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Hatay Valiliği, Ko-
rona virüsü

(Covid-19) salgınının bir
an önce engellenmesi için
alınan önlemlerin tüm
vatandaşlar tarafından is-
tisnasız uyulması gerek-
tiğini vurguladı.

Hatay Valiliği, Korona
Virüsü yasaklama karar-
ları çerçevesinde yaptığı
basın açıklamasında, 65
yaş üstü ile kronik
hastalıkları bulunan vatan-
daşların büyük bir risk al-
tında olduklarından dışarı
çıkamamaları uyarısında
bulunurken, yasaklarla il-
gili kamuoyuna şu bilgileri
aktardı:

“ Birçok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de
insan hayatı açısından
son derece tehlikeli olan
yeni tip Corona virüs
(Covid-19) salgını ne-
deniyle tüm dünyada can
kaybı ve vaka sayısı art-
maya devam etmektedir.
Covid-19 salgınında en
temel risk unsuru toplum-
sal alanlarda virüsün bu-
laşıcılığının yüksek/hızlı
olması, 65 yaş ve üzeri,
bağışıklık sistemi düşük
ve kronik akciğer
hastalığı, astım, KOAH,
kalp/damar hastalığı,
böbrek, hipertansiyon ve
karaciğer hastalığı olanlar

ile bağışıklık sistemini
bozan ilaçları kullanan
insanların üzerinde
ciddi sağlık sorunları
oluşturarak insan hay-
atını tehdit etmesidir.

Devletimiz tüm ku-
rumları ile bu salgının
yayılması ve vatan-
daşlarımızın hayatlarını
tehdit etmesini engelle-
mek için zorunlu

ihtiyaçların temin nok-
tasındaki umuma açık
yerlerin faaliyetlerinin dur-
durulması başta olmak
üzere birçok tedbir al-
makta ve bu kapsamda
uyulması gereken kuralları
belirleyerek vatan-
daşlarımızla paylaşmak-
tadır. Yaşanan salgının
biran önce engellenmesi
için alınan önlemlere tüm
vatandaşlarımızın istis-
nasız uyması büyük önem
arz etmektedir.

Ancak 65 ve üzeri
yaşlardaki vatan-
daşlarımız ile yukarıda
anılan kronik rahatsızlıkları
olan vatandaşlarımız
büyük risk altında ol-
masına rağmen toplum-
sal hareketliliğin içine
girmekte; halka açık alan-
larda, parklarda bir araya
gelmekte, zorunlu olma-
malarına rağmen toplu
taşıma araçlarında seya-
hat ederek hem kendileri
hem de toplum sağlığı
açısından risk oluştur-
maya devam etmekte-
dirler. 

Bu durumun devam
etmesi 65 yaş ve üstü
vatandaşlarımız ile kronik
rahatsızlıkları olan vatan-
daşlarımız kendi hayat-
larını ve toplum sağlığı
açısından ciddi risk oluş-
turarak salgının yayıl-
masını; vaka sayısı ve
tedavi gereksinimi art-

tırarak, vatandaşlarımız
hayatlarını kaybetmesi
riski ile toplum sağlığı ve
kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulmasına
sebep olacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve
Bilim Kurulunun tavsiyeleri
doğrultusunda,
21.03.2020 tarihi saat
24.00’ den sonra 65 yaş
ve üstü vatandaşlarımız
ile anılan kronik rahatsı-
zlıklara sahip vatan-
daşlarımızın
ikametlerinden dışarı çık-
maları, açık alanlarda,
parklarda dolaşmaları ve
toplu ulaşım araçları ile
seyahat etmeleri sınır-
landırılarak sokağa çık-
maları Valiliğimizce
yasaklanmıştır.

Alınan kararlar yürür-
lüğe girdikten sonra;
Özellikle tek başına
yaşayan ve ihtiyaçlarını
karşılayacak yakını bulun-
mayan 65 yaş ve üstü ile
kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın mağdur
olmaması; temel
ihtiyaçlarını karşılamak
için Kaymakamların
Başkanlığında, İlçe Em-
niyet Müdürü, İlçe Jan-
darma Komutanı, İlçe
Belediye Başkanı, Kay-
makamlar tarafından be-
lirlenecek kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri
ve ihtiyaç duyulacak sivil
toplum kuruluşları temsil-
cilerinin katılımıyla 65 yaş
üstü Vefa Sosyal Destek
Grubu oluşturulacak ve
sağlık başta olmak üzere
tüm temel ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli
tedbirler alınacaktır.     

İkametlerinden ayrıl-
malarına kısıtlama/yasak-
lama getirilen
vatandaşlarımız 112, 155,
156 numaraları üzerinden
ihtiyaçlarını bildirebilecek-
lerdir. Bu çağrıların cevap-
landırılması ve gerekli
hizmetlerin üretilmesi için
ihtiyaç duyulacak sayıda
başta kolluk birimleri
olmak üzere yeteri kadar
kamu görevlisi/ekip ve
araç görevlendirilecektir.

Bu karar yayım tarihin-
den itibaren yürürlüğe
girer. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.”
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Korona Virüs 
Medyayı Bitirecek

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın
özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini aksi takdirde Korona virüsün Anadolu basınını bitireceğini söyledi:
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Hatay’ ın
Defne

İlçesi’ ne bağlı Dur-
sunlu Mahallesi’ nde
bulunan ve vatan-
daşlar tarafından
Ğayn El-Ğatik (Eski
Çeşme) diye bilinen
çok eski zamanlardan
kalma tarihi çeşmenin
duvarında yer alan
yazılı taş kimliği belir-
siz kişi ve ya kişilerce
çalındı.

Mahalle sakinleri
tarafından büyük
tepki toplayan hırsızlık
sonrası 20. ve 21.
dönem DSP Eski Mil-
letvekillerinden ve
Dursunlu Mahallesi
nüfusuna kayıtlı Ali
Günay’  da sosyal
medyadan olaya sert tepki
gösterdi.

Hırsızlığın tarihi eser
kaçakçıları tarafından

yapıldığını iddia eden vatan-
daşlar yetkililere seslenerek
olayla ilgili soruşturma başlatıl-
masını ve hırsızların yakalan-
masını talep etti. 

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir Belediye
(HBB) Başkanı Doç. Dr.

Lütfü Savaş, suda yapılacak bir
damla tasarrufla geleceğe yatırım
yapılacağını söyledi. 

22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili
bir mesaj yayınlayarak gün geçtikçe
artan kuraklığa ve su kaynaklarının
tükenmesine dikkat çeken Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Lütfü Savaş; Su, paha biçilemez
doğal bir miras ve her canlının hakkı
olduğuna vurgu yaparak, “ Bu mi-
rası bizden sonraki nesillere temiz,
sağlıklı ve bilinçli şekilde aktarmak
amacıyla mücadele ediyoruz. Büyük
öneme sahip bir yaşam kaynağının

kullanımı hususunda özel du-
yarlılık göstermeli ve israf et-
memeliyiz. Su insanoğlu için
vazgeçilmez bir unsurdur. Bu se-
beple bilinçli kullanmalıyız”  dedi.

Suyun israf edilerek kullanıl-
ması ve küresel ısınma gibi ne-
denlerle de su kaynaklarının her
geçen gün azaldığını sulak ve
verimli topraklar kuraklaşarak
çölleştiğinin altını çizen Başkan

Lütfü Savaş, “ Birey olarak bizlere
de bir takım görevler düşüyor. Kendi
evimizde ufak tedbirlerle ya-
pacağımız her bir damla tasarruf
kendi geleceğimize yatırım olacak-
tır”  ifadesinde bulundu. 

Daha temiz su iletimi sağlanması
ve su kaybının önüne geçilmesi
amacıyla Hatay genelinde içmesuyu
hatlarında yenileme çalışması
yapıldığını dile getiren Başkan Lütfü
Savaş, suyu gelecek nesillere
sağlıklı şekilde aktarmak amacıyla
durmadan mücadele edeceklerini
belirterek, “ Bu duygu ve düşüncel-
erle, bütün hemşerilerimizin 22 Mart
Dünya Su Günü’ nü kutluyor, kurak-
lığın olmadığı sağlıklı ve huzurlu bir
dünya temenni ediyorum”   ifadeler-
ine yer verdi.

ATAYURT
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanal-

izasyon İdaresi Genel Müdürü
Mehmet Çaparali, vatandaşları
suyu bilinçli tüketmeleri
çağrısında bulundu. 

