
ATAYURT
Erhan UNAY

Aralarında Hatay
Barosu’ nun bu-

lunduğu Türkiye’ de 80
Baro Başkanı, Korona
virüs önlemleri arasında 9
maddelik taleplerinin
dikkat alınmaması
halinde, Avukatlıktan
gelen güçlerini kul-
lanacaklarını Hükümete
deklare ettiler.

Aralarında Hatay
Barosu’ nun da bulun-
duğu, Adana, Adıyaman,
Afyonkarahisar, Ağrı,  Ak-
saray, Amasya, Ankara,
Antalya, Ardahan, Artvin,
Aydın, Balıkesir, Bartın,
Batman, Bilecik, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Denizli, Di-
yarbakır, Düzce, Edirne,
Elazığ, Erzincan, Erzu-
rum, Eskişehir, Gaziantep,
Giresun, Gümüşhane-
Bayburt Bölge Barosu,
Hakkari, Iğdır, Isparta, İs-
tanbul, İzmir, Kahraman-
maraş, Karabük,
Karaman, Kars, Kasta-
monu, Kayseri, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırşehir, Kilis,
Kocaeli, Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Muş,
Nevşehir, Niğde, Ordu,
Osmaniye, Samsun,
Sakarya, Siirt, Sinop,
Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,
Rize, Tekirdağ, Tokat, Tra-
bzon, Tunceli, Uşak, Van,
Yalova, Yozgat ve Zongul-
dak Baro Başkanları
Cumhurbaşkanlığı, Adalet
Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı ve Hazine ve Maliye
Bakanlığına ayrı ayrı 9
maddelik istemlerini

yayınladıkları ortak
deklarasyonda Hükümete
şöyle seslendiler:

“ Korona virüs salgını
nedeniyle SGK prim
borçları, beyanname
verme, vergi ödeme vb.
mükellefiyetlerin ertelen-
mesi, KDV oranının in-
dirilmesi, CMK, Adli
Yardım ve Hazinenin öde-
mekle yükümlü olduğu
Vekalet ücreti ve diğer
alacakların ödenmesi
talebi hakkında. Dünyada
yaşanan Korona virüs sal-
gını nedeniyle
yaşadığımız süreçte alı-
nan en önemli tedbirin in-
sanların evlerinde
bulunmaları sağlamak
olduğu değerlendirilmek-
tedir. Adalet Bakanlığı ve
Hakimler Savcılar Kuru-
lu’ nun bu süreçle ilgili
karar ve önerilerinden,
komisyonların ve
mahkemelerin bu uygula-
maya yönelik kararların-
dan, avukatların mesleki
faaliyetlerinin hemen
hemen tamamını ev-
lerinden sürdüreceği an-
laşılmaktadır. Alınan
tedbirlerin olumlu sonuç
vermesi için de bu yön-
temin zorunlu hale gele-
ceği öngörülmektedir.

Biz avukatlar için bu
sürecin geçici de olsa
ekonomik anlamda zor ve
yıpratıcı olacağı açıktır.
18/03/2020 tarihinde Biz
yukarıda imzası bulunan
barolar olarak; Cumhur-
başkanlığı tarafından
açıklanan tedbirlere
avukatlarla ilgili aşağıda
belirteceğimiz hususların
da eklenmesinin zorunlu-
luk olduğunu düşünüy-
oruz:

1-KDV, Muhtasar, KDV
tevkifatı ve Geçici Vergi
Beyannameleri ile 2019
yılı Gelir Vergisi Beyan-
namesinin verilme ve
ödeme sürelerinin 6 ay
süre ile ertelenmesi, 

2-SGK ve Bağ-Kur
primlerinin Mart, Nisan,
Mayıs ve Haziran dönemi
ödemelerinin 6’ şar ay
ertelenmesi, 

3-SGK primlerini

ödeyemediği için sistem-
den aktivasyon alamayan
ve bu nedenle sağlık
hizmetinden yararlana-
mayan avukatların da 3
ay süre ile sağlık hizmet-
lerinden faydalandırılması,

4-Avukatlık hizmet-
lerinin tamamında 6 ay
süreyle KDV oranının
yüzde 1’ e indirilmesi,

5-CMK ve Adli Yardım
ödeneklerinin ivedilikle
ödenmesi,

6-Maliye Hazinesi’ nin
ödemekle yükümlü
olduğu beraat vekâlet
ücreti, tazminat vb.
ödemelerin idari başvuru
aşamasında hemen
gerçekleştirilmesi,

7- CMK ücretlerinin
ödenmesinde duruşma
tutanağı yerine baro
tarafından görevlendirme
yapıldığına ilişkin belge ile
derhal ödeme yapıl-
masının sağlanması, 

8-Bu dönemde iş-
lerinin olumsuz etk-
ilendiğini beyan ederek
talepte bulunan avukat-
ların bankalara olan kredi
borçlarının, Mart, Nisan,
Mayıs ve Haziran dönemi
anapara ve faiz
ödemelerinin 3 ay süreyle
ve faizsiz olarak ertelen-
mesi,

9-Meslektaşlarımız
için uygun ve avantajlı
şartlarda sosyal amaçlı
kredi paketlerinin devreye
alınmasının teşvik
edilmesi, bankalar tarafın-
dan 6 ay sonra ödemeli
faizsiz kredi imkânı sunul-
ması gerekmektedir.

Yukarıdaki taleplerim-
izin ilgili Bakanlık ve ku-
rumlarca değerlendirip,
takip edilerek yerine getir-
ilmesini talep ederiz.”
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Hatay
Büyükşe-

hir Belediye
Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, Türk
coğrafyasında
hoşgörü, sevgi ve
kardeşliğin fili-
zlendiğini, bu
topraklarda asır-
lardır insanların bir
arada huzurlu
yaşadıklarına
dikkat çekti. 

Türk coğrafyasında baharın gelişinin simgesi olan
Nevruz Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında
Nevruz Bayramı’ nın kardeşliğin, sevginin ve bir
arada yaşama kültürünün simgesi olduğunu ifade
eden Başkan Lütfü Savaş düşüncelerini şöyle aktardı:

“ Coğrafyamızda her zaman coşkuyla kutladığımız
Nevruz’ u yeniden birlikte karşılaşmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Baharın habercisi olan bu güzel bayram,
çeşitli renkler, inanışlar ve gelenekler oluşturarak
yüzyıllardır yaşatılmış ve günümüze kadar gelmiştir.
Milletleri bir arada tutan başlıca öğe kültür, örf ve
adetlerdir. Hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu
topraklarda, asırlar boyunca farklı inançlara, dillere,
etnik köken ve kültürlere sahip insanlar bir arada,
huzur içinde yaşamıştır. Kültür mozaiği olan
coğrafyamızda farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz
aramızdaki güçlü bağları kuvvetlendiren zenginlikler-
imizdir. Bu anlamlı bayramı asırlar boyu kutlayan yüce
milletimiz, sevgi ve hoşgörüyü temel alarak ülkesine,
bölgesine ve dünyaya mutluluk ve kültürel zenginliği
yaymaya devam edecektir. Bu kutlu bayramın mil-
letimize bolluk, bereket ve hayırlar müjdelemesini
temenni ediyor, Nevruz’ un hepimize birlik, beraberlik,
sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.
Hataylı Hemşerilerimin ve Türk Milletinin Nevruz
Bayramını kutluyorum.”

ATAYURT
Haber Merkezi

CHP Hatay Mil-
letvekili Serkan

Topal, Ak Parti Milletvekil-
lerine vatandaşın soru-
nunu birlikte çözme
çağrısında bulundu.

