başkanı Av. Osman
Nuri Yıldız, Artvin Barosu
Başkanı Av. Ali Uğur Çağal,
Aydın Barosu Başkanı Av.
Gökhan Bozkurt, Balıkesir
Barosu Başkanı Av. Erol
Kayabay, Bartın Barosu
Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Bat-
man Barosu Başkanı Av. Abdül-
hamit Çakan,  Bilecik Barosu
Başkanı Av. Halime Aynur,
Bingöl Barosu Başkanı Av. Han-
ifi Budancamanak, Bitlis Barosu
Başkanı Av. Fuat Özgül, Bolu

Barosu Başkanı Av. Sabri Er-
hendekçi, Burdur Barosu
Başkanı Av. Ramazan Gedik,
Bursa Barosu Başkanı Av.
Gürkan Altun, Çanakkale
Barosu Başkanı Av. Bülent Şar-
lan, Çankırı Barosu Başkanı Av.
Erkan Köroğlu, Çorum Barosu
Başkanı Av. Kenan Yaşar, Deni-
zli Barosu Başkanı Av. Müjdat
İlhan, Diyarbakır Barosu
Başkanı Av. Cihan Aydın,
Düzce Barosu Başkanı Av.
Azade Ay, Edirne Barosu
Başkanı Av. Alper Pınar, Elazığ
Barosu Başkanı Av. Mustafa
Yentür, Erzurum Barosu
Başkanı Av. Talat Göğebakan,
Eskişehir Barosu Başkanı Av.
Mustafa Elagöz, Gaziantep
Barosu Başkanı Av. Bektaş
Şarklı, Giresun Barosu Başkanı
Av. Soner Karademir,
Gümüşhane-Bayburt Bölge
Barosu Başkanı Av. Serkan
Pekmezci, Hakkari Barosu
Başkanı Av. Ergün Canan, Iğdır
Barosu Başkanı Av. Serkan
Alakan, Isparta Barosu Başkanı
Av. Ünsal Çankaya, İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu, İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel,
Kahramanmaraş Barosu
Başkanı Av. Muhammed Burak
Gül, Karabük Barosu Başkanı
Av. Rıdvan Erdoğan, Karaman

Barosu Başkanı Av. Oktay Yıl-
maz, Kars Barosu Başkanı Av.
İbrahim Baştimar, Kastamonu
Barosu Başkanı Av. Özgür
Demir, Kayseri Barosu Başkanı
Av. Cavit Dursun, Kırıkkale
Barosu Başkanı Av. Talat Apay-
dın, Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Turgay Hınız, Kırşehir
Barosu Başkanı Av. Mehtap
Tuzcu, Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar Gültekin Candemir,
Konya Barosu Başkanı Av.
Mustafa Aladağ, Kütahya
Barosu Başkanı Av. Ahmet
Atam, Malatya Barosu Başkanı
Av. Enver Han, Manisa Barosu
Başkanı Av. Ali Arslan, Mardin
Barosu Başkanı Av. İsmail Elik,
Mersin Barosu Başkanı Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, Muğla Barosu
Başkanı Av. Cumhur Uzun, Muş
Barosu Başkanı Av. Feridun
Taş, Niğde Barosu Başkanı Av.
Osman Çimen, Ordu Barosu
Başkanı Av. Haluk Murat
Poyraz, Rize Barosu Başkanı
Av. Ümit Peçe, Samsun Barosu
Başkanı Av. Kerami Gürbüz,
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam
Dilek, Sinop Barosu Başkanı
Av. Hicran Kandemir, Sivas
Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz
Demir, Şanlıurfa Barosu
Başkanı Av. Abdullah Öncel,
Şırnak Barosu Başkanı Av.
Nuşirevan Elçi, Tekirdağ Barosu

Başkanı Av. Sedat Tekneci,
Tokat Barosu Başkanı Av. Melih
Yardımcı, Trabzon Barosu
Başkanı Av. Sibel Suiçmez,
Tunceli Barosu Başkanı Av.
Kenan Çetin, Uşak Barosu
Başkanı Av. Emin Coşkun,  Van
Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar,
Yalova Barosu Başkanı Av. Fe-
dayi Doğruyol, Yozgat Barosu
Başkanı Av. Mehmet Şimşek ve
Zonguldak Barosu Başkanı Av.
Özel Eroğlu’ nun duruşmaların
ertelenmesine ilişkin ortak tale-
plerini şöyle dile getirdiler:

“ Yaşamakta olduğumuz
Corona virüs tehlikesi ne-
deniyle, Bakanlığınız tarafından
alınan önlemlerle birlikte, son
kez HSK tarafından verilen
tavsiye niteliğindeki karar
çerçevesinde, çalışma alan-
larımız olan adliyelerdeki
yoğunluğun azaltılması
bağlamında duruşmaların erte-
lenmesi gündeme gelmiştir.
Ancak, kararın mahkemelerin
inisiyatifine bırakılmış olması
uygulama açısından ciddi
karışıklıklara yol açmıştır.

Keza bu tedbirler
bağlamında, yeni çalışma
koşulları oluşmuş ve bu
temelde pek çok özel kuruluş
ve avukatlar kamu sağlığı ted-
birleri bağlamında evden
çalışma sistemine geçmiştir. Bu

yeni çalışma sistemi nedeniyle,
yasal sürelere uyularak cevap
dilekçeleri verilmesi ve delillerin
sunulabilmesi güçleşmekte ve
hak kayıpları doğurma ihtimali
taşımaktadır.

Keza, delillere erişimde
yaşanan bu zorluk evvelce
mahkemeler tarafından verilmiş
kesin sürelere riayet edile-
memesi veya evinden faaliyet-
lerini sürdüren
meslektaşlarımızın süre
kaçırma endişesiyle ofislerine
gitmeleri ve yine hastalık riski
altındaki alanlarda bulunmaları
sakıncasını da içermektedir.

Bu kapsamda, biz yukarıda
imzası bulunan Barolar, gerek-
tiğinde yasal düzenleme için
uygun koşullar yaratılarak;

1)Öncelikle genel nitelikte
bir düzenleme ile tüm ülkede
mahkemelerin inisiyatifine
bırakılmaksızın duruşmaların
ertelenmesi konusunda ortak
bir düzenleme yapılması,

2) Süre öngören tebliği
içeren elektronik tebligatların
durdurulması da dahil olmak
üzere, 10.03.2020 tarihinden
olağanüstü dönem sona erinc-
eye kadar adli ve idari yargıda
tüm sürelerin durdurulmuş
sayılması,

3) İlgili tüm sürelerin
olağanüstü dönem sona erdik-
ten sonra 7 gün uzatılması,

4)Bu hususta gerekli yasal
düzenlemelerin yapılarak acilen
yürürlüğe konulması hususunu
takdirlerinize sunarız.”

Duruşmaların ertelenmesi Mahkemelerin 
inisiyatifine bırakılması ciddi karışıklıklara yol açtı

Aralarında Hatay Barosu’ nun bulunduğu 74 Baro Başkanı Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hakkında ortak taleplerini açıkladılar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi korona virüs(COVID-19) riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını Hatay genelinde büyük hassasiyetle yürütüyor

Dezenfeksiyon çalışmalarında tam gaz!
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Sevgili okurlarım! Doktorların, tıp
uzmanlarının ve bilim insan-

larının açıkladıklarına göre, Çin’ in
Wuhan Bölgesi’ nde ortaya çıktığı
bilinin Coronavirüs; hafif, orta ve ağır
olmak üzere farklı hallerde seyrede-
biliyor. Soğuk algınlığına benzer çok
ağır tablolarda seyrettiği de biliniyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’ den
yola çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı
dolaşıyor. Ülkemizi de ziyaretteler. Bu
salgın hastalık şu anda pek çok
ülkenin ortak sorunlarından biridir.
Türkiye’ de de Coronavirüs vakaları
günden güne artıyor. Sağlık
Bakanı’ nın açıklamasına göre,
Türkiye’ de Coronavirüs’ ten 2. ölüm
gerçekleşmiştir. Toplam vaka sayısı
191’ e yükselmiştir.