22 Mart Dünya Su günü
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan
HAT SU Genel Müdürü Mehmet
Çaparali; Dünya nüfusunun art-

ması, küresel ısınmaya bağlı iklim
değişiklikleri ve yeraltı kay-
naklarının kirlenmesiyle birlikte
suyun her geçen gün dünya nü-
fusuna yetmeyecek boyutlara
ulaştığına dikkat çekerek,
bununla beraber deniz, nehir, göl,
barajlar gibi yeraltı ve yerüstü kay-
naklarının her zamankinden daha
fazla korunmasına ve tüm insanlık
olarak duyarlılık gösterilmesi
gerektiğine vurgu yaptı.

Su kaynaklarının korun-

masına, bilinçli tüketilme-
sine ve geliştirilmesine
dönük Hatay genelinde
önemli içmesuyu pro-
jelerine imza attıklarını
hatırlatan Genel Müdür
Mehmet Çaparali, hayata geçir-
ilen bu projelerle birlikte içme-
suyunu gelecek nesillere temiz,
sağlıklı ve yeterli düzeyde aktar-
mayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Genel Müdür Mehmet Ça-
parali mesajında, “ 22 Mart

Dünya Su Günü’ nün, tüm can-
lıların ortak yaşamsal kaynağı
olan suyun korunmasına, bilinçli
ve duyarlı şekilde kullanılmasına
vesile olmayı diliyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum”  ifadeler-
ine yer verdi.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm
vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir!

Hatay Valiliği Korona Virüs (Covid-19) Yasaklama Kararları ile ilgili olarak yaptığı
Basın açıklamasında, 65 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları
olan vatandaşların büyük risk altında olduklarına dikkat çekti ve uyarılarda bulundu:

Suyumuzu bilinçli tüketmeliyiz
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (HATSU) Mehmet Çaparali, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Bir damla tasarruf 
geleceğimize yatırımdır

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 22 Mart
Dünya Su Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayarak gün geçtikçe

artan kuraklığa ve su kaynaklarının tükenmesine dikkat çekti: Tarihi Eser Kaçakçıları 
Dursunlu’da Eski Zamanlardan

Kalma Çeşme’nin Yazılı Taşını Çaldı

Korona virüsü, büyük ihtimalle çok üst seviyede 
laboratuarlarda üretilerek piyasaya sürülen bir virüs!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 21 Mart Cumartesi günü HRT Akdeniz Tv’ de yayınlanan ‘ Yeni Bir Gün’  programının canlı yayın konuğu
olurken Korona virüsüyle ilgili olarak yaptığı uyarılarda, Hijyen konusunda hassasiyet gösterildiği zaman panik olmaya gerek olmadığını söyledi ve ekledi:
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Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş,

Korona virüsünün büyük ihtimalle çok
üst sevide laboratuarlarda üretilerek
piyasaya sürülen bir virüs olduğunu
ancak yapılacak mücadelede hijyen
konusunda hassasiyet gösterildiği
zaman panik olmaya gerek olmadığını
söyledi. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Lütfü Savaş, 21 Mart Cumartesi
günü HRT Akdeniz Tv’ de yayınlanan
‘ Yeni Bir Gün’  programının canlı yayın
konuğu olurken Antakya Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu,
Hataylı Gazeteciler Tuba Alvanoğlu ve
Neşet Alkan’ ın yönelttiği soruları cevap-
landırdı. 

BU VİRÜS BENİM TAHMİNİME
GÖRE GENETİK YAPISI

DEĞİŞTİRİLMİŞ BİR 
VİRÜS DEĞİL

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Lütfü Savaş korona virüsü ile il-
gili yaptığı açıklamalarda,  “  Ben siyasi
kimliğimle değil bilimsel doğrular ile
konuşurum.  Belediye başkanıyım ama
benim mesleğim enfeksiyon hastalıkları
ve mikrobiyoloji. Virüs konusu benim
esas konum. Bu salgın Çin’ den itibaren
yayıldı ve bu taraflara geldi. Ve panik
içinde olan bir toplum durumuna geldik.
Hijyen konusunda hassasiyet göster-
ildiği zaman panik olmaya gerek yok. Bu
virüs benim tahminime göre genetik
yapısı değiştirilmiş bir virüs değil. Büyük
ihtimalle çok üst seviye laboratuarlarda
üretilerek piyasaya sürülen bir virüs”
dedi.

EN ÇOK ÖLÜM 
İTALYA VE İRAN’ DA 

Koronavirüsü salgının daha önce de
başka ülkelerde de görüldüğü iddiaları
hakkında düşüncelerini paylaşan
Başkan Lütfü Savaş, “  2002 yılında
Çin’ de kedilerden bulaşan salgına ko-
rona virüs söylendi. 2012 yılında develer-
den bulaşan ve Ürdün ve Suudi
Arabistan’ da görülen salgın için de aynı
söylemler oldu. Şimdi ki yine korona
virüs. Son olarak da yarasalardan bu-
laştığı söyleniyor ama şuana kadar
kimse ispat edemedi.  Demek ki
yarasalardaki korona virüsün insanlara
geçme ihtimali şuana kadar olmamış.
Bu işin uzmanı bir insan olarak bu virüs
laboratuarda oluşturulduğunu düşünüy-
orum. En çok ölüm vakası İtalya ve
İran’ da. Çin’ in yanında birçok devlet
olmasına rağmen o taraflarda hiçbir şey
yok. Japonya’ da bile vaka
bildirilmiyor”  ifadelerini kullandı.

NE KADAR DEZENFEKTAN 
KULLANIRSANIZ KULLANIN

SABUN KADAR ETKİLİ HİÇBİR
ŞEY YOKTUR

İnsanları hijyen ve etkileşim
konusunda hassas davranmaları gerek-
tiğini vurgulayan Başkan Savaş açıkla-
malarını şöyle sürdürdü:

“ Maskeleri, hasta ile ilgilenen
sağlıkçılar, hasta yakınları ve hastaların
takması gerekmektedir. Onun dışında in-
sanların maske takmalarına gerek yok.
Şuanda kolonya, dezenfektan, eldiven
ve maske karaborsa.  5 liralık mal
şuanda 15 lira olmuş durumda. Bilinçli
yaşamayınca ve dikkat etmeyince
sadece eldivenden, maskeden, jelden
veya dezenfektandan korunma refleksini
yapıyorsak bu da bizim bilinçsiz olduğu-
muzu gösterir. Herkesin dokunmadan
selamlaşması ve sık sık ellerini yıka-
maları lazım.  Ne kadar dezenfektan kul-
lanırsanız kullanın sabun kadar etkili
hiçbir şey yoktur. 

VİRÜS İNSANİ DEĞERLERİ
ÖĞRETTİ BİZE 

Virüsün kaybettirdiklerinin yanı sıra
kazandırdıkları da var.  En önemlisi
siyasetçi, zengin veya fakir ayırt etmek-
sizin virüs herkese bulaşabiliyor.
Arkanızda yüzlerce koruma olsa da eğer
hijyenik bir insan değilseniz size bulaşa-
biliyor. Ayrıca virüs, insani değerleri
öğretti bize.  Türkiye’ de daha önce
hava kirliliği üst seviyedeydi. Şimdi
birçok şehirde hava kirliliği yeşile dön-
müş ve tertemiz olmuş. Ormanlar daha
önce yok edilirken insanlarımız şimdi
katlettikleri ormana gidiyorlar. Bu şekilde
oksijenin ve ormanın değerini anlamış
olduk. Ve yaşlılarımızın da kıymetini
daha çok anlar duruma geldik.”  

Yaşlılar ve hasta olanların virüsten
korunmaları amacıyla hassas davranıl-
ması gerektiğini vurgulayan Başkan
Savaş,  “ Ben bu süreç içerisinde an-
neme hiç uğramadım. Bu annemi
sevmediğim anlamı taşımaz. Burada en
önemli konulardan biri de yaşlılarımızı
korumamızdır.  Bu kritik günlerden
geçene kadar temasları da uzak tut-
mamız gerekiyor”  dedi.

KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT 
ETTİĞİM İÇİN RAHATIM

Başkan Lütfü Savaş kişisel hijyene
dikkat ettiği için çok rahat olduğunu dile
getirdiği açıklamasında,

“  Günde en az beş yüz kişi ile
tokalaşıyoruz. Bu seçim zamanlarında
da daha fazlaydı.  Ben elimi yıkama fır-
satım olmadığı zaman kolonya kul-
lanırım.  Fırsatım olduğu her zaman
ellerimi yıkamaya özen gösteririm. Bu
hastalık olduğu için değil her zaman
yapılması ve alışkanlık edinilmesi
gereken bir durum.  Kişisel hijyene
dikkat ettiğim için rahatım”  vurgusu
yaptı. 

Başkan Savaş konuşmalarının de-
vamında izolasyon ve hijyene dikkat
edildiği takdirde ülkenin kısa süre
içerisinde toparlanacağı düşüncesini
paylaştı. 

Eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’ ın hazır-
layıp sosyal medyada paylaştığı ‘ Küçük
Yeşil Sabun’  hikâyesini çok beğendiğini
ifade eden Başkan Savaş, çocuklara
oyun ile öğretilerek ders niteliğinde bir
hikâye olduğunu ve bu hikâye ile çocuk-
ların bilinçlenebileceğini belirtti.

Konuşmalarının devamında Başkan
Lütfü Savaş, Nisan ayı sonuna kadar
HATSU’ nun su kesmeyeceğinin altını
çizdi.

KEŞKE OLAĞANÜSTÜ 
ŞARTLARDA OLUŞTURULAN 

BİRLİK, BERABERLİK VE 
POZİTİF KOORDİNASYON 
GÜCÜ HER ZAMAN OLSA 

Başkan Lütfü Savaş açıklamalarının
devamında şunları dile getirdi:

“  Devletimizin ve hükümetimizin al-
ması gereken önlemler var. Onların oluş-
turmuş olduğu bir kurul var. Keşke
Türkiye’ de olağanüstü şartlarda oluştu-
rulan birlik, beraberlik ve pozitif koordi-
nasyon gücü her zaman olsa.  Sağlık
Bakanlığı dünyaya entegre bir şekilde
gayret gösterdi ve bilim kurulu oluştu-
ruldu.  Oluşturulan ekipte siyasi bir bakış
var mı bilmiyorum ama buradaki bilim
adamı arkadaşlarımız virüs konusunda
bütüncül bir politika güdüyorlar.  Ülkem-
izde birçok konuyu dünyaya entegre bir
şekilde örnek alınarak, politikadan uzak
yapabilsek bir çok sorunu halledebili-
riz.”  

Başkan Lütfü Savaş, Hatay
Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine
düşen görevleri yerine getirdiklerini ifade
ederek camilerden havaalanına kadar
birçok yerde ilaçlama çalışmaları
gerçekleştirdiklerini ve çalışmalarına ara
vermeden devam edeceklerinin altını
çizdi. 

Çin’ in Wuhan kentinden yayılarak
son günlerde tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs (Covid 19) un oluştur-
duğu etkilerin sonucu olarak belediyede
oluşturulabilecek kriz masası ile ilgili
görüşlerini şöyle dile getirdi:

“ Bizim kriz masamız yok ama is-
tişare masamız var. Günde üç kez genel
sekreterimiz ile görüşüyoruz. Bir kriz
havası estirmemek için elimizden geleni
yapıyoruz. Kendimizi imam yerine koy-
alım; tereddüt edersek cemaat daha
kötü etkilenir. Gerek biz, gerek sayın val-
imiz gerekse STK’ lar üzerine düşen her
şeyi yapıyor. Biz şu anda hijyenden fiyat
kontrolü kadar önlem almak adına ilçe
belediyeleri ile birlikte çalışıyoruz. Biz
hemşerilerimizden ve insanlarımızdan
şunu istiyoruz, şuurlu bir yaşam tarzına
geçip sevdiklerini uzaktan sevsinler,
suya sabuna dokunarak ellerini ve yüz-
lerini sık sık yıkasınlar.”  

Başkan Lütfü Savaş ayrıca mar-
ketlerde ve bazı satış noktalarında temel
gıda ihtiyaçları ile temizlik ürünlerine
fahiş fiyat uygulayan esnafların insanlık
suçu işlediklerinin de altını çizdi.

12 AY BOYUNCA 95 NOKTADA
LARVA MÜCADELESİ 

YAPIYORUZ
Başkan Lütfü Savaş, Sivrisinek mü-

cadelesi ile ilgili olarak şu bilgileri pay-
laştı:

“  Şu anda 12 ay boyunca 95 bin

noktada larva mücadelesi yapıyoruz.
İhale şartnamesi 3-4 kez iptal edilmesi
yüzünden geçtiğimiz Haziran ve Tem-
muz ayında sıkıntı yaşadık. Sonunda bu
işi yapan arkadaşı görevden aldık ve
genel sekretere verdik. Şu anda Hatay
belki de Türkiye’ de bunu en hijyenik
şekilde yapan şehir. 95 bin noktada larva
mücadelesi yapmak demek oradaki
suyun yüzeyine ve hacmine göre larvasit
atmak demektir. Biz bu çalışmaya 5 yıl
üst üste 12 ay boyunca yapmaya devam
edeceğiz. Bu şekilde kendi içimizdeki
sivrisinekleri %95 civarında yok ede-
ceğiz. İlaçlama bir bilim dalıdır, ekolojik
ve coğrafi dengeyi bilerek yapmak
lazım. Her ilde ilaçlamayı büyükşehirlerin
yapması lazım.”  

HATAY KARTLAR İLE İHTİYAÇ
SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZ 

ANLAŞMALI OLARAK 
MARKETLERDEN İNDİRİMLİ 

ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK
Belediyenin sokağa çıkmadan ve

çalışmadan hayatını idame ettiremeye-
cek insanlar için yapmış olduğu bir
çalışma var mı sorusunu yanıtlayan
Başkan Lütfü Savaş, “  Ekonomik an-
lamda bizim yapacağımız çok bir şey
yok. Ama bizim tespit ettiğimiz 200 bin
civarında ihtiyaç sahibi ailemiz var. On-
lara gıda ve giyim yardımı yapıyoruz.
Ayrıca çıkarttığımız Hatay kartlar ile de
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız anlaşmalı
marketlerden indirimli alışveriş yapabile-
cek. Bu ulusal bazda çok önemli bir
konu, bunun hükümet tarafından değer-
lendirilmesi ve ona göre önlemler alın-
ması gerekiyor. Fakirlik bu kadar çoksa
hükümetin bir önlem alması gerekir”
dedi.

İNSANIN İNSANA YARDIM
ETMESİNİ KUTSAL 

BULUYORSAK, EN ÇOK İHTİYAÇ
OLDUĞU ZAMANDA YAPMALIYIZ

Ramazan ayında yapılan yardımların
biraz daha erkene alınması ile ilgili bir
çalışma başlatılamaz mı sorusunu yanıt-
layan Başkan Savaş, “  Çok güzel bir
fikir. Biz yardımlarımızı da öne alalım.
Her ilçede toplu iftar programı yapıyor-
duk. Enfeksiyonun Türkiye’ deki duru-
muna göre karar vereceğiz. Eğer
önümüzdeki süreçte enfeksiyon riski or-
tadan kalkmazsa oradan gelecek parayı
da yardımları da öne alabiliriz. Ra-
mazan’ da yardım eden çok olur ama
biz önceden yapalım. Bu insani bir
duygudur. İnsanın insana yardım
etmesini kutsal buluyorsak, en çok
ihtiyaç olduğu zamanda yapmalıyız. Biz
öncülük yaparsak diğer kurum ve kuru-
luşlar da buna riayet edebilir”  görüşler-
ine yer verdi. 

65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARIMIZ
KENDİLERİNİ İZOLE ETSİNLER
ELLERİNİ SU VE SABUN İLE SIK

SIK YIKASINLAR 
İzleyicilerden gelen soruları da yanıt-

layan Başkan Savaş, belediye
bünyesinde çalışan personellerin izinleri
ile ilgili sorulara şu cevabı verdi:

“ Çocuğu olan ihtiyaç sahibi
çalışanlarımıza genel sekreterliğimiz
idari izin verdi. Çalışma düzenine ve
mesafeye uyacak şekilde kalabalık
odalarda çalışan personellerin bazılarına
izin verildi. 65 yaşın üzerindeki insan-
larımız otobüslere ücretsiz biniyor. Bazı
belediyeler bunu yasaklamış. Bence
buna gerek yok, bu insanlar kendi
sağlıklarını, çoluğunun çocuğunun
sağlıklarını biraz olsa düşünüyorlarsa
sokağa çıkmasınlar ve kendilerini
toplumdan izole etsinler. Çünkü dışarıya
ne kadar çok çıkarlarsa hastalıkla temas
etme olasılıkları o kadar artacaktır. Uyul-
mazsa yaptırım gelir. Hükümet o yönde
bir karar alacaktır. Toplumsal bilinç
düzeyi istediğiniz seviyede değilse ve
hastalığı kontrol edemiyorsanız, başka
şekilde kontrol etmeyi deneyeceklerdir.”  