CHP Hatay Milletvekili
Serkan Topal, Cumhur-
başkanı tarafından açık-
lanan ekonomik paketin
yetersiz olduğuna dikkat
çekerek, Ak Parti Mil-
letvekillerine seslenerek, “
Bu paket vatandaşın soru-
nunu çözmüyor, TBMM
olarak bütün vatandaşların
sorununa çare olacak pro-
jeleri birlikte üretelim”
önerisinde bulundu.

Hatay Milletvekili
Serkan Topal’ ın TBMM
Genel Kurulunda yaptığı
açıklama şöyle:

“ Bu sefer Sayın ikti-
dara değil, Sayın AK
PARTİ Milletvekillerine
seslenmek istiyorum.

Sağlık Bakanlığının
aldığı bütün tedbirlere
herkes riayet ediyor, bu
konuda sorun yok. Ancak
Sayın Cumhurbaşkanı
vatandaşın beklenti-
lerinden uzak 19 maddelik
bir ekonomik paket açık-
ladı. Bu pakette neler yok?
Fakir fukara yok, garip
gureba yok, elektrik fat-
urası yok, su faturası yok,
doğal gaz faturası yok,
SSK primi yok, esnafların
senetleri yok, esnafların
kredileri yok, vergileri yok,
ücretsiz internet yok, kiracı
esnaflar yok. Üç ay
erteleme var. Yani, üç ay
sonra corona virüsten in-
sanlar ölmeyecek, işsizlik-
ten ölecek, iflastan ölecek,

başka şeyden ölecek.
Dolayısıyla gelin, birlikte
Türkiye Büyük Millet
Meclisi olarak, milletvekil-
leri olarak, bu esnafların
bütün vatandaşlarının
sorunlarını çözecek bir
proje üretelim, bir kanun
çıkaralım. Sizlerden ricam
budur, vatandaşların bek-
lentileri budur.”

80 Baro’nun çığlığını duymazsanız,
Avukatlıktan gelen gücümüzü 

kullanırız, yeter artık!

Aralarında Hatay Barosu’ nun bulunduğu 80 Baro Başkanı Cumhurbaşkanlığı,
Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına 9 maddelik

taleplerini sıralayarak yerine getirilmesini istedi ve Hükümete seslendi:

Corona Virüsü Dolayısıyla Sağlık Çalışanları Hatay Halkına İşte Böyle Seslendi: Hatay Evde Kal

Hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin
filizlendiği bu topraklarda,
asırlar boyunca insanlar bir

arada, huzur içinde yaşamıştır

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, Türk coğrafyasında baharın
gelişinin simgesi olan Nevruz Bayramı

dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı:

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’dan AK Parti Milletvekilleri’ne çağrı:

Gelin vatandaşın 
sorununu birlikte çözelim

Sizlerle birlikte
bu büyük
tehlikeyi

yeneceğimize
inanıyoruz!

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, İlçedeki Okullar ve İbadethaneleri 
dezenfekte etmeye devam ettiklerini belirterek ilçe halkına seslendi:

Serdar İBRAİMOĞLU’nun Haberi Sayfa 2’de

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz çalışmalara bizzat katılarak
Dünyanın en uzun 2. Kum sahilini kaderine terk etmeyeceklerini vurguladı:

Turizm ilçesi 
Samandağ’ında 

sahil düzenlemesi
Erdal YILMAZÇELİK’in Haberi Sayfa 6’da
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KORONAVİRÜS 

ÇIBANI İLE PATLADI

Sayfa 2’de
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Türkiye Ocak ayı ortasından
bu yana yaklaşık olarak

söylersek, iki aydır büyüyen ve
genişleyen bir koronavirüs tehdidi
ile yaşamaktayız.

Koronavirüs konusunda Çin
Halk Cumhuriyeti insanlığa büyük
bir ders verdi. Hem Koronavirüs
tehdidini ülkesinde bitirme nok-
tasına getirdi, hem de dünyadaki
koronovirüs tehdidinin olduğu
ülkelere yardım ellini uzattı.

Kapitalizm kamuculuğa karşı
serbest piyasacı ekonomisi ile
sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmasının
nedeni kar ve rant amaçlı bir mod-
elin olmasından kaynaklanmak-
tadır.

Koronavirüs, 2019 Aralık ayı
sonlarında Çin’ in Vuhan kentinde
salgın olarak ortaya çıktığında,

dünyadaki belki de bir avuç sosyal-
ist ve gerçekçi Çin uzmanı dışında
kimse, Çin’ in bu büyük ve
öldürücü salgını 2 ayda kontrol al-
tına alıp, etkisiz hale getireceğine
inanmıyordu.

Üstelik, salgın başladıktan sonra
Batı medyası uzun süre, salgının
kısa sürede bütün Çin’ e yayıla-
cağı ve Çin’ de yüzbinlerce kişinin
öleceği yayınını yaptı. Bu yayınlar
Çin’ e de ulaştı. Sosyalist sisteme
güvenen ve ÇKP’ nın önderliğine
inan Çin halkı ne bu yayınlardan
dolayı, ne de salgının büyüklüğü
karşısında paniğe kapılmadı. Mar-
ketler yağmalanmadı. Raftaki son
tuvalet kağıdı paketini kapma
yüzünden kimse birbirine düşmedi.

Çin Vuhan kenti gibi 11 milyon-
luk karantinaya alıp, salgını etkisiz

hale getirdi. Bununla kalmadı, 3 ay
sonra bu gün Küba ile birlikte
kendilerini “ yoksulluk ve diktatör-
lük cehennemi”  olarak tanımlayan
ve “ zenginlik, refah, demokrasi
cenneti”  olmakla övünen, ama kar
uğruna yaşlılarını koruyamayan
İtalya gibi kapitalist ve sömürgeci
batının yardımına koşuyor.

Bir dikkat çekmek istediğimiz
konu ; Dinciliği önemli bir siyasi
araç olarak kullanan tarikatlar ve
cemaatler, bunların şeyhleri, cüp-

peli ve cüppesiz imamları ve men-
supları salgından gerek, kendilerini
korumda gerekse tarikat üyelerini
işi üfürük, muska ve duaya bırak-
madılar. Tıbbi koruma yöntemlerine
ve katresini bile günah saydıkları
alkolden üretilmiş virüs savarlara
dört elle sarıldılar.

Dikkat çeken ikinci nokta ise
hükümetin ve Cumhurbaşkanın ko-
ronavirüsten kurtulmanın yolunun
“ Üretim ve istihdam”  konusun-
daki söylemleridir. Yani gelinen
nokta artık serbest piyasanın, kar
ekonomisinin sağlığa çözüm ol-
madığının görülmesidir.

Özel hastanelere gidip, parası
olmadığı için geri dönen insanlara
ancak ve ancak devletin has-
taneleri bakabilir. Bu gerçek artık
kanıtlanmıştır. Yakında özel has-

tanelerin kapatılması gündeme
gelirse, şaşmayın.

Batı ülkeleri bazı hastanelerin
kamulaştırılmasını gündemine
almıştır. Bu gerçek bile devletçiliğin
yeniden dünyanın gündemine
gelmesine neden olacaktır.

Yani özet olarak söylersek; Kap-
italizmin balonu Koronavirüs ile
patlamıştır. Koronavirüsbahenedir,
asıl mesele kapitalizmin çaresi-
zliğidir. Koronavirüs işi biraz hız-
landırmıştır.