Aslında Coronavirüs, hayvanlar
arasında yaygın olan bir virüs
grubudur. Ancak hayvanlardan insan-
lara da bulaşabiliyor. Daha çok soğuk
algınlığına benzer bir tabloyla ortaya
çıkan Coronavirüs’ ün 2020’ de çok
ağır tablolarda seyrettiği biliniyor. Bir
virüs, dünyaya korku salıyor, insanları
boğarak öldürüyor.

Peki, ne yapmalıyız? Korkmalı
mıyız? Yoksa tedbir mi almalıyız?

Korku, bilmediğimiz beklenmeyen

ya da istenmeyen bir durumda
karşılaştığımız zaman gösterdiğimiz
irade dışı bir tepkidir. Korkuyu panik
izler ve bu korkudan kaçma, korkulanı
yapmamıza neden olabilir. Tedbir ise,
bilinen tehlikeye karşı önlem alın-
masıdır!

Coronavirüs tehlikesinin boyutlarını
herkese anlatmak lazımdır. Çünkü çok
kimse durumun ciddiyetinden haber-
siz; AVM’ lerde alışveriş yapıyor, tatile
çıkıyor, çocuklar parklarda oynuyor,
Pazaryerleri kalabalık. Aslında bu işin
şakası yok!

Halk da yanlış bilgilendiriliyor! Bir
yobaz diyor ki, “ Bize bulaşmaz, çünkü
beş vakit abdest alıyoruz.”  Televizyon-
larda sürekli ‘ el yıka’  diyorlar ya, in-
sanlar da temiz olunursa virüs
bulaşmaz sanıyorlar.

Oysa el yıkamak yetmez! Eli yıkayıp
virüsü bir şeye sürerseniz, sonra da
ağzınıza, burnunuza, gözünüze
dokunursanız başkalarına bulaşır. O
yüzden, bilgilendirme tam yapılmalıdır!
Yetkililerce, halka tehlikenin boyutu an-
latılmalıdır. Ancak iyi bilinen düşman
tam anlaşılır.

Bu salgın aynen tekrarlamaz! Bu
salgın sırasında bile virüsün geno-
munda değişiklik olabilir. O zaman

Coronavirüs daha tehlikeli hale
gelebilir. Yeni bir salgında, yine tanı-
madığımız yeni bir düşmanla karşı
karşıya kalabiliriz. Ayrıca, bu hastalığın
henüz ilacı da yok. Sağlık sistemimiz
de normal zamanlardakinden çok farklı
değil. Devlet, kontrolde zafiyet göstere-
bilir. Her şeyi devletten beklemeye-
ceğiz!

Öyleyse ne yapacağız? Hepimiz
Doktor olacağız! Tokalaşıp sarılmalar-
dan kaçınacağız. Olabildiğince kala-
balık ortamlardan uzak duracağız.
Ellerimizi en az 20 saniye boyunca
sabun ve su ile yıkayacağız. Kirli ellerle
ağız, burun ve gözlere dokunmaya-
cağız. El hijyenine önem vereceğiz.
Çünkü asıl korkulan olursa sağlık sis-
temi çökebilir. Sürekli olarak tehlikeyi,
yayılma ve bulaşma şekillerini ve
sevdiğimiz insanları korumayı
öğreneceğiz.

Unutmayalım: En kötüsüne hazır

olmak, tedbir almak paranoyaklık
değildir. Gecikmelerin bir nedeni de
‘ paranoyak’  korkusudur. Videolar
seyretmek yetmez, ciddi makaleler de
okumalıyız. Neler yapacağımızı öğren-
meliyiz. Öğrendiklerimizi paylaş-
malıyız…

Asla ‘ şu Coronavirüs’ e iyi gelir’
gibi şeylere kulak asmayalım. Şarlatan-
lar hem sırtımızdan para kazanır hem
de sattıkları şeylerle virüs verebilir.
Dışarıdan eve getirdiğimiz paketleri ya
dezenfekte edelim ya da kuru yerde
bekletip bir gün sonra açalım. Evimizi
ve işyerlerimizi başta olmak üzere
‘ kapalı alanları’  sık sık havalandır-
malıyız. Bağışıklık sistemimizi
güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı
beslenmeye dikkat etmeliyiz. Gıdaları
tüketmeden önce iyice yıkamalıyız.

Aman dikkat! Öksürme veya
hapşırma sırasında ağız ve burnumuzu
tek kullanımlık mendille kapatmalıyız.
Mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kıs-
mını kullanmalıyız. Sağlık otoritelerinin
uyarılarını dikkate almalıyız. Çünkü
sağlığımız en değerli varlığımızdır!

Coronavirüs’ ün şakası yok! Coro-
navirüs; akciğere inmeden önce, 4 gün
boğazda takılıyor. Hasta kuru öksürm-
eye başlıyor, boğazı ağrıyor. Eğer kritik

eşikte bol su içilir, tuz, sıcak su ve sirke
ile gargara yapılırsa, vücut ciğerlerine
inmeden virüs atılabilir.

Tüm dünyayı ve insanlığı tehdit
eden bu salgın tehlikesi geçene kadar
yaşantı şeklimizi değiştirmeye mecbu-
ruz. Daha az arkadaş teması, daha az
toplantı, sarılmama, el sıkışmama gibi
tedbirler almalıyız. Alınması gereken
tedbirlerin neler olduğu ilgililerce duyu-
ruluyor zaten. Ülkemizin tüm kamu
kurum ve kuruluşları yeni tip Coro-
novirüs’ e karşı örnek bir şekilde mü-
cadele ediyor. Vatandaşlarımızın bu
husustaki farkındalığının artması daha
etkin bir mücadele sağlayacaktır.

Unutmayalım: Coronovirüs, ala-
cağımız tedbirlerden daha güçlü
değildir. Çin’ den ve Hindistan’ dan iyi
haberler de var! Doktorlar Coronavirüs
tedavisinde başarılı oldular. Corona
salgınında kritik eşik aşılmıştır. İnsanlık
Coronavirüs ile savaşta başarı
kazanıyor.

Ayrıca alışverişlerimize de dikkat et-
memiz gerekiyor! İhtiyaçtan fazla alı-
nan her şeyin hem fiyatı artıyor hem de
bazılarının bulamamasına neden
oluyor. Öyleyse ne yapacağız? 

Asla paniklemeyeceğiz! Çünkü
panik, virüsü öldürmez bizi öldürür!
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Corona virüs’ün
şakası yok!

m-cardak@windowslive.com

Gümrük Dünyası

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi, korona

virüs (COVID-19) tehlikesine

karşı tüm birimleriyle ko-
ordineli hareket ediyor.