Test kitlerinin Hatay’ a getirilmesi ile
ilgili gelen bir soruya yanıt veren Başkan
Savaş, “ Teste gerek yok. Kendimizi
izole edelim, testle uğraşmayalım. Bu
mikrop Amerika toplumunda %83

asemptomatik seyrediyor % 17’ sinde
semptom veriyor. Sadece yaşlılarda şid-
detli seyrediyor. Türkiye’ de çok şükür
genç ölümü yok inşallah da olmaz.
Yaşlılar biraz kendisini koruyacak. Bir ay
kendilerini izole etsinler. Evden çıkmasın-
lar, sık sık ellerini yüzlerini yıkasınlar”
dedi.

Mikrobun aşısı ile ilgili açıklamalarda
bulunan Başkan Savaş, “ Geçtiğimiz
günlerde birkaç kişi üzerinde aşı
denediler. Işın ise birçok virüsü öldürür
zaten. Korona da çok dirençli bir virüs
değil. Siz sabunla el temizliğinize dikkat
ettiğiniz zaman bu mikrobun üremesini
ortadan kaldırıyorsunuz. Okullar açıldığı
zaman çocuklarımız suya sabuna
dokunsun diye 81 ilde ihtiyaç sahibi
okullarımıza defne sabunu göndere-
ceğiz”  açıklamasında bulundu.

HİÇBİR DOKTOR HASTA 
ÖLSÜN DİYE BEKLEMEZ

Yurt dışında korona virüsüne
yakalanan yaşlıların bilerek bakıma alın-
madığı ve ölüme terk edildiği duyum-
larını açık yüreklilik ile yanıtlayan Başkan
Savaş, “  Hiçbir doktor bir hasta ölsün
diye beklemez. Genç olan ve yaşlılar
arasında kurtarabileceklerine öncelik
verirler. Ama yaşlı hasta çok kötü baksan
da ölme ihtimali yüksek ise bekletiyor-
lardır. Yatırıp da tedavi edebilecekleri,
kurtarabilecekleri hastaları seçiyorlardır.
Savaşlarda da yapılan budur”  diye
konuştu. 

Hatay’ da barınan mevcut
Suriyelilerin ve sınırın öte tarafında
bekleyen mültecilerin hijyenini nasıl
çözebileceği hakkında soru yöneltilmesi
üzerine yanıt veren Başkan Savaş, “
Onlar bizden daha avantajlılar. Oradan
gelen Suriyelileri şu anda kapalı bir
toplum oldukları için karantinaya almak
gerekmez. Hatay’ da barınanların da
bizden çok risk altında olduğunu düşün-
müyorum. Çünkü onlar da bizler gibi bu
durumlarda evden çıkmıyorlar”  dedi.

İZOLASYON ŞARTLARINI 
ARTTIRDIĞIMIZ ZAMAN 
HASTALIĞI DAHA KISA 

SÜREDE ATLATIRIZ
Başkan Lütfü Covid 19 salgınının

ekonomik olarak Hatay’ a yansımasını
şöyle açıkladı:

“ Şu anda hükümetin yerinde olmak
istemezdim. Bir ekonomik paket açık-
ladılar ama kimse memnun değil. İşv-
ereni koruduğu, işçilerin hakkını
savunmadığı konuşuluyor. Türkiye’ nin
ekonomisi yurt dışındaki ülkeler gibi
değil. Oradaki hükümetler insanlara
para veriyor. Keşke bizim hükümetimizin
de bunu yapabilecek durumu olsa. İşsiz-
lik fonunda para olduğunu düşünmüyo-
rum. Biz Hatay’ ı bu virüsten korumak
için elimizden geleni yaparız. Ama bu
genel politikayı; esnafın, iş dünyasının,
işçinin, memurun ve işverenin ekonomi
ile ilgili girdi çıktısını, sıkıntılarını gider-
mesi gereken iktidardır. Biz 11 büyükşe-
hir belediyesi ile internet üzerinden bir
araya gelip bu kriz döneminde ne yap-
tığımızı anlatacağız. Bizim toplum olarak
bir olmamız lazım. Ben hükümetin
yerinde olsam tüm parti liderlerini
toplayıp İdlib zamanında İdlib’ i de
konuşurdum, şimdi de korona virüsü
konuşurdum. İzolasyon şartlarını art-
tırdığımız zaman bu hastalığı iki ayda at-
latacağımıza daha kısa bir sürede,
ekonomik tablo da kötüleşmeden at-
latırız. Asgari ücretli çalışan insan
çalışmıyorsa faturalarını nasıl ödeyecek.
Bu insanlar iki ay işsiz kaldığı zaman
hayata üç ay geriden başlayacak.
Hükümet yeni bir hükümet değil, Sayın
Cumhurbaşkanının başkanlığında bu
sıkıntıları daha çabuk çözmeleri gerekir
diye düşünüyorum.”  

BİRAZ DAHA SERİ VE SIKI 
TEDBİR ALINMASI LAZIM
Korona virüs salgınının yayılmaması

için alınan tedbirler konusunda hükümeti
başarılı bulup bulmadığı sorusunu
Başkan Savaş şöyle yanıtladı:

“ Biraz daha seri ve sıkı tedbir alın-
ması lazım. Benim hareket tarzıma bakıp

da insanlar aldanmasın. Ben rahat
temas kuruyorum ama kişisel hijyenime
de dikkat ediyorum. Ben bütün bu
hastalığın bulaşma şartlarını ve sonu-
cunu kestirebilen bir adamım. Özellikle
yaşlılarımız kendilerini izole etsinler sık
sık ellerini su ve sabunla yıkasınlar.”  

Son açıklanan genelgeye göre vakıf
ve özel hastanelerin salgın hastanesi
olarak ilan edilmesinin ardından nasıl bir
statüye geçildiğine dikkat çeken Başkan
Savaş, “ Rezerve hastane gibi düşünüy-
orlar sanırım, oraya normal hastalar
gitmesin, hasta yoğunlaştığı zaman o
hastanelerde bakılacak”  dedi.

Sağlık Bakanlığının, hükümetin ya
da ilgili kurumların aldığı tedbirleri biraz
daha arttırması gerektiğini vurgulayan
Başkan Savaş, “ Belki ilerleyen günlerde
yaşlı vatandaşlarımızın dışarıya çıkması
yeniden değerlendirilecek. Valilik tali-
matıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan
toplu taşımdan ücret alabiliriz. Bunu da
para kazanmak için değil caydırıcı olsun
diye yapabiliriz”  ifadesinde bulundu. 

İstiklal Marşı’ nın ‘ Korkma’  diye,
Kur’ an-ı Kerim’ in de ‘ Oku’  diye
başladığını ifade eden Lütfü Savaş,
“ Okuyup öğrenmeliyiz. Gerekli tedbirleri
almalı ve bu virüsten, hastalıktan kork-
mamalıyız. Hijyenimize dikkat etmeliyiz.
Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Bir müddet
yakın temastan kaçınmalıyız. Selamlaş-
malarımızı uzaktan yapmalıyız. Çok acil
durumlar olmadıkça hastanelere git-
memeliyiz”  diyerek vatandaşlara çok
önemli uyarılarda bulundu.

Programın ilerleyen dakikalarında
Hatay Büyükşehir Belediyesinin projeleri,
hizmetleri ve Hatay’ ın geleceği
konuşuldu.

BAŞKAN SAVAŞ’ TAN
HATAYLILARA 

TEŞEKKÜR
11 yıldır belediye başkanlığı

görevinde olduğunu hatırlatan Başkan
Savaş, “ Projelerimizi hayata geçirmek
ve seçilmek için elbet bir siyasi partilere
ihtiyaç duyuyoruz ancak ondan sonra
bunu bir kenara bırakarak, evrensel
değerlere sarılarak hizmetlerimizi
şehrimize sunuyoruz. Ben 11 yıldır bunu
yaptım. Elbette partimizin tüzüğüne,
yönetmeliklerine ve çizgisine uygun
hareket ediyorum. Üç dönemdir beni bu
göreve layık gören hemşehrilerime bu
vesileyle bir kez daha teşekkür etmek is-
tiyorum”  dedi.