Paniğe kapılmadan, gerçekçi
çözümlere halkın uyması ve disi-
plinli hareket etmesi ile birlikte ko-
ronavirüs belasından kurtulabiliriz.
Türkiye bilim kurulunun önerilerine
ve çözüm önerilerine halkın uyması
gerekir. Yoksa ciddi sorunlarla
karşı, karşıya kalırız.
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KAPİTALİZMİN BALONU
KORONAVİRÜS 

ÇIBANI İLE PATLADI

ATAYURT
Serdar İBRAİMOĞLU

Hatay’ ın Defne
Belediye Başkanı

İbrahim Güzel, Defne İlçe
halkıyla korona virüs
tehlikesini yeneceklerine
inandığını belirtti.

Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel, Defne
Belediyesi Ekiplerinin ilçe
halkının yoğun kullandığı
alanlarda dezenfekte çalış-
malarını sürdürdüklerini belir-
tirken, dezenfekte çalışmaları
çerçevesinde, Selim Nevzat
Şahin Anadolu Lisesi, Cemil
Şükrü Çolakoğlu İlkokulu,
Sümerler Ortaokulu, Mehmet
Fehmi Çankaya İlkokulu, Fatih
Sultan Mehmet Ortaokulu, Vi-
layetler Hizmet Birliği

Anaokulu, Nimet-Fahri Öksüz
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Yeşilpınar İlkokulu,

Tavla Mahallesi Ahmet Rende
Ortaokulu, Tavla Camisi, Tavla
Ahmet Edip Rende İlkokulu,

Tavla Defne Evi, Şeyh
Muhammed El Ğarip Türbesi,
Yeşilpınar Anaokulu, Özel
Beyaz Özel Eğitim ve Rehabil-
itasyon Merkezi, Yeşilpınar
Mirioğlu Çok Programlı
Anadolu Lisesi, Yeşilpınar Or-
taokulu, Defne Belediyesi
makine ikmal merkezi, Defne
Belediye Subaşı Ek Hizmet
Binası, Bahçeköy İlkokulu,
Defne Özel Eğitim Uygulama
Merkezi, Çekmece Muhtarlık
Bürosu, HATSU Genel Müdür-
lüğü Defne hizmet birimi,
Beyazkale Satranç Kulübü bi-
nalarının dezenfekte
edildiğine dikkat çekerek,
“ Halkımızın bireysel önlemleri
ihmal etmemesi çok önem-
lidir. Sizlerle birlikte bu büyük
tehlikeyi yeneceğimize inanıy-
oruz”  vurgusunu yaptı.

ATAYURT
Serdar İBRAHİMOĞLU

Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel, ihtiyaç sahibi

ailelere gıda yardımında bulunduk-
larını belirtti.

Başkan İbrahim Güzel sosyal
medya hesaplarından yaptığı pay-
laşımda, “ Belediyemizin Sosyal
Doku Ekibi tarafından yapılan in-
celemeler doğrultusunda ihtiyaç
sahibi olduğu tespit edilen dul,
yetim, yaşlı ve dezavantajlı vatan-

daşlarımızın evlerine gıda yardımı
yapmaya devam ediyoruz. Bu zor
dönemde çevrenizde yardıma muh-
taç olduğunu bildiğiniz dar gelirli,
dul, yetim, yaşlı ve dezavantajlı
aileleri belediyemizin Halk Masasına
ve Whatsapp ihbar hattına bildirm-
eniz yeterlidir”  dedi.

Başkan İbrahim Güzel, ihtiyaç
sahibi vatandaşların Halk Masası
444 53 24 ile  WhatsApp 0538 095
81 18nolu telefonlardan da yardım
isteyebileceklerini açıklamasında yer
verdi.

Defne Belediyesi’nden
ihtiyaç sahibi 

ailelere gıda yardımı

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, İlçedeki Okullar ve İbadethaneleri
dezenfekte etmeye devam ettiklerini belirterek ilçe halkına seslendi:

Sizlerle birlikte bu büyük tehlikeyi
yeneceğimize inanıyoruz!
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Öncelikle 2019 Aralık ayına
Virüs’ ün sıfır noktasına gidelim. 20 Ar-
alık 2019 tarihinde Çin’ in Hubei eyale-
tine bağlı Wuhan kentinde 61 yaşında
bir vatandaş ateş ve boğaz ağrısı ile
hastaneye gidiyor. Normal grip
sanılarak bu hasta evine gönderiliyor.
Aynı gün ve daha sonra ki günlerde
benzer şikayetlerle hastaneye başvu-
ranların sayısındaki artış dikkatlerden
kaçmıyor ve hastalar steril ortamda
takip ediliyor. Hastanelere daha önce
başvurup gönderilen kişilerin şikâyet-
leri bitmiyor ve bu sefer aşırı göğüs
ağrısı ve nefes almada ciddi zorlanma
şikâyeti başlıyor. Tabi artık iş işten
geçmiş ve bu virüs daha ilerleyen za-
manlarda kontrol edilemeyecek dere-
cede tüm dünyayı alarma geçirecekti. 

Hasta sayılarındaki artışın ve hasta-
ların durumunun endişe verici
olduğunu meslektaşlarına duyuran ve
bu salgının önüne geçilmesi gerek-
tiğine dair birçok kişi ile temaslara
geçen Çinli Doktor Li Venliang, Çinli
yetkililer tarafından gözaltına alınarak
vatandaşları tedirgin etmek, korku ve
panik ortamı yaratmakla suçlanıyordu.
Daha sonra durumun yetkililer tarafın-
dan fark edilmesi ve Doktorun haklı
olduğu kanısına varılınca hükümet der-
hal acil durum ilan ediyor ve yapılan
araştırmalar ve elde edilen veriler net-
icesinde bu salgının bir hayvan
pazarından çıktığı düşünülerek hayvan
pazarı kapatılıyordu. Tabi artık iş işten
geçmişti. İlk ölümler meydana gelmiş,

Çin’ in tamamında alarmlar çalmaya
başlamış ve herkesin önlem alması
gerektiğini Çinli yetkililer duyurmaya
başlamıştı. Tabi dünyanın dört bir
yanında yaşayan ve Aralık ayında
Çin’ e gelerek yeni yılı kendi
ülkelerinde geçiren Çinli’ ler de
yaşadıkları ülkelere geri dönmüştü.
Ama birçoğu virüsü taşıyarak geri dön-
müştü. Bunların başında da ünlü oto-
mobil firmalarının fabrikalarında çalışan
Çinli’ lerdi. Yani deyim yerindeyse
İtalya’ da dev otomobil firmalarında
çalışan Çinli’ ler. Çinli yetkililer tüm
dünyanın önlem alması çağrısında bu-
lunsa da bazı ülkeler bu durumu cid-
diye almamış ve özellikle İtalya bu
çağrıya kulak asmamıştı. Şu an varılan
tabloda İtalya çok derin bir yara
almıştı. İspanya, Fransa, ABD, İran,
Irak ve yüzden fazla ülkede Corona
Virüs yayılmaya başlamış ve yayıldığı
her ülkede insanlar ölmeye başlamıştı.
Bu ülkelerden biri de maalesef Türkiye.
Türkiye salgının başından beri önlemini
alsa da virüsün ülkeye girmesine engel
olamamıştır. 

VİRÜSLE MÜCADELEDE DOĞRU
VE YETERLİ MİYİZ?