Vatandaşların sağlığını ön
planda tutan ve aldığı kararları
bilimsel ve akılcı yollarla
uygulamaya koyan Hatay

Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
hijyen denetimlerini, dezenfek-
siyon ve sterilizasyon çalış-
malarını arttırarak sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire

Başkanlığına bağlı zabıta
ekipleri ile Sağlık Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığına
bağlı gıda mühendisleri,
Hatay genelinde umuma açık
lokanta vb. işletmelerde hijyen

denetimi gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir

Belediyesi zabıta ekipleri
ayrıca; cadde ve sokaklarla,
kamu kurum ve kuruluş bi-
nalarında, iş yerlerinin

camekânları ile kentin çeşitli
bölgelerinde vatandaşların ra-
hatça görebilecekleri alanlara
korona virüse karşı önleyici ve
koruyucu bilgiler içeren afiş-
leri de astılar.

Ekipler bir taraftan hijyen denetimi yaparken, bir taraftan da önleyici ve koruyucu bilgiler içeren afişler astılar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden
Korona virüse karşı hijyen denetimi
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Aile, Çalışma ve
Sosyal

Hizmetler Bakanlığı İş
Müfettişi Ahmet Halit
Tolu, İşyerinde Corona
virüs kapsamında
çalışma hayatı ile ilgili
yapılması gerekenleri
anlattı. 

2020 yılında Dünya
gündemini ziyadesiyle
meşgul eden Corona
virüsün 2020/Mart ayı
itibariyle Türkiye’ de
görülmesiyle toplu
olarak işçi çalıştıran işv-
erenlerin de gerekli ted-
birleri almak amacıyla
gerek yasal zorunluluk
sebebi ile gerekse
yönetim inisiyatifi
çerçevesinde işyer-
lerinde yapılan çalış-
maları durdurmak
zorunda kaldıklarına
dikkat çeken İş Müfet-
tişi Ahmet Halit Tolu, İş
Durdurmak Zorunda
Kalınması durumunda
nelerin yapılabileceğini
şöyle sıraladı:

“ İlk olarak işyerinde
Corona virüs ile ilgili
İşyeri Hekimi başkan-
lığında ‘ Salgın
Hastalık Koordinasyon
Birimi’  kurularak işy-
erinde durum tespiti
yapılmalı.

Eğer işyerinde
faaliyete ara verilmesi
düşünülüyorsa,

Faaliyete ara verme
nedeni, süreci ve şekli
yönlerini içeren bir
‘ Yönetim kararı’  alın-
malı,

Faaliyete ara verme
halinde ara verme şekli
işçilere ilan edilmeli,

Öncelikle yıllık
ücretli izin alacağı bulu-
nan işçilerle ilgili bir
planlama yapılmalıdır.

Eğer işçilere verile-
cek izin ücretsiz izin
şeklinde verilecekse;

İşyerinde verilmesi
düşünülen ‘ Ücretsiz
izin’  işçilere yazılı bir
şekilde tebliğ edilmeli,
işçi ücretsiz izni 6 iş
günü içerisinde kabul
ederse ücretsiz izin
başlatılabilir, işçi kabul
etmez ise bu durumda
işveren işçisinin iş sö-
zleşmesini tazminatları
ve haklarını ödemek
sureti ile feshedebilir. 

Faaliyetin durması
ve dolayısıyla ücretsiz
izin süresi 4 haftayı
geçerse işverenin bağlı
bulunduğu ilin Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğüne başvuruda bu-
lunması ve İş
Müfettişlerince yapılan
Uygunluk Tespiti
sonucu işyerinin co-
rona virüsten etkilenip
etkilenmediğinin tespi-
tinin yapılması, Uygun-
luk verilmesi halinde
işsizlik ödeneğine hak
kazanmış işçilere 3 ayı
geçmemek üzere kısa

çalışma ödeneği verilir.
İşçinin ücretsiz izin

talebi olursa;
İşçinin ücretsiz izin

talebi yazılı olarak alın-
malı ve işverence
uygun görülmeli, 

İşverenin, işçinin izin
talebini kabul etme
zorunluluğu bulunma-
makla birlikte, işçi yurt-
dışından gelmişse
alacağı sağlık raporu ile
birlikte 14 gün istirahatlı
sayılacaktır. 

Şehir veya ülke
çapında bir sokağa
çıkma yasağı uygu-
lanırsa bu konu ile ilgili
bireysel işyeri tedbiri
haricinde devlet tasar-
rufundaki tedbirler
geçerli olacaktır. 

Tüm bu bilgiler
doğrultusunda işy-
erinde çalışmayı dur-
durmak zorunda kalan
işverenlerin 4857 sayılı
İş Kanunu açısından
yukarıda kısaca
bahsedilen uygula-
maların yasal
çerçeveleri aşağıda
sıralanmıştır.

1.-Kısa Çalışma
Ödeneği:

4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun
Ek: 2.nci maddesinde
yer alan kısa çalışma
uygulaması; Genel
ekonomik, sektörel,
bölgesel kriz veya zor-
layıcı sebeplerle işy-
erindeki haftalık
çalışma sürelerinin
geçici olarak en az üçte
bir oranında azaltılması
veya süreklilik koşulu
aranmaksızın işyerinde
faaliyetin tamamen
veya kısmen en az dört
hafta süreyle durdurul-
ması hallerinde, işy-
erinde üç ayı aşmamak
üzere (Cumhurbaşkanı
kararı ile 6 aya kadar
uzatılabilir) sigortalılara
çalışamadıkları dönem
için gelir desteği
sağlayan bir uygula-
madır. Kısa çalışma
uygulaması döneminde
işçiye sigortalının son
on iki aylık prime esas
kazançları dikkate alı-
narak hesaplanan gün-
lük ortalama brüt
kazancının % 60’ ı ve
genel sağlık sigortası
kapsamında primler
ödenmektedir.

Kısa Çalışma Uygu-
lamasında ‘ Zorlayıcı
Sebep’

İşverenin kendi sevk
ve idaresinden kay-
naklanmayan, önceden
kestirilemeyen, bunun
sonucu olarak bertaraf
edilmesine imkân bu-
lunmayan, geçici olarak
çalışma süresinin
azaltılması veya
faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurul-
ması ile sonuçlanan
dışsal etkilerden kay-
naklanan dönemsel du-
rumları ya da deprem,
yangın, su baskını,

heyelan, salgın
hastalık, seferberlik gibi
durumlardır.

Kısa Çalışma Uygu-
lamasından Yararlanma
Şartları

İşverenin kısa
çalışma talebinin iş
müfettişlerince yapıla-
cak inceleme sonucu
uygun bulunması,

İşçinin kısa çalış-
manın başladığı tarihte,
çalışma süreleri ve işsi-
zlik sigortası primi
ödeme gün sayısı
bakımından işsizlik
ödeneğine hak kazan-
mış olması (Kısa çalış-
manın başladığı
tarihten önceki son 120
gün hizmet akdine tabi
olanlardan son üç yıl
içinde en az 600 gün
süreyle işsizlik sigortası
primi ödemiş olanlar),

İş müfettişlerince
yapılacak inceleme
sonucu kısa çalışmaya
katılacaklar listesinde
işçinin bilgilerinin bu-
lunması gerekmektedir.