Başkan Savaş, Gazeteci Ahmet Ab-
dullahoğlu’ nun Büyükşehir’ in projeleri
hakkındaki sorularına samimiyetle cevap
verirken,  Hatay’ ın sırasıyla EXPO’ yu
aldığını, Gastronomi Kenti unvanını elde
ettiğini ve Öğrenen Şehirler Ağı’ na dâhil
edildiğinin altını çizerek açıklamalarına
şöyle devam etti:

“ Yaklaşık sekiz buçuk yıldır savaşın
gölgesindeyiz ve bu durumdan en çok
etkilenen illerin başında geliyoruz.
Suriyeli misafirler şehrimize geldiğinden
beri ekstra gider kalemlerimiz oluştu.
Ayda 3 buçuk milyon lira ekstra elektrik
faturası ödüyoruz. Çöp sahası içinse
bugüne kadar 106 milyon lira harcadık.
Sadece bu iki kalem bile masraflarımızın
boyutunu gözler önüne sermek için
yeterli. Kapıların kapanmasıyla birlikte lo-
jistik sektörümüz büyük yara aldı. Es-
nafın ve iş dünyasının işleri sekteye
uğradı.”  

EXPO’ yu kırsal ve yerelden kalkın-
manın vitrini haline getireceklerini sözler-
ine ekleyen Başkan Savaş,
“ Üreticilerimizin organik ve teknolojiye
dayalı verimli ürün üretmesini sağlaya-
cağız. Üretilen ürünlerin aracılar ol-
madan tüketiciye ulaşmasını
sağlayacağız. Üreticimize ekme, satma,
ekonomik geriye dönüş ve gelecek yılın
ürününü hazırlama garantisi vereceğiz”
diyerek Hatay’ ın kurtuluş reçetesini
hazırladıklarının altını çizdi.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
BULUŞMALAR ÇOK 
VERİMLİ GEÇİYOR

CHP’ li büyükşehir belediyelerin bir
araya gelerek kırsal kalkınma için attığı

adımları da masaya yatıran Başkan
Savaş, “ Gerçekleştirdiğimiz buluşmalar
çok verimli oluyor. Kooperatifleşmenin
önüne açacak projeleri değerlendiriy-
oruz. Her şehre özgü ürünleri paketley-
erek diğer şehirlerde belediye
garantörlüğünde satışa sunacağız.
Böylelikle vatandaşlar farklı şehirlere has
ürünleri daha ucuza bulabilecek. Bunu
yaparken diğer belediyeler de katkı ver-
mek isterse kapımız açık olacak”  dedi
ve kırsal kalkınma için önemli bir proje
olduğunu açıkladı.

NİSAN AYINA 
EXPO’ MUZU AÇACAĞIZ

Hem dünyadaki küresel kriz hem de
koronavirüs salgını sebebiyle EXPO’ -
nun ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeye-
ceği sorusuna Başkan Savaş, “ Biz üç
yıldır dersimize çok iyi çalıştık. EXPO
yetkilileri bu sebeplerden ötürü organiza-
syonları ertelerse buna bir şey diyemem
ancak bizden kaynaklı bir sebepten
ötürü ertelenmeyeceğini belirtmek is-
terim. Bu yılın kasım ayında inşaatları
tamamlayacağız ve yaz aylarından
itibaren inşaatı biten yerlerin yeşil-
lendirme çalışmalarına başlayacağız.
2021 yılının Şubat ayında da tam hazır
hale gelerek Nisan ayında EXPO’ muzu
açacağız”  diye cevap verdi.

Başkan Savaş EXPO ile Hatay’ ın
tanınırlığının artacağını ve savaş ile
anılan bir kent olmadığının ortaya çıka-
cağını bir kez daha yineledi.

Üreticiler ve hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlar için hayata geçirdikleri pro-
jelerin meyvesini aldıklarını belirten
Başkan Savaş, “ Arıcılıkla uğraşan
vatandaşlarımız için elektrik panelleri
aldık. Nerede olurlarsa olsunlar panelleri
kullanarak elektrik ihtiyaçlarını gideriyor-
lar. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlarımız için tırnak kesme maki-
nesi aldık ve makinemiz köy köy gezerek
çalışıyor. Zeytin üreticimize kasa hediye
ediyoruz. Bu adımlarımız ülkemizin
kalkınma hamlelerinde önemli rol oynay-
acak”  dedi.

Başkan Savaş, İskenderun’ daki
trafik düzenlemeleri ile ilgili son
gelişmeleri de değerlendirirken,
Herkesin görüşüne saygı duyduğunun
bir kez daha altını çizerek,  “ Bizim
oradaki önceliğimiz esnafımızın durumu
ve trafik akışının rahatlığı. İlgili
arkadaşlarımız her gün bu konuyla ilgili
sayım ve çalışma yapıyor. Bu konuyla
alakalı bilimsel veriler ne diyorsa onun
ışığında hareket ediyoruz”  ifadelerini
kullandı.

Büyükşehir’ in hizmetlerinde ilçeler
arası ayrım yapıp yapmadığının sorul-
ması üzerine yanıt veren Lütfü Savaş,
“ Böyle bir ayrım söz konusu değil.
Samandağ’ ın içme suyu sorununu
çözmek için kolları sıvadık ve yüzde 20
oranında mesafe kat ettik. İlçe
merkezinde üç katlı bir otopark çalış-
mamız devam ediyor. Defne’ nin doğal
gaz için ÇED raporu yok ancak An-
takya’ dan taşıp o bölgenin birçok yer-
ine doğal gaz götürdük. İçme suyu
şebekesinin büyük kısmı bitti. Belki de
en fazla asfaltı Defne’ ye yaptık”  diy-
erek bölge, etnik köken ya da siyasi
görüş ayırmaksızın her yerin ihtiyacını
dönük çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Yaratılanı Yaradan’ dan ötürü
sevdiğini bir kez daha önemle vurgu-
layan Başkan Savaş, “ Kimin hangi dine,
hangi etnik mensuba ait olduğu benim
için önemli değil. Benim için Türk
bayrağının alında mutlu yaşayan,
yönünü Ankara’ ya, Anıtkabir’ e dönük
olması ve vatandaşlık görevini layıkıyla
yerine getirmesi önemli”  diyerek eşitlikçi
anlayışa sahip olduğunu yineledi.

Başkan Savaş, programın son
bölümünde kentsel dönüşüm ile ilgili
çalışmalarını açıkladı. Üç bölgede çalış-
malarının olduğunu ifade eden Başkan
Savaş, “ Antakya Haraparası Ma-
hallesi’ nde, Bağrıyanık Mahallesi’ nde
çalışmalarımız var ilgili bakanlıktan
olumlu yanıt alamadık. Ankara’ dan
yeterli ilgiyi ve desteği göremedik”  dedi.

Yıllardır kangren haline gelen çöp
sahası sorununa ayrı parantez açan
Başkan Savaş, “ Sanki biz ayrı milletin
ferdiymişiz gibi görmezden gelinen
önemli bir sorunumuz var. Bu sorunla
baş edemez duruma geldik. Şu anda
kullanılan çöp sahasını yakında kapat-
mak durumundayız. Çünkü o alan 2014
yılından bu yana haddini aşmış du-
rumda. Çünkü o alan insan ve toplum
sağlığını etkileyecek duruma geldi”  diy-
erek yakında yapacağı özel bir pro-
gramla bu konuyu detaylarıyla Hatay
halkıyla paylaşacağını duyurdu.

Başkan Lütfü Savaş, programın son
kısmında vatandaşlara koronavirüs ile il-
gili bir kez daha seslenerek, Alınan ted-
birlerin hassasiyetle uygulanması
gerektiğini ifade etti ve  tüm vatan-
daşlara sağlıklı günler diledi.