Kendi kişisel görüşüm doğru bir
şekilde mücadele etmiyor ve yeterli
değiliz. Öncelikle kişisel bakım ve temi-
zlikten çok insanları sokaklardan uzak
tutmalıyız. Her ne kadar Radyo, TV,
Gazeteler ve sosyal medyada herkesin
evinde kalması gerektiği söylense de
bu uyarıların pek dikkate alındığını san-

mıyorum. Sokaklarda özellikle 50 yaş
ve üzeri vatandaşlar cirit atıyor. Birçok
kişi bu işin ciddiyetinin farkına varmış
değil. Yurtdışından gelen özellikle de
Umre’ den dönen vatandaşlar için
kanımca 1800 ve 1900’ lü yıllarda Os-
manlı Devleti’ nin salgın hastalıkları
önlemedeki politikaları izlenmesi
gerekiyordu. Nedir bu politikalar diye
soracak olursanız hemen bahsedeyim: 

Osmanlı Devleti salgın hastalıkların
önüne geçebilmek adına karantina
adası kurmuş ve Anadolu’ ya hastalık
girmesin diye şehir dışından gemilerle
gelen herkesi adada kontrol edip
dezenfekte ederek Anadolu’ ya
geçiriyordu. 

Bu dezenfekte ve karantina işlemi
tüm medeniyetlerin takdir ettiği ve
dünyada sadece üç tane bulunan bun-
lardan birisinin de İzmir Urla’ da bulu-
nan Karantina adasında yapılıyordu… 

İnsanların hakkından bahsederken
“ Hastalıklara geçit vermeyen karan-
tina adası, Tahaffuzhane”  söylem-
lerinden bu adanın ve bu politikanın ne
kadar önemli olduğunu anlarız. 

İzmir Urla'da bulunan Karantina
Adası, isminden anlaşıldığı gibi Os-
manlı Dönemi'nde bulaşıcı hastalıkların
önüne geçebilmek için kullanılan bir
adaydı. Osmanlı döneminde dünyanın
çeşitli bölgelerinde çıkan ve ölümcül
olan salgınlara karşı tedbir almak
amacıyla Çanakkale'de 1835'te ilk
karantina hastanesi kuruldu. Bu has-
tane daha sonra İzmir Urla'daki 350
dönümlük ada üzerine taşınarak kalıcı
hale getirildi.

Türk Dil Kurumu da Tahaffuzha-
nenin anlamanı, sefer sırasında, yolcu
ve çalışanların arasında bulaşıcı
hastalık görülen gemilerin karantina
sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık ön-
lemlerinin alınması ve hastaların iy-
ileştirilmeleri için büyük limanlara yakın
kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu olarak
tanımlıyor.

1800'lü yılların başında dünyanın
hemen her tarafına musallat olan kol-
era, veba, tifo, çiçek, sarıhumma gibi
hastalıkların önüne geçmek için Os-
manlı Devleti tarafından Tahaffuzhane
kurulmuştur. 1823 yılında ilk karantina
bölgeleri kuruldu. Fakat Türkiye
Cumhuriyetine kadar sürecek Tahaf-
fuzhane, 1865 yılında Urla'da bulunan

bir adaya Osmanlı Devleti tarafından
Fransızlara yaptırılmıştır. (Dünyada
tescilli olarak bulunan 3 tane Karantina
Adası bulunur: Bunlar ABD'de Elisa
Adası, Hırvatistan Dubrovnik'te bulu-
nan ada ve ülkemizde bulunan Urla
Karantina Adası.)

Ticaret, yolcu, hac vb. amaçlarla
gelen gemiler ada açıklarında demir
atar ve içindeki yolcu ve mürettebat
küçük teknelerle karaya taşınırdı. Yol-
cular eşyalardan farklı bir yerden
Tahaffuzhaneye girerek kayıt ve ön
muayene olduktan sonra duşa gönder-
ilirdi. Önce kıyafetler çıkartılıp numaralı
filelere konulur sonra da 360 derece
dönebilen dolaplara yerleştirilirdi.
Görevliler bu dolapları çevirerek gelen
kişileri görmeden kıyafetlerini alabilir-
lerdi. Yolculara sabun havlu takunya
gibi eşyalar verilir ve sterilize edilmiş su
ile yıkanmaları sağlanırdı. Duştan çıkan
insanlara dezenfekte edilmiş kıyafetleri
geri verilir ve doktor muayenesine
giderdi. Bu muayenede hastalığı ol-
mayanlar yolculuğuna devam ederken
hastalık belirtisi olanlar ise adada mis-
afir edilirdi.

İnsanlar Tahaffuzhane'nin içerisinde
dezenfekte olurken aynı anda eşyaları
da aynı komplekste bulunan Teb-
hirhane'de dezenfekte edilirdi. Tebhir,
buhar demektir. Yani Tebhirhaneye
buhar odası da denilebilir. Burada ince
bir detay bulunur. Tebhirhane'de 3 adet
buhar kazanı mevcuttur. Birinci
kazanda çamaşırlar yıkanırken 2.

kazanda kıyafetler yıkanırdı. 3.
kazanda ise ipekli kıyafetler yıkanırdı,
çünkü 110 derecelik buhar ipeğe zarar
verdiği için ve bu yolcuları mağdur
edebileceği için, Osmanlı Devleti bir
kazan daha koydurarak burada çeşitli
ilaçlarla ipekli kumaşların bozulmasını
önlemiştir.

Buraya gelen yolculardan bulaşıcı
hastalığı olduğu tespit edilenler adada
misafir edilmek üzere yerleştirilir. Yoğun
çabaları sonucunda iyileşen yolcular
seyahatlerine diledikleri gibi devam
edebilirler. Hastalığı ağır olup da vefat
eden misafirler ise ada yönetimi
tarafından defin edilirdi.

Şimdi günümüze baktığımızda ve
özellikle tüm dünyanın diken üzerinde
olduğu bir dönemde yurtdışından
gelen vatandaşların ülkeye normal şek-
ilde girmeleri doğru muydu? Daha
düne kadar yurtdışından geleli üç ya
da dört gün olmamış kişilerin dışarıda
halkın arasında olmaları doğru mu?
Sağlıklı insanlar ile virüs taşıyan insan-
ların aynı hastaneyi kullanmaları doğru
mu? Virüs’ ün insan vücuduna girdik-
ten 14 gün sonraya kadar da belirti
verebildiği gerçeği göz önünde bulun-
durulduğunda korona virüs ile mü-
cadelenin daha katı kurallar dâhilinde
olması gerektiğini düşünüyorum. 

Teknolojinin ve tıbbın kısıtlı olduğu
dönemlerde alınan önlemler bence bu
zamanda alınan önlemlerden daha
iyiydi. Korona virüs ile bu mantıkla mü-
cadele edilemez miydi???
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Corona Virüs İle 
Yaptığımız Mücadele 

Yeterli mi?

ATAYURT
Haber Merkezi

Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Enfeksiyon

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Dr. Tayibe Bal, Korona
virüs hastalığını yenmede halkın
ne kadar bilinçli davranacağının
çok önemli olduğuna dikkat
çekti. 

Dr. Öğretim Üyesi Tayyibe
Bal, maske takınca başka
önlem alınmamasına gerek yok
algısının doğru olmadığını yetk-
ililerin aldığı tedbirlerin yerinde
olduğunun altını çizerken özel-
likle, “ Ancak halkımızın bu
hastalığı yenmede ne kadar bil-
inçli davranacağı çok önem-
lidir”  konusuna parmak bastı.