2.-Yarım Ücret
Uygulaması:

4857 sayılı İş Ka-
nununun 40. Mad-
desinde aynı kanunun
24 ve 25 inci mad-
delerin (III) numaralı
bentlerinde zorlayıcı se-
bepler olarak gösterilen
‘ İşçinin çalıştığı işy-
erinde bir haftadan
fazla süre ile işin dur-
masını gerektirecek
zorlayıcı sebebin ortaya
çıkması veya İşçiyi işy-
erinde bir haftadan
fazla süre ile çalışmak-
tan alıkoyan zorlayıcı
bir sebebin ortaya çık-
ması’   dolayısıyla
çalışamayan veya
çalıştırılmayan işçiye bu
bekleme süresi içinde
bir haftaya kadar her
gün için yarım ücret
ödenir, bir haftanın so-
nunda iş sözleşmeleri
askıya düşeceğinden
taraflar isterlerse haklı
nedenle iş sö-
zleşmelerini feshede-
bilir.

3.- Ücretsiz İzin
Uygulaması:

Ücretsiz izinler
konusunda İş Ka-
nunu’ nda yeterince
açık hüküm bulunma-
makla birlikte 4857
sayılı İş Kanunun 13.
Maddesine dayanılarak
çıkarılan ‘ Analık İzni
veya Ücretsiz izin son-
rası Yapılacak Kısmi
Süreli Çalışmalar’
hakkındaki yönet-
meliğin 6. Maddesinde
Ücretsiz izin sonrası
Analık veya evlat ed-
inme ve yıllık izinlere
ilaveten verilen yol izin-
leri ile ilgili hükümlere
koruma altına alınmakla
birlikte anılan hüküm
haricinde çalışanın
ücretsiz izin kullanması
ancak işverenin onayı
ile mümkün olabilmek-
tedir.

Yasalarda açık
hüküm olmamasına
rağmen, Yargıtay içti-
hatlarına göre işçi ve
işveren ücretsiz izin
verme ve kullanma
konusunda birbirlerini
zorlayamazlar. Bu tür
bir izin ancak tarafların
karşılıklı mutabakatı ile
mümkündür. Ücretsiz
izin eğer işveren
tarafından teklif edile-
cekse işçinin geçmiş
yılları kapsayan yıllık
ücretli izni bulunma-
malı, var ise eğer önce-
likle yıllık ücretli izinlerin
kullandırılması yönünde
bir planlama yapıl-
malıdır.

Ücretsiz İzin ile İlgili
Genel Bilgiler

Ücretsiz izin talebi
yazılı olarak yapılmalı
ve işverence onaylan-
malıdır.

Çalışılmayan günün
ücreti ödenmez.

Ücretsiz izinli gün
için SGK primi öden-
mez, eksik gün bildirimi
yapılır.

Çalışan 10 güne
kadar sağlık hizmet-
lerinden yararlanmaya
devam eder.

Kullanılan ücretsiz
izin süreleri işçinin kıde-
minden düşülür.

İşçi ücretsiz izin
sırasında başka bir işy-
erinde çalışamaz.

İşveren işçisini
ücretsiz izne zorlarsa,
bu işçi adına haklı fesih
nedeni oluşturur.

Sonuç:
İşverenin Ülkemizde

yaşanan Corona virüs
sebebi ile işyerindeki
çalışmayı durdurması
veya durdurmak
zorunda kalması İş Ka-
nunu açısından Zor-
layıcı Sebep olarak
nitelendirilmektedir.

İşyerindeki çalış-
mayı durduran veya
durdurmak zorunda
kalan işverenlerin bu
durdurma süreci
içerisinde işçilerinin
ücretlerini işverenin so-
rumlulukları içerisinde
yer alan ücret ödeme
yükümlülüğü gereğince
ödemesi gerekmektedir
ancak yukarıda sayılan
hallerden birinin uygu-
lanması, ticari faaliyet
gösteremeyen işvereni
ekonomik olarak yıprat-

madan rızası dışında iş
göremeyen işçinin de
ekonomik durumunu
bozmaması açısından
özetlenmiştir. 

Buna göre;
İşyerinde en az dört

hafta süreyle üç aya
kadar iş durduran veya
durdurmak zorunda
kalan işverenler için
kısa çalışma uygula-
ması,

İşyerinde 1 hafta
veya daha fazla süre ile
iş durdurmak zorunda
kalan işverenler için
yarım ücret uygula-
ması,

İşyerinde herhangi
bir süre şartı olmaksızın
hayatın olağan akışına
aykırı olmamak kay-
dıyla işçi ile işverenin
karşılıklı mutabakatı ile
ücretsiz izin uygula-
ması uygulanabilmek-
tedir. 

Bu durumlar
içerisinde kısa çalışma
uygulaması sırasında
işçiye son on iki aylık
prime esas kazançları
dikkate alınarak hesa-
planan günlük ortalama
brüt kazancının %
60’ ının yatırılacağı ve
genel sağlık sigortaları
dışında kalan emeklil-
iğe esas primlerinin
yatırılmadığının, ücret-
siz izin uygulaması
sırasında ise işçiye her-
hangi bir ücret
ödemesinin yapılmaya-
cağı, sigorta primlerinin
ödenmeyeceği (30 gün
sonrasında genel sağlık
sigortası yatırılacak) ve
kullanılan ücretsiz izin-
lerin işçinin kıdem
hesabında dikkate alın-
mayacağı hususlarının
bildirilmesi ve rızasının
yazılı olarak alınması
gerekmektedir.

Kaynakça:
4447 sayılı İşsizlik

Sigortası Kanununun
Ek: 2.nci maddesi.

4857 sayılı İş Ka-
nununun 40. Maddesi.

4857 sayılı İş Ka-
nunun 13. Maddesine
dayanılarak çıkarılan
‘ Analık İzni veya
Ücretsiz izin sonrası
Yapılacak Kısmi Süreli
Çalışmalar’  hakkındaki
yönetmelik

https://www.iskur.go
v.tr/isveren/kisa-cal-
isma-odenegi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişi Ahmet Halit Tolu, Corona Virüs 
Sebebi ile İş Durdurmak Zorunda Kalınması Durumunda nelerin yapılabileceğini anlattı:

İşyerinde Corona Virüs kapsamında Çalışma
Hayatı ile İlgili Yapılması Gerekenler!

ATAYURT
Haber Merkezi

Aralarında Hatay Barosu’ nun
da bulunduğu 32 Baro

Başkanı, Korona virüsüne karşı alı-
nan önlemlerin yetersiz kaldığını öne
sürdüler.

Hatay Barosu’ nun yanı sıra,
Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara,
Artvin, Batman, Bursa, Bitlis, Bingöl,
Bolu, Diyarbakır, Düzce, Hakkari,
Gaziantep, Gümüşhane, Bayburt, İs-
tanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa,
Mardin, Mersin, Muş, Ordu, Os-
maniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekir-
dağ, Tunceli, Van ve Yalova Baro
Başkanlarının Korona virüsüne karşı
ortak yayınladıkları basın açıkla-
masında şu ifadelere yer verdiler:

“ Hepimizin bildiği ve takip ettiği
üzere, Dünyamız küresel ölçekte bir
salgın hastalık tehdidi ile karşı
karşıya kalmış, şimdiden binlerce
insan yaşamını yitirmiş, yüz binlerce
insanın yaşamını yitireceğinden
endişe edilmektedir. Birçok kıtada
baş gösteren bu salgın ile mücadele
etmek üzere tüm dünyada
olağanüstü tedbirler alınmaktadır.
Covid-19 olarak bilinen ve ölümcül
risklere yol açan bu virüsten hem ko-
runmanın hem de yaygınlaşmasının
önüne geçilmesinin yegane yolunun,
hijyenik bir ortamda izolasyon
olduğu da genel kabul gören bir
gerçektir. Nitekim şimdilik alınan tüm
tedbirlerin buna yönelik olduğunu
hepimiz müşahede etmekteyiz.