Korona virüsü, büyük ihtimalle çok üst seviyede 
laboratuarlarda üretilerek piyasaya sürülen bir virüs!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 21 Mart Cumartesi günü HRT Akdeniz Tv’ de yayınlanan ‘ Yeni Bir Gün’  programının canlı yayın konuğu
olurken Korona virüsüyle ilgili olarak yaptığı uyarılarda, Hijyen konusunda hassasiyet gösterildiği zaman panik olmaya gerek olmadığını söyledi ve ekledi:



İktidarın yapmadığını 
siz yapın
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Türkiye Gazeteciler Fed-
erasyonu Genel Başkan

Vekili Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Cafer Es-
endemir, Korona virüsün me-
dyayı bitireceğini iddia etti. 

Türkiye Gazeteciler Fed-
erasyonu Genel Başkan Vekili
Cafer Esendemir, birçok sektör
için verilen kamu desteğinden
medyanın özellikle yerel me-
dyanın da yararlanması gerek-
tiğini aksi takdirde Korona
virüsün Anadolu basınını bitire-
ceğini söyledi:

Çin’ den dünyaya yayılan ve
Türkiye’ yi de etkisi altına alan
korona virüs salgını karşısında
“ Habersiz kalmayın diye biz
dışarıdayız. Siz evde kalın”
kampanyası sürdüren Türkiye
Gazeteciler Federasyonu ve
medya kuruluşlarının, zor
ekonomik şartlarda yayın
yapma mücadelesi verdiğini

kaydeden Türkiye Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkan
Vekili Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Cafer Es-
endemir, “ Bu süreçte hep-
imizin sağlığı için belirlenen
kurallara harfiyen uymalı, uy-
mayanları uyarmalıyız. Halkın
gözü kulağı olan meslek-
taşlarımız her olağanüstü du-
rumda olduğu gibi görevlerinin
başında. Evde kalmanın öner-
ildiği bizlerin de destek verdiği
bu süreçte kimse habersiz
kalmasın diye görevimizin
başında özveriyle çalışıyoruz”
dedi.

Korona virüs salgını
sürecinde birçok ülkede olduğu
gibi Türkiye’ nin de ekonomik
paket açıkladığını belirten
Türkiye Gazeteciler Federasy-
onu Genel Başkan Vekili Cafer
Esendemir açıklamasını şöyle
sürdürdü:

“ Gelirlerin düştüğü bu
dönemde kamu görevi üstlenen
medya da destek verilen sek-

törler arasında yer almalıydı.
Halkın gözü ve kulağı, tarihin
tanığı olan özellikle yerel medya
korona virüsün en çok darbe
vurduğu sektör olmamalı. Şu an
ilan, reklam ve satış gelirleri
neredeyse yok düzeyine
gelmiştir. Korona virüs
sürecinde yayın kuruluşları SGK
primleri ve vergilerden muaf tu-
tulmalı. Personel maaşlarına
katkı sağlanmalı. Yerel gazetel-
erde özel haber, sayfa sayısı,
köşe yazısı ve tiraj zorunlu-
luğunda esneklik sağlanmalı.
Evden ve esnek çalışma yön-
temlerine destek verilmeli. Yayın
kuruluşlarının varsa Basın İlan
Kurumu’ ndaki alacakları erken
ödenmeli. Bu kurumun garan-
törlüğünde yayın kuruluşlarına
faizsiz uzun vadeli kredi desteği
sağlanmalı. Gazetecilere verilen
kredi miktarı artırılmalı.”  

Yerel medya çerçevesinde
yazılı basının yanı sıra radyo, TV
gibi yayın kuruluşlarının da
desteklenmesi gerektiğini be-

lirten Türkiye Gazeteciler Fed-
erasyonu Genel Başkan Vekili
Esendemir, 65 yaş ve üzeri
sokağa çıkma yasağını destek-
lediklerini ancak, medyada çok
sayıda deneyimli gazetecinin
yer aldığını, sağlık durumu iyi
‘ Basın Kartı’  sahibi meslek-
taşlarının kısıtlamadan muaf tu-
tulması gerektiğinin altını çizdi.
Cafer Esendemir, sağlık kurum-
ları başta olmak üzere sahada
görev alan medya mensu-
plarına koruyucu elbiseden
maske ve elbiseye donanım
desteği istedi.  

Bu süreçte yerel medyaya
olan duyarlılığıyla tanınan Basın
İlan Kurumu Genel Müdürü Rıd-
van Duran’ ın desteğine ihtiyaç
duyduklarını belirten Cafer Es-
endemir, sorunların çözümünde
ve taleplerin yerine getir-
ilmesinde Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve milletvekillerinden de du-
yarlılık beklediklerini sözlerine
ekledi.

Korona Virüs Medyayı Bitirecek
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın

özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini aksi takdirde Korona virüsün Anadolu basınını bitireceğini söyledi:

ATAYURT
Anıl Ozan SABANCI

Hatay Serbest
Muhasebeci

Mali Müşavirler Odası,
Korona virüsü
dolayısıyla açıklanan ekonomik istikrar kalkanı
paketinde seslerine kulak verilmesini istediler.

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası TÜRMOB’ a bağlı diğer odalarla birlikte
yaptıkları Ortak basın açıklamasında, “ Önce
İnsan”  şiarıyla çok geç kalınmadan seslerine
kulak verilmesini talep ederek istemlerini şöyle
dile getirdiler:

“ Korona virüs pandemisi nedeniyle içinde
bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uygulan-
mak üzere açıklanan “ Ekonomik İstikrar
Kalkanı”  paketinin sosyal ve ekonomik açıdan
sağlayacağı faydaya inanıyor ve destekliyoruz.

Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında
yer alan vergisel tedbirleri doğru ancak eksik bu-
luyoruz.

Ülkemizde riskin en yüksek seviyede
hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm
vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali
belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde
veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve
beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil
hem de imkânsızdır!

Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılma-
masının en yetkili makamlar tarafından tavsiye
edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten
çekindiği bir ortamda mali müşavirler yaşamları
ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılma-
malıdır.

Bugün yalnızca kendimiz değil, ailelerimiz,
çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun
tüm kesimleri büyük risk altındadır.

Muhasebe meslek mensupları camiası
olarak, etkileşim içinde olduğumuz bir milyona
yakın insanın 

Yaşam hakkının riske edilmemesi konusunda
haklı tepkilerimizin dikkate alınmasını istiyoruz!

Bu nedenlerle; Mart ayı içinde verilmesi
gereken (KDV1 -2, Muhtasar, MuhSGK, Damga
Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb.)
tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini
ve mücbir sebep halinin kabulünü,

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ertelen-
mesini,

e-Defter beratlarının yüklenme süresinin erte-
lenmesini,

Vergi incelemelerinin ertelenmesini,
Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz

önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan
destekler kapsamına biz muhasebe meslek
mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz.”

ATAYURT
Haber Merkezi

CHP Balıkesir Milletvekili ve
Genel Başkan Başdanış-

manı Ahmet Akın, elektrik ve doğal-
gaz dağıtım şirketlerine seslenerek,
“ İnsafınız varsa iktidarın yap-
madığını siz yapın! İhtiyacı olan
vatandaştan bu salgın geçene
kadar ücret almayın”  çağrısında
bulundu. 

CHP Milletvekili Ahmet Akın,
Türkiye’ nin ekonomik anlamda zor
bir dönemden geçerken korona sal-
gını ile karşı karşıya kaldığını, bu
salgınla mücadelede hiç kimsenin
kayıtsız kalamayacağını söyledi.
Vatandaşın evlere kapanmak
zorunda kaldığı günlerde elektrik ve
doğalgaz faturalarını ödemek için
kara kara düşündüğünü ifade eden
Milletvekili Ahmet Akın, “ İktidar, ko-
rona ile mücadelede bir takım ön-
lemler alıyor. Ancak alınan önlemler
vatandaşın cebine çok da dokun-
muyor. Fedakarlık yapma sırası artık
elektrik ve doğalgaz şirketlerinde”
diye konuştu.