Korona virüs salgınının,  nor-
mal gripten biraz daha farklı
olarak dinmeyen ateş öksürük
ve nefes darlığı olduğunu kayd-

eden Dr. Tayyibe Bal, vatan-
daşları evlerinden çıkmamaları
tavsiyesinde bulundu. 

Mustafa Kemal Üniversitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tayibe
Bal Beyzade FM Radyosunun
canlı yayın konuğu oldu.

Ayhan Gümüşsoy’ un sun-
duğu “ Haftanın Dosyası”  pro-
gramında “ Korona virüs”
konusunun tüm detayları
konuşulurken Enfeksiyon
Hastalıkları uzmanı Dr. Tayibe
Bal dinleyicilerden gelen soru-
lara da yanıt verdi.

“ Kritik bir dönemden geçiy-
oruz”  diyen Dr. Tayibe Bal,
2019 yılında ortaya çıkan Ko-
rona virüs (Covid-19)’ ün
dünyayı tehdit eden çok ciddi
bir hastalık olduğunu belirterek,
“ Salgını önlemek için yetkililer-
imizin aldığı tedbirler yerinde ve
önemli ancak bu hastalığı yen-

mede halkımızın ne kadar bil-
inçli davranacağı da çok önemli.
O yüzden dinleyicilerimize
zorunlu olmadıkça evlerinden
çıkmamalarını öneriyorum”
tavsiyesinde bulundu.

Mustafa Kemal Üniversitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tayibe
Bal açıklamasını şöyle
sürdürdü:

“ Bu hastalığın semptom-
larına baktığımızda normal
gripten biraz daha farklı olarak
dinmeyen ateşe eşlik eden ök-
sürük ve nefes darlığıdır. Ateşi
üç gün içinde kontrol altına ala-
biliyorsa yüksek olasılıkla
mevsimsel griptir ama üç gün-
den fazla devam eden özellikle
dinmeyen ateş varsa en yakın
Aile Sağlığı Merkezlerine veya
hastaneye başvurmaları
gerekiyor.

Salgınla mücadele etmede

en önemeli şey hijyen, temizlik-
tir, sabunla el yıkamadır, kirli
ellerle yüzde dokunmamaktır.
Suya sabuna ulaşamaya-
cağımız yerde el dezenfektanlar
olabilir. Maske iyi ama maske
tamamen korumuyor. Maske

takınca başka önlem almama
gerek yok gibi bir algı var, bu
doğru değil. 

Yüksek risk grubunda olan-
lar, yurt dışından gelenler 14
gün kuralına uyup evde ayrı bir
odada kapısını kapalı tutup

penceresini arada açıp hava-
landırmalıdır. Evde başka bir
odaya geçme ihtiyacı varsa
maske takması gerekir ama
mümkün olduğunca kendisini
izole etmeli odadan dışarı çık-
mamalıdır.”  

Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tayibe Bal; 
Maske takınca başka önlem alınmamasına gerek yok algısının doğru olmadığını savundu:

Bu hastalığı yenmede halkımızın ne kadar
bilinçli davranacağı çok önemlidir

İzmir Urla’daki 
Karantina Adası
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ATAYURT
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi, vatan-

daşların ve personellerin daha
sağlıklı ortamda çalışmaları ve
korona virüs (covid-19) sal-
gınına karşı korunmak amacıyla
tedbirler almaya devam ediyor.

Korona virüs ve salgın
hastalıklara karşı toplum
sağlığını korumak için bir
süredir almakta olduğu tedbir-
leri arttıran Hatay Büyükşehir
Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı
ekipleri, personellerinin daha
sağlıklı bir ortamda çalışmaları
amacıyla Hatay Büyükşehir
Belediyesi hizmet birimlerine
dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri, dünya gündeminde
geniş yankı uyandıran Korona
virüs (covid-19) salgınında
Hatay’ da yaşayan hemşeri-
lerinin sağlık güvenliğini koru-
mak için rutin olarak organize
edilen dezenfekte ve temizlik
çalışmalarına devam edecek-
lerini bildirdi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ,

İSKENDERUN TİCARET 
VE SANAYİ ODASINI

İLAÇLADI
Bu arada, Hatay Büyükşehir

Belediyesi ekipleri dezenfekte
çalışmaları çerçevesinde İsk-
enderun Ticaret ve Sanayi
Odasında da Korona Virüs risk-
ine karşı ilaçlama gerçek-
leştirdi.

Dünyayı sarsan ve
Türkiye’ yi de etkisi altına alan
Korona Virüs (COVİD 19) risk-
ine karşı kamu kurum ve kuru-
luşları ile Sivil Toplum
Kuruluşları binalarında da is-
teğe bağlı olarak dezenfektan
çalışmalarını aralıksız devam
ettiren Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekiplerinin adresi
İskenderun Ticaret ve Sanayi
Odası oldu.

Sanayici ve iş insanlarının
daha kaliteli ve hijyenik bir or-
tamda hizmet almaları amacıyla
çalışmalarına devam eden
Hatay Büyükşehir belediyesi
ekipleri; İskenderun Ticaret ve
Sanayi Odasının tüm katları ile
birimlerini ilaçlayarak dezenfek-
tan çalışmalarını gerçek-
leştirdiler.

ATAYURT
Neval ALTINÖZ

Eğitim Sen Hatay
Şube Yürütme

Kurulu, Türkiye’ nin
karanlık korona virüsü
günlerinden aydınlığa
bilim, dayanışma ve
sorumlulukla ulaşa-
cağını dile getirdi.

Eğitim Sen Yürütme
Kurulu Yaptığı Basın
açıklamasında, Korona
virüsü salgınıyla daha
nelerin yaşanılacağını
ve salgın tehdidinin
nereye varılacağına bil-
inmediğine dikkat çek-
erken, kamuoyuna
şöyle seslendi:

“ Dünyanın
neredeyse tüm ülkeler-
ine etkisi altına alan
oldukça ciddi bir salgın
tehdidi bugün artık
dünden çok daha yakın
ve gerçekçi. Ne ola-
cağını, neler yaşaya-
cağımız ve bu salgın
tehdidinin ortadan nasıl
kalkacağını bile-
memenin verdiği korku
ve kaygı her geçen gün

artmakta; bilinmezliğin
yarattığı karanlık, adeta
bir karabasan gibi gün-
delik yaşamlarımızı esir
almakta; dünya uzun
sürecek bir korku gird-
abının içerisine sürük-
lenmektedir.

Kapitalizmin bitmek
tükenmek bilmez kar
hırsının, daha fazla
kazanmak için
sömürünün
yaşamımızın her alanını
kuşatmasının, doğanın
tahrip edilmesinin acı
sonuçlarına birlikte
tanıklık ediyoruz.

Bilimin insan, doğa
ve toplum yararına
değil de muktedir
olanın emrinde bir avuç
kapitalistin bitmek

tükenmek bilmeyen kar
isteğini karşılamak için
kullanılmasının
sonuçlarını artık tüm
dünya rahatlıkla göre-
bilmektedir.

Değerli eğitim ve
bilim emekçileri, sevgili
öğrencilerimiz, ülkem-
izin güzel insanları;

Eğitim ve bilim
emekçilerinin bu
topraklarda 112 yıldır
aralıksız devam eden
mücadelesini bugün
sürdüren Eğitim Sen
olarak sizlere sesleniy-
oruz. Biliniz ki
yaşadığımız gerçeklik
ne olursa olsun, çare-
siz değiliz, yalnız
değiliz, umutsuz hiç
değiliz. Henüz hiç bir

şey için geç değil. Bu
kaygı ve korku dönem-
ini birlikte aşacak, ay-
dınlığa birlikte
ulaşacağız. Yine birlikte
halay çekip, türkülerim-
izi birlikte söyleyecek,
güneşin sofrasına hep
birlikte oturacağız.