Bu salgın ile mücadele kap-
samında Ülkemizde alınan önlem-
lerin bir kısmı amaca uygun ise de,
ağır risk grubu olarak tanımlanabile-
cek diğer bir kısım alanlarda alınan
önlemlerin bu amaca hizmet
etmediğini, alınan tedbirlerin yetersiz
kaldığını kamuoyunun dikkatine çek-
mek isteriz.

Türkiye cezaevlerinde sayısı üç
yüz bini bulan mahpuslar, bu risk
grubunun başında gelmektedir. Mah-
pusların dış dünya ile tek iletişim yolu
olan Avukat ve yakınlarıyla görüş ve
ziyaret haklarının kısıtlanması ile ko-
ruyucu ve önleyici tedbirlerin tam
olarak sağlandığını söylemek güçtür.
Bu, amaca uygun bir tedbir değildir.
Dış dünya ile tek temas yolu olan bu
hakkın ellerinden alınarak fiziksel
sağlıkları kısmen sağlansa da, bu
kısıtlamanın mahpuslar ve yakınlarını
ruhsal açıdan bir yıkıma uğratma
riskini de barındırmaktadır. Kaldı ki
virüs sadece mahpus yakınları
tarafından değil, infaz koruma per-
soneli ve diğer güvenlik personeli
tarafından da cezaevine taşınabile-
cektir.

Türkiye Cezaevlerinde koğuş ve
hücre bazında kapasitelerinin çok
üstünde mahpus tutulduğu,
koğuşların ve ortak kullanım alan-
larının havasız ve hijyenden yoksun
olduğu; sıcak su, temizlik ürünleri ile
diğer dezenfektanlara erişimin çok
kısıtlı, kapsamlı bir sağlık hizmetine

erişimin ise neredeyse imkansız
olduğu bilinmektedir. Cezaevi
Komisyonlarımızca hazırlanan rapor-
larda sıkça belirtildiği üzere birçok
cezaevinde mahpusların bir sağlık
kuruluşuna sevkleri bazen ayları bul-
duğu yönünde çokça tespitte bu-
lunulmuştur. Cezaevlerinde binlerce
hasta, yaşlı, kadın ve çocuğun bu-
lunduğu göz önüne alındığında ne
denli büyük bir risk ile karşı karşıya
olduğumuz daha net anlaşılacaktır.

Cezaevleri boyutuyla bu salgın ile
etkili mücadele etmek ve olası
yaşamsal riskleri minimize etmek için
çok acil ve kapsamlı tedbirler alın-
malı, çözümler üretilmelidir. Bu kap-
samda alınacak tedbir ve çözümlerin
bir kısmı yasal düzenlemeler gerek-
tirse bile, herhangi bir yasal düzenle-
meyi gerektirmeyen çözümlerin
bulunduğunu da kamuoyunun ve
karar vericilerin dikkatine sunmak is-
tiyoruz. Bu çerçevede; Tutuklama
müessesesinin son yıllarda istismar
edildiği ve istisna olarak düzenlenen
tutuklu yargılamanın temel ilke haline
geldiği, hukuk camiasının genel kab-
ulüdür. Cezaevlerinde, düşünce ve
ifade hürriyetlerini kullandıkları
gerekçesi ile tutuklanan ve halen tu-
tuklu bulunan azımsanmayacak
sayıda siyasetçi, belediye başkanı,
aydın, gazeteci, avukat, öğrenci bu-
lunduğu; bunlardan bir kısmının yaş
ve hastalık sebebiyle corona
virüsünün ölümcül risk grubunda
olduğu bir gerçektir.

Tek tek isimlerini sayamaya-
cağımız hasta, yaşlı, hamile veya
çocuklu kadın tutuklular, acil bir
çözüm bulunmaması halinde telafisi
imkansız yaşamsal risklerle
karşılaşacaktır.

Tutuklamanın tedbir niteliği ve
son yıllarda istismar edilen bu yönü
de dikkate alınarak halen tutuklu bu-
lunan mahpusların, tutuklu yargılan-
ması ile sağlık ve yaşam hakkının
çatıştığı bu koşullarda, sağlık ve
yaşam hakkına üstünlük tanınarak
tahliye edilmeleri; ev hapsi ve benz-
eri adli kontrol hükümlerinin yaygın-
laştırılarak varsa tutuklamadan elde
edilebilecek kamusal faydanın bu
suretle temini elzemdir.

Tutuklular ile ilgili bu çözüm ve
tedbirin herhangi bir yasal düzenle-
meyi gerektirmediğini, talep veya
resen tutukluluk incelemesi ile bunun
mümkün kılınabileceğini önemle vur-
gulamak isteriz.

Risk grubunda bulunan yaşlı,
hasta, kadın ve çocuk hükümlüler
yönünden ise, Ceza infaz kanunun-
daki “ infaza ara verme”  ve “ özel
infaz usulleri”  konusunda bir kısım
değişiklikler yapılarak veya ek
hükümler konularak acil çözümler
bulunmalıdır. Uzun süreden beridir
Türkiye’ nin gündeminde olan infaz
rejimindeki iyileştirme konusunda
gecikmeksizin bir düzenleme yapıl-
malıdır. Bu düzenleme yapılıncaya
kadar salgın hastalık süresince in-
faza ara verilmesi veya cezanın evde
infazı gibi tedbirlere başvurulması ile
hükümlülerin sağlığa erişim hakkının
temini ve dolayısıyla yaşam hakkının
korunmasının sağlanması gerekmek-
tedir.

Salgın ile mücadele kap-
samında, mahpusların Avukat ve
yakınlarıyla açık ve kapalı görüşlerine
getirilen kısıtlamanın yaratacağı
olumsuz etkileri en aza indirmek için
mahpusların yakınlarıyla haftada 10
dakika olarak uygulanan telefon
görüşlerinin süresi uzatılmalıdır.

Yine Ceza İnfaz kurumlarında
çalışan tüm personellerin de salgına
karşı genel sağlık durumlarının ko-
runmasına yönelik tedbirler alınmalı,
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”

Alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını
kamuoyunun dikkatine çekmek isteriz!

Aralarında Hatay Barosu’nun da bulunduğu 32 Baro Başkanı,
Korona virüsüyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı:
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Gönül HALİS ACU 

Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi

Hülya Kuşoğlu, Korona virüs yan-
lış alışkanlıklardan ve 20 saniye
kuralına uyulmamaktan yayıldığını
öne sürdü. 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu,
korona virüsün bulaşmasına
adeta davetiye çıkaran 12 hatalı
alışkanlığı anlattı, önemli öneriler
ve uyarılarda bulundu.
DİKKAT! BU HATAYI GÜNDE
EN AZ 90 KEZ YAPIYORUZ!

Son aylarda dünyanın en ko-
rkulan hastalığı; korona virüs, Uz-
manlar her fırsatta ‘ Paniğe
kapılmayın, ancak önlem almayı
da ihmal etmeyin’  uyarısında bu-
lunuyor. El yıkama ve kişisel hijyen
önlemleri COVID-19’ dan korun-
mada en etkili önlemler olarak
sıralanırken,  ancak önemse-
nilmeyen bazı alışkanlıklarda ve
korunma yöntemlerinde yapılan
basit hatalar var ki bu virüsün ko-
layca bulaşmasına yol aça-
bildiğine dikkat çeken Enfeksiyon

Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Hülya Kuşoğlu, korona
virüsün bulaşmasına adeta dav-
etiye çıkaran 12 hatalı alışkan-

lığı hakkında şu öneriler ve
uyarılarda bulundu:

20 SANİYE KU-
RALINA UYMAK

ÇOK ÖNEMLİ
Doğrusu: “ El-

lerinizi rastgele
değil, en az 20
saniye boyunca,
doğru teknikle
ovalayarak yıka-

manız çok önemli”
uyarısında bulunan Dr.

Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu,
ellerin nasıl yıkanılması gerek-
tiğini şöyle anlattı:

“ Takı ve saatinizi çıkardıktan
sonra ellerinizi suyla ıslatın. Ardın-
dan bol miktarda sabunu, dairesel
hareketlerle ellerinizin her bölge-
sine yayın. Tırnakların kenar ve uç
kısımlarını temizleyin. Parmak ve
parmak aralarını ovalayın. Sol elin-
izle sağ elinizin, sağ elinizle de sol
elinizin sırtını ovalayın. Her 2 elin-
izin başparmağını diğer elinizle
ovaladıktan sonra bileklerinizi
yıkayın. Ardından bileklerinizden
başlayarak, ellerinizi akan suyla
iyice durulayın. Mikroorganizmalar
nemli ortamlarda kolayca çoğala-
bildikleri için bileklerden başla-
yarak tek kullanımlık kağıt
havluyla ellerinizi iyice kurulayın.
Musluğu dirseğinizle veya elinizi
kuruladığınız tek kullanımlık
havluyu kapatın.”

HATA, ELLERİ SIK SIK 
TEMİZLEMEMEK

Doğrusu: Enfeksiyon Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Hülya Kuşoğlu, temiz gibi
görünseler bile ellerin gözle
görülmeyen pek çok virüs ve bak-
teri taşıdıklarına dikkat çekerek
uyarılarını şöyle sürdürdü:

“ Korona virüs de tokalaşma,
ellerin ağız veya gözlerle temas

etmesi gibi yollarla kolaylıkla bu-
laşabiliyorlar”  diyor. Bu nedenle
öksürük veya hapşırıktan sonra,
hasta insanla veya çevresiyle
temasın ardından, toplu taşıma
araçlarını kullandıktan sonra,
ortak kullanılan malzemelerle
temasın ardından, dışarıdan eve
veya işyerine girdiğinizde, tuvalete
girerken ve çıktıktan sonra, yemek
hazırlamadan önce ve son-
rasında, çöplere veya bozulmuş
gıdalara dokunduktan sonra el-
lerinizi yıkamayı asla ihmal et-
meyin.

HATA, 3-4 ADIM
MESAFESİNİ KORUMAMAK

Doğrusu: Korona virüs hasta
kişilerin öksürmeleri ve hapşır-
malarıyla ortama yayılan
damlacıkların solunması sonucu
bulaşıyor. Ayrıca solunum
parçacıklarıyla kirlenmiş ellere ve
çeşitli yüzeylere dokunulduktan
sonra ellerin yıkanmadan yüz,
burun veya ağıza götürülmesiyle
de virüs alınabiliyor. Bu nedenle
kalabalık ortamlardan ola-
bildiğince uzak durun, zorunlu ol-
madıkça dışarıya çıkmayın. Yakın
temasta bulunmaktan da kaçının;
selamlaşmak amacıyla tokalaş-
mayın, sarılmayın ve öpüşmeyin.
Soğuk algınlığı olan kişilerle
aranıza en az 1.5 metre mesafe
koymaya da dikkat edin.”

HATA: BU EŞYALARI 
ORTAK KULLANMAK

“ Doğrusu: Havlu, çatal, bıçak
ve bardak gibi hiçbir kişisel
eşyanızı ortak kullanmamanız da
dikkat etmeniz gereken önlemler
arasında ilk sıralarda yer alıyor”
diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Hülya
Kuşoğlu,  işyerinde de kalem,
telefon, zımba ve klavye gibi ofis
malzemelerini ortak kullanma-
maya dikkat edilmesi  gerektiğini
belirterek, “ Ayrıca günlük olarak
klavye masa dezenfeksiyonu
yapın. Ortak kullanmak zorunda

olduğunuz malzemeleri ise
dokunmadan önce antiseptik ürün
veya mendillerle silerek virüsün
bulaşma riskini azaltabilirsiniz”
hatırlatmasında bulundu.

HATA, KİRLİ ELLERLE 
YÜZE DOKUNMAK

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu
uyarılarına şöyle devam etti:

“ Doğrusu: Gün boyunca
farkında olmadan defalarca
yüzümüze dokunuyoruz. Araştır-
malar yüzümüze günde en az 90
kez dokunduğumuzu ortaya
koydu. Virüsler yüzde bir hafta
boyunca yaşayabiliyorlar.
Dolayısıyla kirli ellerinizle ağzınıza,
gözlerinize ve burnunuza dokun-
mayın.

HATA, UYKU DÜZENİNE 
DİKKAT ETMEMEK

Doğrusu: Kaliteli ve yeterli
uyku, sağlıklı bir bağışıklık siste-
minde anahtar rol üstleniyor.
Bunun nedeni ise vücudumuzdaki
bakteri ve toksinlerle savaşan,
uyku hormonu olarak bilinen
melatoninin sadece gece ve
karanlık ortamda salgılanması.
Tüm bunların etkisiyle bağışıklık
sistemimiz uyku sırasında kendini
yeniliyor. Dolayısıyla her gün
erken yatıp erken kalkmaya ve
kesintisiz 6-8 saat uyumaya özen
gösterin. Melatonin hormonundan
daha fazla yararlanmak için yatak
odasının karanlık olmasına da
dikkat edin.

HATA, EVDE, İŞYERİNDE 
HİJYENİ AKSATMAK

Doğrusu: Evde kapı kolları, ar-
matürler ve lavabolar gibi sık sık
kullandığınız yüzeyleri her gün bol
su ve deterjanla yıkamayı ihmal
etmeyin. İşyerinde yüzey temi-
zliğini de ıslak mendil yerine, alkol
oranı yüksek olan maddelerle
yapmanız da çok önemli.

HATA RENKLİ 
BESLENMEMEK

Doğrusu: Dengeli ve vitamin ile

minerallerden zengin beslenmek,
bağışıklık sistemimizin güçlen-
mesi için çok önemli. Bağışıklık
sistemimizi koruyan antioksidanlar
olan A, C, E ve D vitaminleri ile
çinko, selenyum ve demir gibi vi-
tamin ile mineralleri içeren besin-
leri düzenli ve yeterli düzeyde
almamız gerekiyor. Her çeşit besin
grubundan yeterli ve dengeli,
dolayısıyla rengarenk beslenm-
eniz, bağışıklık sisteminizi
güçlendirecektir.
HATA, SU İÇMEYİ UNUTMAK

Doğrusu: Yaptığımız önemli
hatalardan biri de, yeterince su
içmemek. Oysa su vücudumuz-
daki toksinlerin atılmasına katkıda
bulunarak sağlığımızın korun-
masında önemli bir rol üstleniyor.
Vücut direncinizi artırmak için
günde 8-10 bardak su içmeyi
alışkanlık haline getirin.

HATA, ORTAMI 
HAVALANDIRMAMAK

Doğrusu: Bulunulan ortamdaki
havanın kuru olması da virüslerin
çoğalmalarına yol açıyor. Bu ne-
denle soluduğunuz havayı, her
gün, saat başı 10-15 dakika
boyunca havalandırın veya açık
havaya çıkın.