İtalya’ da hayatı etkileyen ko-
rona virüsü salgını nedeniyle eski
AC Milan Başkanı ve İtalya
Başbakanı medya patronu Silvio
Berlusconi ile Fiat Grubu’ nun
sahibi Agnelli Ailesi’ nin bağışlarda
bulunduğunu hatırlatan CHP Mil-
letvekili Ahmet Akın, elektrik ve
doğalgaz dağıtım şirketlerine yap-
tığı çağrıda, Türkiye’ de 2019 yılı
verilerine göre 81 ilde 72 doğalgaz
dağıtım şirketi bulunduğunu, 66 mi-
lyona doğalgaz ulaştırıldığını bunlar-
dan 14,5 milyonun konut kullanıcısı
olduğunu ve 21 elektrik dağıtım şir-
ketinin de milyonlarca aboneye
elektrik sattığı bilgisini vererek şun-
ları söyledi:

“ Herkes elini taşın altına koy-
malı. Kimin gücü ne kadarsa o
kadar fedakarlıkta bulunmalı. Vatan-
daşa ‘ Evde kalın’  çağrısında bu-

lunuluyor ama ‘ elektriğini, doğal-
gazını, suyunu, kirasını kim ödeye-
cek’  diye sorulmuyor. Uçaktaki
KDV’ yi yüzde 1’ e indirmek kimin
aklıysa elektrikteki, doğalgazdaki,
kömürdeki ve tüm gıdalardaki KDV
oranını düşürmelidir. İktidar bu zor
günler için değil de ne gün için
vergi topluyor? İktidar yapmıyorsa,
yapacak gücü yoksa bugüne kadar
kazançlarına kazanç katan elektrik
ve doğalgaz dağıtım şirketleri devr-
eye girmeli. ‘ Hayır işi’  için 8 mi-
lyon doları elleri titremeden
verebilen doğalgaz şirketimiz var.
16 milyona yakın doğalgaz
abonesini son 3 aylık faturaları da
dahil olmak üzere, 45 milyonu aşan
elektrik abonesinin yine son 3 aylık
faturaları da dahil olmak üzere
önümüzdeki 3 ay faturalarını şir-
ketler tahsil etmeyebilir. Gerekiyorsa
buna hane başına metreküp ve kilo-
vatsaat sınırlaması getirilebilir. Bu
hiç de zor değil. Yeter ki samimi ol-
unsun.”

CHP Milletvekili Ahmet Akın, ko-
rona virüs salgını nedeniyle işsiz
kalanların da düzenli sosyal yardım
alan ihtiyaç sahibi olarak değer-
lendirilmesi ve yardım alması gerek-
tiğini, vatandaşların aylık 150
kilovatsaate kadar elektrik tüketimini
devletin karşılamasına yönelik
düzenlemenin de kapsamının
genişletilerek işsiz kalanların da
tekrar işlerine dönene kadar bu
kapsama alınması gerektiğini söz-
lerine ekledi.

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK

Hatay’ ın
Samandağ

İlçesi Ziraat Odası
Başkanı Selim Kamacı,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ ın
ulusa sesleniş konuş-
masında çiftçilerden
söz etmemesini büyük
bir eksiklik olarak nite-
lendirdi.

Samandağ Ziraat
Odası Başkanı Selim
Kamacı, sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda, Çiftçilerin
Cumhurbaşkanı tarafın-
dan en azından bir
teşekkür ile hatırlan-
malarının çok olumlu
olacağı kanaatinde
olduğunu belirterek şu
görüşlere yer verdi:

“ Sayın Cumhur-
başkanımızın, Corona
virüsü sebebi ile aldık-
ları tedbirlere yönelik
Ulusa sesleniş konuş-
malarında ve açıkladık-
ları pakette sehven
olduğunu
düşündüğümüz gı-
damızı üreten çiftçiler-

imizi, üreticilerimizi
hatırlamayı unutmuş
olduklarına şahit olduk.

Oysa her daim
savunduğumuz gibi
Ülkemizi, Ulusumuzu
hedef alan bu tür
vakalarda veya
savaşlarda hatta
ekonomik krizlerde,
teknolojik olarak her ne
kadar gelişmiş olur-
sanız olun ve her ne
kadar tedbirli olursanız
olun Halkınıza gıda
sağlayamaz konum-
daysanız, dışa bağımlı
iseniz başarılı olmanız
mümkün olmaz kanaa-
timizi yineliyoruz.

Bu gün amansız
mikrop saldırısına karşı
tedbir alabiliyorsak
bunu elimizde bulunan
yiyecek stokları ile bir-
likte şu an tarlalar da
bulunan ürünlerimizin
ve bu ürünleri üreten
çiftçilerimizin verdiği ra-
hatlık ve güvenden
kaynaklandığını unut-
mayalım.

Sayın Cumhur-
başkanımız ve Bakan-
larımızın
vatandaşlarımıza bu

kriz süresince
Çiftçimizin ürettiği gı-
daya ve temel ihtiyaç
maddelerine erişebile-
ceklerine yönelik
güvence vere-
bilmelerinin önemi çok
büyüktür, çok değer-
lidir, çok önem arz et-
mektedir.

Bu noktada ve or-
tamda çiftçimizin Sayın
Cumhurbaşkanımız
tarafından en azından
bir teşekkür ile hatırlan-
ması çok olumlu olurdu
kanaatindeyim.

Zira; önümüzdeki
günlerde virüs tedbirleri
doğrultusunda gıda
ithalatı yapmanın
doğru olmayacağı
açıktır.

Bu sebeple her
zaman savunduğumuz
kriter olan gıda temin
güvenliğimizin sağlan-
ması ve temel gıda
üretimimizin ulusal
güvenlik kapsamına
alınmasının önemini
tekrarlıyoruz.

Bu virüs saldırısına
karşı, Ülkemizin girdiği
bu krizde canlarını or-
taya koymak sureti ile
görevlerini en iyi şek-
ilde yerine getiren
fedakar sağlık çalışan-
larımıza minnettarız,
müteşekkiriz.

Gecesini,
gündüzüne katarak in-
adına üretim diyen ve
bu inadı vesilesi ile bu
krizde ve her daim
olmak üzere fayda
sağlayan, gıdamızı
temin eden üreticilerim-
ize, çiftçilerimize min-
nettarız.”

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, çok geç
kalmadan seslerine kulak verilmesini talep ederken, “ Çünkü

asıl olan yaşam hakkıdır”  hatırlatmasında bulundu:

Önce İnsan

Hatay’ ın Samandağ İlçesi Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın
Ulusa sesleniş konuşmasında Çiftçilerden söz etmemesini büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi:

Çiftçimizin Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından en azından bir teşekkür ile 

hatırlanması çok olumlu olurdu kanaatindeyim

CHP Milletvekili Ahmet Akın Elektrik ve Doğalgaz şirketlerine
“ Fedakarlık yapma sırası artık sizde. Salgın bitene kadar ihtiyaç

sahiplerinden ihtiyaç almayın”  çağrısında bulundu ve ekledi:
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Günlerdir küresel bir krizle karşı
karşıyayız. Topyekûn mü-

cadele içerisinde olmalıyız.
Halkımızda gerektiğinden fazla panik
havası var. Tüm ülke kendiliğinden
karantina altına alındı. Olağanüstü
sözcüğünün bile yetersiz kaldığı bir
dönemdeyiz. Herkes herkesten, her
şeyden şüphe eder bir halet-i
ruhiyede...

Bu süreçte güzel şeyler de oldu.
Mesela Bilim Kurulu kuruldu, Bakanlık-
lar arası koordinasyon sağlandı,
vatandaşlara uyarılar yapıldı.  Sokağa
çıkmayın, toplanmayın, tokalaşmayın.

Ama süreç yönetimi bunlardan
ibaret değildir.  Gün sonu “ Z Ra-
poru”  açıklar gibi gece yarısı vaka
sayısı, bilanço rakamları açıklamakla
hiçbir sorun çözülmez. Köklü, kuşatıcı
çözümler gereklidir.

Hangi şehirlerde ne kadar vaka var

bunun açıklanmaması da ilginç, halk
aydınlatılmalı. Böylece oluşabilecek
provakatif algı operasyonlarının önüne
geçilebilir.

Süreç daha iyi yönetilebilirdi. Neler
mi yapılabilirdi? Göstere göstere
gelen bu felakete karşı çevre ülkel-
erde vaka görüldüğü andan itibaren
çeşitli tedbirler alınabilirdi. Karantina
hastanesi kurulabilir, kamuya açık yer-
lerde maske, dezenfeksiyon
malzemeleri dağıtılabilir, tanı kitleri
hazırlanabilirdi. Halkın tedirgin olması
engellenebilir ve marketlerde kuyruk-
ların oluşması önlenebilirdi. Evler tıka
basa yiyeceklerle dolduruldu. Gıda
stoku yapılması halktaki güvensizliğin
de işaretidir.