Bu karanlık günler-
den aydınlığa bilim,
dayanışma ve sorumlu-
luk ile ulaşacağız. Bil-
imin söylediği ve
önerdiği ne varsa ek-
siksiz yaşama geçire-
cek ve kısa sürede
yaşamımızın nor-
malleşmesi için üzerim-
ize düşen
sorumluluklarımızı yer-
ine getireceğiz. Yöneti-
cileri sürekli olarak

uyarmak bizlerin ka-
musal sorumluluğudur.
Alınan tedbirleri de
yönetimin tüm uygula-
malarını da yakından
takip edecek; yanlışlık
ve eksikliklerin gider-
ilmesi için adım ata-
cağız. Eğitim Sen
olarak, bu sorumlu-
luğumuzu hem merkezi
hem de tüm illerde titiz-
likle yerine getire-
ceğimizin tüm
kamuoyu tarafından
bilinmesini isteriz.

Dayanışma bu zor
günleri aşabilmenin en
önemli aracı olacaktır.
Kimsenin yalnız, çare-
siz ve umutsuz
kalmasına izin ver-
memek bizleri bugün-

den yarına taşıyacaktır.
Eğitim Sen Genel
Merkezi, şubeleri, tem-
silcilikleri, üyeleri kimin
ihtiyacı varsa onun
omuz başında; nerede
gereksinim oluşursa
tereddütsüz orada ola-
caktır. Omuz omuza, el
ele yürüdük, yürümeyi
sürdüreceğiz.

Eğitim Sen için
öncelik insanlarımızın
sağlığıdır. İnsan
sağlığını tehlikeye ata-
cak hiçbir adımı doğru
ve kabul edilebilir bul-
mayız. O nedenle de,
salgın tehdidinin oluş-
masının hemen ardın-
dan MEB’ e okulları
tatil etme ve öğrenci-
lerin, çalışanların

sağlığını tehlikeye at-
mama çağrısında bu-
lunduk. Eğitim Sen
tarihsel sorumluluğunu
yerine getirmek için bir
adım daha attı ve tüm
çalışanlarına 30 Mart
2020 tarihine kadar
ücretli mazeret izni
verdi. Çalışanlarımıza
verilen ücretli izin yıllık
izinlerine dahil
edilmeyecek. Bu adım
ne sendikanın kapatıl-
ması anlamına geliyor
ne de sendikal faaliyet-
lerin tatil edilmesi.
Çalışanlarımızın sağlığı
da hakları da Eğitim
Sen olarak sürekli
gözeteceğimiz en
önemli unsurlar oldu,
olmayı da sürdürecek.

Tüm emekçilerin bu zor
günlerde aynı hakları
kullanması gerektiğine
olan inancımız tamdır.

Eğitim Sen Genel
Merkezi, şubelerimiz ve
temsilciliklerimiz bulun-
dukları bölgelerde bu
dönemde yaşananları
yakından izleyecektir.
İhtiyaç olması halinde
ve gerekli durumlarda
Eğitim Sen sorumluluk
almaktan kaçınma-
yarak, üzerine düşeni
yerine getirecektir. 

Milli Eğitim Bakan-
lığı ve YÖK gibi faaliyet
alanımızda bulunan
kamu kurumlarının, bu
zor süreci sendikalar
ve diğer örgütlü kesim-
lerle koordine ederek
sürdürmesi çağrımız
bugüne kadar yanıtsız
kalsa da ısrarla bu
çağrıyı yineleyeceğiz.
Bu zor dönemi
dayanışma ve yan
yana durarak aşa-
cağımıza olan
inancımızla, ka-
muoyuna saygıyla
duyurulur.”

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediye
Başkanı İzzettin

Yılmaz, Ekiplerinin
Vatandaşları hijyenik
koşullara kavuşturmak
için gece gündüz
çalıştıklarını belirtti. 

Antakya Belediyesi
Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekiplerinin, Ko-
rona virüs tedbirleri
kapsamında Saray
Caddesi ve Tarihi
Uzun Çarşı’ da dezen-
fekte çalışması
gerçekleştirdiklerini
kaydeden Antakya
Belediye Başkanı
İzzettin Yılmaz, Korona
virüsünün yayılımını
önlemek amacıyla

vatandaşların çok sık
kullandığı Saray Cad-
desi ve Tarihi Uzun
Çarşı’ da kimyasal
maddelerle ve son
teknoloji araçlarla
dezenfekte çalışması
gerçekleştirdiklerine
dikkat ekti.

Başkan İzzettin Yıl-
maz, dezenfekte çalış-
malarının gece gündüz
demeden düzenli
olarak devam ede-
ceğinin de altını çizdi. 

ANTAKYA
BELEDİYESİ 

EKİPLERİ, KAMU
KURUM VE 

KURULUŞLARINDA
DEZENFEKTE 

ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRÜYOR
Antakya Belediye

Başkanı İzzettin Yılmaz
bu arada, Antakya
Belediyesi ekiplerinin
Korona virüsüne karşı
alınan tedbirler kap-
samında kamu kurum
ve kuruluşlarında
dezenfekte işlemlerini
gece gündüz deme-
den sürdüreceklerinin
altını çizerken, vatan-
daşlara sağlıklı bir or-
tamda hizmet
verilebilmesi için kamu
kurum ve kuru-
luşlarında eğitimli ve
sertifikalı teknik per-
sonellerle dezenfekte
çalışması gerçekleştir-
ildiğini vurguladı. 

Virüs ile mü-
cadelede önlem
amaçlı dezenfekte
işlemlerine hız kesme-

den devam edile-
ceğinin altını çizen An-
takya Belediye
Başkanı İzzettin Yıl-
maz; periyodik olarak
dezenfekte işlemlerinin
sürdürüleceğinin
sözüne vererek,
“ Resmi kamu bi-
nalarının dezenfekte
çalışması gerçekleştir-
erek, hijyenik ortam-
larda hizmetin
devamını sağlamış bu-
lunuyoruz. Vatan-
daşlarımızın yoğun
olarak bulunduğu her
ortak alanı, hizmet
sunulan her yeri hi-
jyenik koşullara kavuş-
turmak için ekiplerimiz
gece gündüz
çalışıyor”  ifadelerine
yer verdi.

Ekiplerimiz, Vatandaşlarımızı hijyenik koşullara
kavuşturmak için gece gündüz çalışıyor

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Korona Virüse karşı Tarihi
Uzun çarşı ile Saray caddesinin dezenfekte edildiğine dikkat çekti:

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hizmet 
birimlerine dezenfektan üniteleri yerleştirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve personellerin daha sağlıklı ortamda çalışmaları
ve korona virüs (covid-19) salgınına karşı korunmak amacıyla tedbirler almaya devam ediyor:

Eğitim Sen Hatay Şube Yürütme Kurulu, Dünyanın korona virüsü tehdidiyle bilinmezliğin
yarattığı karanlığa sürüklenmek istenildiğine dikkat çekerek Türk Halkına çağrıda bulundu:

Bu karanlık günlerden aydınlığa bilim,
dayanışma ve sorumluluk ile ulaşacağız
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Alevi Kanaat Önderleri, Ko-
rona virüsünden dolayı

tehlike altında olduklarını, tedbir
alacaklarını ve vatandaşların
davetiyelerini minimuma in-
dirmeleri çağrısında bulundular.