HATA, 5’ ER DAKİKALIK 
MOLALAR VERMEMEK

Doğrusu: İşyerinde çok yoğun
bir tempoda çalışıyorsanız, gün
içinde kendinize ara ara 5’ er
dakikalık dinlenme molaları ver-
meyi ihmal etmeyin, çünkü beyin
ve vücut aşırı yorulduğunda
bağışıklık sistemi zarar görüyor.
HATA, ÖKSÜRÜRKEN AĞZI 

KAPATMAMAK
Doğrusu: Öksürme veya

hapşırma sırasında ağız ve bur-
nunuzu tek kullanımlık mendille
kapatın. Mendiliniz yoksa
dirseğinizin iç kısmını kullanarak
damlacıkların çevreye yayılmasını
önleyin. Tek kullanımlık mendili
hemen çöpe atın ve elinizi
yıkayın.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu korona virüsün bulaşmasına
adeta davetiye çıkaran 12 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:

Hata, 20 saniye kuralına uymamak
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Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalık-

ları Uzmanı Prof. Dr. Ali
Evren Tufan, Korona
virüsün çocuklara 10 yön-
temle anlatılması
tavsiyesinde bulundu.

Dünyayı kasıp kavuran
Korona virüsünün çocuk-
lara nasıl anlatılması
gerektiği konusunda
önemli uyarılar ve öneril-
erde bulunan Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Ali Evren Tufan, panik
ortamından çocukların
çok fazla etkilendiğine
dikkat çekti.

“ Ya büyükanneme,
büyükbabama bir şey
olursa!” , “ Bana bir şey
olmasa da ama ya an-
neme, babama taşıyıp da
benden onlara bu-
laşırsa!” … Korona virüsün
çocuk dünyasında yarat-
tığı korku bambaşka! Ko-
rona virüse yönelik bilgi
kirliliğinin yol açtığı kaygı,
virüsün kendisi gibi çok
hızlı yayılım gösterirken,
çocuklar da panik or-
tamından fazlasıyla olum-
suz etkilendiklerinin altını
çizen Prof. Dr. Ali Evren
Tufan, “ Peki, çocukları bir
yandan Korona virüse
karşı gerekli önlemleri al-
maları için doğru bil-
gilendirirken, aynı
zamanda aşırı korkuya
kapılmalarını önlemek için
nasıl yaklaşmalıyız? Diy-

erek, korona virüsün
‘ kendilerine ve sevdikler-
ine zarar gelebileceği’
korkusuyla çocuklarda
ciddi psikolojik sorunlara
yol açabileceğini be-
lirterek; çocuklara en
doğru anlatım yollarını
adım adım anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Ali Evren
Tufan, 10 yöntemle korona
virüsün çocuklara nasıl
anlatılması gerektiğini
şöyle ifade etti:

ÖNCE SİZ SAKİN
OLUN VE GÜVEN
VERİCİ YAKLAŞIN
“ Çocuklarınıza

yardımcı olabilmeniz
kendi beden ve ruh
sağlığınızla çok yakından
ilişkili. Onlar, sizi,
sandığınızdan çok daha
yakından gözlüyor ve
anlam çıkarmaya çalışıyor.
Dolayısıyla sizin haberlere
ve görüntülere verdiğiniz
tepkiler onları doğrudan
etkileyeceğinden,
soğukkanlı davranmanız
ve verdiğiniz tepkilerde
kontrollü olmanız onları
rahatlatacaktır.

FELAKET S
ENARYOLARINDAN

BAHSETMEYİN
Çocuğunuza korona

virüsle ilgili sosyal medya
ve bu konuda her
‘ konuşanın’  söyledik-
lerinin doğru olmayabile-
ceğini belirtin. Güvenilir
bilgi kaynaklarını belirleyin

ve onunla sadece emin
olduğunuz bilgileri pay-
laşın. Çocuğunuzun
yanında dramatik haber-
lerden ve felaket senary-
olarından bahsetmeyin.
Kendinizi korona virüsle
ve salgınla ilgili her
gelişmeyi sürekli takip
etmek zorunda hisset-
meyin. Bu hem sizin, hem
de çocuğunuzun kaygısını
artıracaktır.

GENELDEN ÖZELE
DOĞRU ANLATIN
Sadece korona virüs

değil, virüslerin genel
zararları ve genel salgın-
ları da içine katarak
çocuklarınızla konuşun.
Hastalıkla ilgili neler
bildiklerini sorun ve on-
ların öğrenmek istedikler-
ine cevap verin. Çok
küçük çocuklara ayrıntılı
bilgi vermek onları rahat-
latmak yerine yeni korku-
ların ortaya çıkmasını
kolaylaştırabilir. Bu ne-
denle ayrıntıya girmek yer-
ine uygun hijyen önlemleri
hakkında bilgi vermek
yeterli olabilir.

RAHAT HİSSETTİĞİ
ORTAMDA KONUŞUN

Konuşmayı güvenli bir
ortamda, çocuğunuzun
rahatça kendisini ifade
edebileceği, kitap okuma,
resim yapma ve benzeri
etkinlikler sırasında
gerçekleştirebilirsiniz.
Endişelerini küçümse-
meyin veya görmezden
gelmeyin. Bu duyguları
yaşamanın olağan
olduğunu ve ne zaman is-

terlerse bu konu hakkında
konuşabileceğinizi be-
lirtin.

YAŞ VE GELİŞİM
DÜZEYİNE UYGUN,
DÜRÜST CEVAPLAR

VERİN
Çocuklarınıza yaşları

ve gelişim düzeylerine
uygun bir dil kullanarak
bilgi verin; tepkilerini ve
kaygı düzeylerini değer-
lendirin. Cevaplaya-
madığınız sorularda
tahmin yürütmeyin ve
yalan söylemeyin. Bunun
yerine beraber bilgi
edineceğinizi söyleyin. İn-
ternetteki her bilginin
doğru olmayabileceğini ve
uzmanlara güvenmenin
en iyi yöntem olduğunu
belirtin.”

KORUNMANIN
MÜMKÜN OLDUĞUNU

ANLATIN
Çocuk ve Ergen Ruh

Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Ali Evren
Tufan Korona virüsün
çocuklar, ergenler ve genç
yetişkinlerde hafif seyre-
debildiğini; çabuk yayıla-
bilse de herkes hijyen
kurallarına dikkat ettiğinde
korunmanın mümkün
olduğunu, büyükanne ve
büyükbabasına da zarar
gelmeyeceğini, güvende
olacaklarını belirtebi-
lineceğini tavsiye ettiği
açıklamalarına şöyle
devam etti:

BU ÖNLEMLERİN 
KORUDUĞUNU

ÖĞRETİN 
Hijyen ve sağlığı ko-

ruma yöntemleri ile ilgili
bilgi verin. Günde en az
bir kaç kez, en az 20
saniye süresince ellerini
yıkamasını öğretin. Ellerini
yıkarken şarkı söylemek
bu aktiviteyi eğlenceli hale
getirebilir. Öksürük ve
hapşırıkları dirsekle kapat-
mak, öksürük ve hapşırığı
olan insanlara fazla yak-
laşmamak, sağlıklı
beslenmek, düzenli uyu-
mak, hareketsiz kalma-
maya çalışmak,
başkasının çatal, su bar-
dağı, havlu gibi eşyalarını
kullanmamak; bunun da
hem kendisini hem
çevresindekileri güvende
tutmak için yeterli ola-
cağını anlatabilirsiniz.