Samandağ Belediye Başkanı
Av. Refik Eryılmaz, Samandağ
Muhtarlar Derneği’ nin Korona
virüsü ile ilgili organize ettiği
şeyhlerle toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda Korona virüsü ile

ilgili gereken önlemlerin alın-
ması, namaz davetlerinin mini-
muma indirilmesi hem fikrine
vardılar.

Samandağ Belediye Meclis
Salonunda gerçekleşen toplan-
tıya Samandağ Belediye
Başkanı Av. Refik Eryılmaz,
Başkan Yardımcıları Timur Bo-
zoğlan, Aydın Duran, İlçe Sağlık
Müdürü Şafak Miçooğulları,
Samandağ Muhtarlar Derneği
Başkanı Mahir Cabburoğlu,
EHDAV Başkanı şeyh Ali Yeral,
din ve kanaat önderleri ile

muhtarlar katıldı.
Samandağ Kaymakamının

talimatıyla toplantıya katılan İlçe
Sağlık Müdürü Şafak
Miçooğulları alınması gereken
tedbirleri konuştu.

BAŞKAN ERYILMAZ: 
BURADA BİR TEHLİKE

VAR TEDBİRİMİZİ ALMAK
ZORUNDAYIZ

Toplantıya ev sahipliği yapan
Samandağ Belediye Başkanı
Refik Eryılmaz yaptığı konuş-
masında şunları söyledi:

“ Dünya tarihinde çok ciddi

ve ilk defa bu kadar tehlikeli bir
virüs ile karşı karşıyayız. Önlem
almamız gerekiyor. Burada bir
tehlike var, tedbirimizi almak
zorundayız. Mümkün olduğu
sürece dışarıya çıkmayalım. 50
yaş üstündekiler tehlike altında
ciddi bir tehlike var. Bu kadar
tehlikeli bir virüs mevcut iken
herkes kendine düşen görevi
yapmalıdır.”

DAVETİYELERİ EN AZA 
İNDİRMEMİZ LAZIM

Toplantıya katılan Alevi
Kanaat Önderleri: “ Önlemler al-

mamız lazım. Adaklarda ve
namaz dualarında davetiyeleri
en aza indirmeniz gerekiyor.
Tehlikeli bir süreçten geçiyoruz.
Bu aşamayı geçene kadar inanç
olarak sıkıntı yoktur. Dini boyu-
tunda insanlar adağını yapabilir.
Amaç toplanmayı engellemek”
ifadelerine yer verdiler. 
AMACIMIZ ADAKLARIMIZI

VE NAMAZLARIMIZI 
İPTAL ETMEK DEĞİL
Toplantıya katılan EHDAV

Başkanı Şeyh Ali Yeral; da
konuşmasında şu görüşleri dile

getirdi: “ Biz bu vaka oluşurken
Türkiye’ ye gelmeden önce ted-
bir almayı düşündük.

Amacımız adaklarımızı ve na-
mazlarımızı iptal etmek değil.
Lakin çok tehlikeli bir süreçten
geçiyoruz. Acı bir gerçekle yüz
yüzeyiz. Önlem almamız lazım.
Hıristiyan kardeşlerimiz ibadet
yerlerinde önlem aldı. Sünni
kardeşlerimiz ibadet yerlerinde
önlemlerini aldı. Şii kardeşlerimiz
de ibadet yerlerinde önlem aldı.
Davetiyeleri de hafifleteceğiz. Bu
sorun bitinceye kadar.”  

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK 

Samandağ Belediyesi
ekipleri, Hatay

Büyükşehir Belediyesi ekipleri
ile birlikte tüm dünyayı tehdit
eden Corona virüse karşı temi-

zlik ve dezenfektan çalış-
malarını tam gaz sürdürüyorlar. 

Halk sağlığının korunması
amacıyla ilçe sınırları içerisinde
bulunan bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra ilçe
sınırları içinde bulunan okullar,
ibadethaneler ve vatandaşların

yoğun olarak kullandığı park-
larda dezenfekte çalışmaları
gerçekleştiren Ekipler, son
olarak Sakarya İlkokulu, Eczacı
Meryem Karaçaylı İlkokulu, Dr.
AlaaddinCilli İlkokulu, Sıdıka
Bedia Kara İlkokulu, Meydan
Jandarma Karakol Komutan-

lığı, Meydan Aile Sağlığı
Merkezi, Tekebaşı Aile Sağlığı
Merkezi, Tekebaşı Eczacı
Maruf Cilli Anadolu Lisesi,
Zeynel Abidin Cilli İlkokulu,
Tekebaşı Kurtuluş İlkokulu,
Tekebaşı Ortaokulu’ nda
dezenfekte çalışmaları gerçek-

leştirdiler. 
Samandağ Belediyesinden

yapılan açıklamada;  “ Tüm
dünyayı tehdit eden Corona
virüsüne karşı halkımızı koru-
mak amacıyla ilçe genelinde
dezenfekte çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Vatan-

daşlarımızın da bu konuda
gerekli hassasiyeti göster-
melerini ve kişisel tedbirlerin
elden bırakılmamasını rica
ediyoruz. Halkımızın sağlığı
için çalışmalarımızı aralıksız
sürdüreceğiz.”  ifadelerine yer
verildi. 

Tehlike altındayız, tedbirlerimizi alacağız,
davetiyelerinizi minimuma indirin!

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Muhtarlar Derneği’ nin Korona
virüsü ile ilgili organize ettiği şeyhlerle toplantı gerçekleştirildi ve ortak karar alındı:

Samandağ’da dezenfekte çalışmaları tam gaz

Samandağ Belediyesi ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte tüm dünyayı
tehdit eden Corona virüse karşı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını sürdürüyorlar:
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Hatay’ ın Samandağ
Belediye Başkanı Refik

Eryılmaz, Dünyanın en uzun 2.
Kum sahilini kaderine terk et-
meyecekleri sözünü verdi.

Başkan Refik Eryılmaz, yaz
sezonu öncesinde sahilde

yapılan çalışmalara katılarak il-
gili birimlere direktifler
verirken, Samandağ ilçesini
Turizm sezonuna hazırlayacak-
larını belirterek şu ifadelere yer

verdi:
“ Turizm ilçesi Saman-

dağ’ ımızın çehresini düzelt-
mek için yaza hazırlık
kapsamında yapılacak çevre

düzenlemesi öncesi molo-
zların kaldırılması ve sahil
düzenleme çalışmamızı
gerçekleştirdik.

Dünyanın en uzun 2. Kum

sahilini kaderine terk etmeye-
ceğiz. Bu bölgede ya-
pacağımız çalışmalarla göz
alıcı bir turizm kenti inşa ede-
ceğiz.”

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Koor-

dinasyon Merkezi (UKOME),
Mart ayı Üst Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi.

Toplantıda 17 ana gündem
maddesi 1 ek gündem mad-
desi olmak 18 madde
görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Trafik Hizmetleri

Şube Müdürlüğü talebi doğrul-
tusunda  Defne ilçesi Vilayetler
Hizmetler Birliği Anaokulu’ nun
önünden geçen Nasır Çankaya
Caddesi’ nin Defne’ den An-
takya istikametine doğru olacak
şekilde tek yöne çevrilmesi; İsk-
enderun ilçesi Mustafa Kemal
Mahallesi Dr. Gani Bahadırlı
İlkokulu’ nun önünden geçen
575. Sokak’ ın tek yöne
çevrilmesi konuları görüşülerek
karara bağlandı. 

UKOME Mart ayı 
toplantısını gerçekleştirdi!

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz çalışmalara bizzat katılarak
Dünyanın en uzun 2. Kum sahilini kaderine terk etmeyeceklerini vurguladı:

Turizm ilçesi Samandağ’ında 
sahil düzenlemesi
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Seyfettin UYGUN

Türkiye’ de Pro-
fesyonel lig

maçlarından sonra,
Amatör liglerinde
maçlarının ileri bir tar-
ihe ertelendiği belir-
tildi.

Hatay Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu
Başkanı Mehmet
Öztürk, sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda Kulüp
Başkanlarına şöyle
seslendi:

“ ASKF Başkan-
larımızın Dikkatine!

Bilindiği gibi
Türkiye Futbol Fed-
erasyonu 13 Mart
2020 tarihli genelgesi
ile Korona Virüsüne
karşı tedbir amaçlı
Bölgesel Amatör Lig
ve Yerel Liglerde
Büyükler Kate-
gorisinde oynanan
Süper Amatör, 1.Am-
atör, 2.Amatör müs-
abakaları ile U19
Kategorisi 1. ve 2. Am-
atör kümeleri hariç

diğer tüm kategoril-
erdeki müsabakaların
ve Türkiye Şampiyon-
alarının 2019-2020 se-
zonunda
sonlandırdığını duyur-
muştu.

TFF İcra Kurulu
Üyesi ve TASKK Genel
Başkanı Ali Düşmez
amatör liglerimizin du-
rumu ile ilgili TFF İcra
Kuruluna kapsamlı bir
rapor sunmuş ve 19
Mart 2020 tarihinde
Perşembe günü an

itibariyle Gençlik ve
Spor Bakanımız Dr.
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu  başkan-
lığında yapılan toplan-
tıda alınan kararlar
doğrultusunda halen
oynanmaya devam
eden Bölgesel Amatör
Lig, Süper Amatör Lig,
1. ve 2. Amatör Ligler
ile U19 kategorisi 1. ve
2. liglerin müs-
abakaları ileri bir tarihe
ertelenmiştir.

Temennimiz;

ülkemizin bir an önce
bu salgından fazla etk-
ilenmeden çıkması,
sağlık ve huzur or-
tamının tesis edilme-
sidir. Unutulmamalıdır
ki şampiyonluklar bir
sporcumuzun, bir
vatandaşımızın canın-
dan daha değerli
değildir.

Daha sağlıklı oy-
nanacak futbol müs-
abakalarında
buluşmak üzere esen-
likler dileriz.”

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi gerçek-

leştirdikleri tespitlerin ardından
dere yataklarında temizlik çalış-
malarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülen çalışmalar

kapsamında dere yataklarında
biriken ve kış aylarında suyol-
larının daralmasıyla taşkınlara
sebebiyet veren ot, çamur ve
atıklar iş makineleri tarafından
kaldırılıyor.

Aşırı yağışlarda taşkınlarının
önlenmesi ve sel riskinin ortadan
kaldırılması açısından büyük
önem arz eden bölgelerde titiz

çalışmalar gerçekleştiren Hatay
Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Samandağ Yaylıca Mahalle-
si’ nde dere temizliği çalışmaları
gerçekleştirdi. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri, dere yataklarındaki
temizlik çalışmalarına Hatay’ ın
15 ilçesinde devam edeceklerini
belirtti. 

Profesyonel liglerden
sonra Amatör liglerdeki

maçlarda ertelendi

Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Mehmet Öztürk, kulüplere hatırlatmada bulundu:

Hatay Büyükşehir
Belediyesi’nden Dere

Temizliğine devam 
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Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Halk Sağlığı An-

abilim Dalı Öğretim Üyesi
Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş’ ın eşi Prof. Dr. Nazan
Savaş, ülke genelinde koron-
avirüs salgını ile mücadele
devam ederken çocuklara el
yıkama alışkanlığının eğlenceli
bir yöntemle kazandırılabile-
ceğine dikkat çekti.

Çocukları hem koron-
avirüsten korumanın hem de
başka virüs ve bakterilerin on-
ların sağlığını tehdit etmesine
engel olmanın yolunun el
yıkama alışkanlığı kazandır-
maktan geçtiğini vurgulayan
Prof. Dr. Nazan Savaş, çocuk-
lara ‘ Küçük Yeşil Sabun’
öyküsünü okudu.

Prof. Dr. Nazan Savaş,
çocuklara öykü okuyarak on-
lara el yıkama alışkanlığının
önemini bir kez daha hatırlattı.

Geleceğin teminatı yeni ne-
sillerin hijyen kurallarını bilmesi
ve olası salgın hastalıklardan

korunma yolları hakkında bil-
inçlenmesinin önemine deği-
nen Prof. Nazan Savaş, Radyo
Viva’ ya da konuk olarak açık-
lamalar da bulundu.

Prof. Dr. Nazan Savaş,
katıldığı radyo programında şu
ifadelere yer verdi:

“ Ben Halk Sağlığı uz-
manıyım. Halk sağlığının temel
kurallarından birisi de sağlık
eğitimidir. Kitap okuyarak öykü
okuyarak sağlık eğitiminin bir
boyutunu gerçekleştirebiliriz.
Böylelikle aile içi iletişimimizi
arttırmış oluruz. Bunu bir fırsat

bilerek ben bir gün önce çok
kısa bir öykü okudum. Bu
öyküyü de sosyal medya
hesaplarımdan paylaştım. Ve
bütün ailelere çocuklarına bu
öyküyü dinletmesini ve
bununla birlikte ailelerin de
çocuklarına bu tarz öyküler

okumasını tavsiye ettim.”  
Çocuklara el yıkama

alışkanlığını öğretilmesinin tek
başına yeterli olamayabile-
ceğinin altını çizen Prof. Dr.
Nazan Savaş, “ Çocuklar el
yıkamama alışkanlığını
kazanıyorlar. Ancak bazı okul

tuvaletlerinde sabun yok.
Alışkanlık kazandırılsa bile bu
el yıkama davranışını gerçek-
leştirecek imkanların sağlan-
ması gerekiyor. Bu noktada
kamu kurumlarının da kendiler-
ine düşen sorumlulukları var”
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nazan Savaş,
Çocukları korkutarak değil
konuyu eğlenceli hale getir-
erek sabun kullanımına teşvik
edilmesi gerektiğine vurgu ya-
parak şu uyarılarda bulundu:

“ Virüsün yapısında RNA
vardır protein ve yağ molekül-
leri vardır ve bunlar aralarında
birbirlerine kimyasal bağlarla
bağlanmıştır. Ama bu bağlar
zayıf bağlardır. Sabun, bu
bağları çözer dolayısıyla
virüsün yaşamasını olanaksız
hale getirir. Bu mekanizmayı
oyunlaştırarak, kitaplaştırarak
anlatmak gerekir. Sabun tüm el
dezenfektanlarından daha etki-
lidir. Ben halk sağlığı uzmanı
olarak geleneksel yöntemlerle
yapılan sabunlarımızı tercih
ediyorum. En az 20 saniye
sabunla yıkamamız
gerekiyor.”  

Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, Türkiye genelinde koronavirüs 
salgını ile mücadele devam ederken çocuklara el yıkama alışkanlığının eğlenceli bir yöntemle kazandırılabileceğine dikkat çekti:

Nazan Savaş’tan Çocuklara
bilgilendirici öykü! 