ÖFKE VE 
AYRIMCILIĞI 

ÖNLEYİN
Salgınlar ve krizler

sırasında diğer ülkeleri ve
bu ülkelerden gelen kişi-
leri suçlama eğilimi ola-
bilir. Çocuklarda bu akran
zorbalığını da tetikleyebilir.
Çocuğunuza korona
virüsün çocuklar ve er-
işkinlerin dış görünüşü,
ten rengi veya konuştuk-
ları dille ilişkisi ol-
madığını açıkça belirtin.
SOSYAL BAĞLARIN

VE YARDIMLAŞ-
MALARININ 

ÖNEMİNİ 
VURGULAYIN

Yaşadığımız salgını
kontrol etme ve tedavi
geliştirmekte görev alan
gençler ve yetişkinlerle il-
gili haberleri ve görüntü-

leri çocuğunuzla paylaşın.
Bu görüntüler ve haberler
yaşayabileceği çaresizlik
ve kaygıyı azaltmada işe
yarayacaktır.”

KONUŞMA 
SONUNDA 
TEPKİSİNİ 

GÖZLEMLEYİN
Çocuk ve Ergen Ruh

Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Ali Evren
Tufan son olarak şunları
söyledi:

“ Çocuğunuzla olan
konuşmalarınız onun
kaygı düzeyini arttırma-
malıdır. Ona bilgi verdik-
ten sonra ve konuşmayı
sonlandırırken
çocuğunuzun kaygılı olup
olmadığını değerlendirin
ve kaygılıysa onu ra-
hatlatacak bir

kaç sözle konuşmayı son-
landırın. Gerek kendi
kaygı ve endişenizi,
gerekse çocuğunuzun
kaygı ve endişesini kon-
trol edemiyorsanız uzman
yardımı almakta fayda
var.”  
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Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Korona Virüsü 
çocuklara en doğru anlatım yollarını adım adım anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:

Korona virüsü çocuklara
10 yöntemle anlatın
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Erhan UNAY

Seyfettin UYGUN

Neval (ÇOLAK) ALTINÖZ

Anıl Ozan SABANCI

Serdar İBRAHİMOĞLU

ACİL SATILIK PARSEL
Dursunlu Yolu Üzeri Köprüsü

Civarı İki Yola Bakan
Köşe Başı

(Ana Yol ve Arka Cadde)
688 m2’lik  İfrazlı Parsel
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ATAYURT
Seyfettin UYGUN

Hatayspor, 29. haftanın açılış
maçında bu akşam deplas-

manda İstanbulspor ile karşı karşıya
gelecek.

Hafta içerisinde kendi tesislerinde
hazırlanan lider Bordo Beyazlı ekibin
hedefi bu akşamki karşılaşmadan

mutlak 3 puanla Antakya’ ya dönmek
olduğu belirtildi.

Hatayspor Ümraniye galibiyetiyle
rakipleriyle arasındaki puan farkını
6’ ya yükseltirken bu maçtan da
puan çıkarması halinde Süper Lig
hedefine bir adım daha yaklaşmış
olacak.

Hatayspor şampiyonluk mücade-
lesi verirken, ev sahibi İstanbulspor

ise 33 puanla 13. Sırada bulunuyor.
Bu arada Hatayspor dün öğleden

sonra uçakla İstanbul’ a giderken,
özellikle futbolcuların Korona virüsüne
karşı tedbir aldıkları da gözlendi.

ERZURUMSPOR 
ESKİŞEHİRSPOR’ LA 

OYNAYACAK
Hatayspor’ u adım adım izleyen

47 puanla ikinci sırada bulunan

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor
ise kendi sahasında küme düşmesi
kesinleşen Eskişehirspor’ la karşı
karşıya gelecek.

BURSA KEÇİÖREN 
DEPLASMANINDA

Yine Süper lig hesapları yapan bir
başka takım Bursaspor ise Ankara
deplasmanında Keçiörengücü ile
karşı karşıya gelecek.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ 
DERBİSİ ALTAY 

AKHİSAR
Öte yandan, Play-Off mücadelesi

veren Altay kendi sahasında Akhisar-
spor’ u konuk edecek. Son hafta-
larda iyi bir çıkış yapan Akhisarspor
45 puanla zirveyi zorlamaya çalışıyor.
Altay ise 43 puanla Play-Off’ a kalma
mücadelesi veriyor. 

Lider Bordo Beyazlı ekip, bu deplasmandan hedefi mutlak 3 puanla Antakya’ya dönmek

Hatayspor bu akşam deplasmanda
İstanbulspor ile oynuyor
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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su ve

Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürü Mehmet
Çaparali, Hatay halkının
geleceği için yapılan
hizmetlerin daha iyi bir
hal alması adına halkın
sesi olan muhtarlarla is-
tişarelerini sürdürüyor. 

İçme suyu, atıksu
arıtma tesisi ve kanal-
izasyon çalışmalarına
yönelik konuların is-
tişare edildiği ziyarette
HATSU Genel Müdürü
Mehmet Çaparali, İsk-
enderun ilçesine bağlı
Denizciler, Çınarlı, Az-

ganlık, Numune ve
Akçay Mahallesi
muhtarlarını ağırladı. 

Hatay’ ın 15 ilçesin-
deki muhtarlarla istişare
ve irtibat halinde olduk-
larını belirten Genel
Müdür Mehmet Ça-
parali, mahalle sakin-
lerinin sesi olan
muhtarların toplumda
önemli yer teşkil ettiğini
ve devlet ile halk
arasında köprü görevi
gördüğünü ifade etti. 

Hatay’ ın her nok-
tasına hizmet etmek için
mücadele ettiklerini ve
yapılan yatırımlar ile
hazırlanan projeler
hakkında kısa bilgiler
veren Genel Müdür

Mehmet Çaparali,
hizmet götürme nok-
tasında muhtarları
dikkate alarak ko-
ordineli şekilde çalıştık-
larını ve hizmet
hususunda her düşünc-
eye önem verdiklerini
ifade etti. 

Hatay’ ın muhtar-
larına kulak vermeleri ve
istişarelere önem ver-
melerinden dolayı
HATSU Genel Müdürü
Mehmet Çaparali’ ye
teşekkür eden mahalle
muhtarları, yapılacak
her hizmete destek ver-
mede hazır olduklarını
ifade ederek, mahal-
lelerine yönelik talep ve
temennilerini ilettiler.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi

Hatay genelinde şid-

detli yağışlar ile birlikte
yaşanabilecek sel
baskınlarının önüne
geçebilmek amacıyla
büz boru döşeme
çalışmalarını

sürdürüyor.
Yağmur sularını

kontrol altında tutmak
ve vatandaşların can
ve mal güvenliğini
sağlamak amacıyla

büz boru döşeme
çalışmalarını sürdüren
Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekiplerinin
yeni adresi Defne ilçesi
Döver Mahallesi oldu.

Ekipler, ilerleyen
günlerde de ihtiyaç
gerektiren tüm alan-
larda boru döşeme
çalışmalarının devam
edeceğini belirtti.

HATSU Genel Müdürü 
İskenderun Muhtarlarını ağırladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden
sel baskınlarına karşı önlem!

Hatay genelinde şiddetli yağışlar ile birlikte yaşanabilecek sel baskınlarının
önüne geçebilmek amacıyla büz boru döşeme çalışmalarını sürdürüyor 