Bu süreçte sosyal medyanın
gazına gelindi. Kamuoyu baskısıyla
öğrenciler gece yarısı yurtlarından
karga tulumba dışarı çıkarılıp yerlerine

Umreciler yerleştirildi.  Kamuoyunda
Umreciler günah keçisi yapılma-
malıydı. “ Umreciler karantinaya!
Çin’ den, Avrupa’ dan gelenler evler-
ine, eğlence yerlerine!”  gibi bir
durum oluştu. Yurt dışından gelen
yüzbinlerce insana ayrım yapılmadan
karantina uygulanabilseydi belki tablo
daha farklı olabilirdi. Uygulamalarda
ortaya çıkan tutarsızlıklar, insanları
endişeye sevk ediyor.

Bu süreçte küresel bir kriz olarak
korona virüsün tarihi bir kırılmaya
neden olacağı öngörülmektedir.

Doğuracağı muhtemel sonuçları üç
ana başlıkta değerlendirmek
mümkündür.

Birincisi; kişisel açıdan, temizlik
bundan sonra daha çok gündemde
olacak. İnsan, varlığını sorgulayacak,
doğallıklar ön plana çıkacak.  Hijyen,
temizlik, biyoloji ve genetik gibi alan-
lara ilişkin kelimeleri daha sık duya-
cağız.

İkincisi; egemen güçler açısından
dengelerde sapmalar meydana gele-
cek. Deyim yerinde ise küresel sis-
tem, Patronlar arasında el
değiştirecek. Süper güç Çin’ in tahtı
sarsılacak ve özellikle AB içerisinde
ciddi etkileri oluşacak gibi duruyor.  

Üçüncüsü; devletler/ülkemiz
açısından ise dijitalleşme.  Eğitimden-
Emniyete, Spordan-Sağlığa, Tapudan-
Tarıma tüm kurumlar elektronik
ortama geçiş yapacak. Nitekim kriz

bu açıdan fırsata çevriliyor. Dijital-
sanal dünyaya bir adım daha yak-
laşılacak. Hatta sanal paraya geçiş
hızlanacak.

Uzaktan eğitim yaygınlaşacak. Diji-
talleşmeyle birlikte işsizlik artacak.
Artık daha sanal, daha dijital, daha
kontrollü bir dünyada yaşayacağız.
Tabi bu durum küresel emperyal güç-
lerin dayatmasıysa ki -öyle görünüyor-
o zaman mesele çok daha farklı
sonuçlar doğuracak demektir.

Olayın sağlık boyutu, herkesin
gündeminde ama esas mesele
başka.  Kriz “ sağlıkla ilgili olmaktan
çok, finansal ve güvenlik operasy-
onu”  olarak kalacaktır.

Sağlık boyutu kısa sürede aşılır,
ancak finansal sonuçları uzun vadede
insanlığı tehdit edecek. Güvenlik
açısından daha da kuşatılmış bir
dünya bizi bekliyor.
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KÜRESEL KRİZ OLARAK
KORONA VİRÜS VE

MUHTEMEL SONUÇLARI

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediyesi
ekipler i; Koronavirüse

karşı alınan tedbirler kap-

samında kamu kurum ve ku-
ruluşlar ında dezenfekte
çal ışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesi’ n-
den yapılan açıklamada;
vatandaşlara sağlık lı bir or-

tamda hizmet veri lebilmesi
için Antakya Kaymakamlığı,
Hatay Havalimanı, kamu
kurum ve kuruluşlar ında
eğitimli ve serti fikal ı teknik
personel lerle dezenfekte

çalışması gerçekleştiri ldiği
belirt i ldi.

Virüs i le mücadelede
önlem amaçlı dezenfekte
işlemlerine hız kesmeden
devam edi leceğinin alt ını

çizen Antakya Belediye
Başkanı İzzettin Yılmaz;
per iyodik olarak dezenfekte
işlemlerinin sürdürüleceğini
kaydederken,  “ Resmi
kamu binalar ının dezenfekte

çalışması gerçekleştirerek,
hijyenik ortamlarda hizmetin
devamını sağlamak için
ekiplerimiz çal ışıyor”
ifadelerinde bulunduğu da
açıklamada yer ver ildi .

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK 

Hatay’ ın Samandağ
ilçesinde de hayvan,

oto ve semt pazarlarının kurul-
ması yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu
Hatay’ da hayvan ve oto
pazarlarının ikinci bir emre
kadar açılmasını yasaklamıştı. 

Samandağ Belediyesi,
dünyayı tehdit eden Korona
virüs tedbirleri kapsamında

Samandağ’ da kurulmakta
olan hayvan pazarı ve her hafta
Pazartesi günü kurulan semt
pazarı dahil olmak üzere bütün
mahallelerde kurulan semt
pazarlarının ikinci bir emre
kadar faaliyetlerinin olmaya-

cağını duyurdu.
Samandağ Belediyesi’ n-

den yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

“ Korona virüs tedbirleri
kapsamında İlçemizde kurul-
makta olan hayvan pazarı ve

her hafta Pazartesi günü kuru-
lan semt pazarı dahil olmak
üzere bütün mahallelerimizde
kurulan pazarların ikinci bir
emre kadar faaliyetleri durdu-
rulmuştur. İnsan sağlığından
önemli bir şey yoktur.

Dolayısıyla tüm vatan-
daşlarımızın sağlığı için önlem
amaçlı böyle bir karar aldık.
Halkımızın bu durum ile ilgili
gerekli hassasiyeti göstererek
evinde kalmaları rica ediy-
oruz.”  

İl Hıfzıssıhha Kurulu Hatay’ da hayvan ve oto pazarlarının ikinci bir emre kadar açılmasını yasaklamıştı:

Samandağ’da Hayvan, oto ve semt pazarları yasaklandı

Antakya Belediyesi ekipleri, Kamu Kurum ve 
kuruluşlarında Dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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SES Hatay Şube Eş
Başkanı Meryem Avcı,

Korona virüsü salgınıyla ilgili
olarak yaşanan süreçte şeffaf
olunmaması, sağlık örgütleri
olarak kendilerine  sağlıklı bil-
giler verilmemesinden kaygı-
landıklarını belirtti.

SES Hatay Şube Eş
Başkanı Meryem Avcı yaptığı
yazılı basın açıklamasında,
Covid-19 virüsü Türkiye’ de
hızla yayılım göstermekte
olduğuna dikkat çekerek,
“ Virüsü önlemede alınacak
tedbirler noktasında tüm sağlık
örgütleri, sendikalar, odalar ile
işbirliği yapılması elzem hale
gelmektedir. Ayrıca Sağlık
Müdürlüğü düzeyinde oluşturu-
lan kriz masasında sağlık
örgütü temsilcilerinin de
katılımının sağlanması gerek-
mektedir. İl Müdürlüğüne yap-
tığımız görüşme talebine 1
hafta süre içinde yanıt
gelmemesi nedeniyle, yaşanan
süreç ile ilgili şeffaf olunma-
ması, sağlık örgütleri olarak bi-
zlere sağlıklı bilgiler
verilmemesi, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası

olarak bizleri kaygılandırmak-
tadır”  dedi.

SES Hatay Şube Eş
Başkanı Meryem Avcı, Hatay İl
Sağlık Müdürlüğüne yaptığı
başvuruda, yaşanan süreç üz-
erine talep ve değer-
lendirmelerini yazılı bildirme
gereği duyduklarını belirterek,
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Hatay Şubesi olarak
alınmasını istedikleri önlemleri
şöyle sıraladı:

“ İlimizde görülen vaka
sayısı ve varsa ölümlerle ilgili
doğru bilgi akışının sağlan-
masını, vakaların hangi yaş
gruplarında ve hangi hastalık-
lara sahip olduğu gibi istatistik-
lerin oluşturulmasını,

İlimizde bulunan tüm sağlık
kurumlarında (Aile Sağlık
Merkezleri dahil) koruyucu
ekipmanlar ile ilgili yaşanan ek-
sikliklerin acilen giderilmesini.

Sağlık emekçilerinin
çalışma sürelerini kısaltarak
molalı çalışma biçimine geçir-
ilmesini

Sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerinin ulaşımlarının
ücretsiz karşılanmasını, sağlık
ve sosyal hizmetler alanında
çalışanlar için oluşturulacak
servis araçlarının düzenli olarak

dezenfekte edilmesini,
Virüsle karşılaşan sağlık ve

sosyal hizmet çalışanlarının
ihtiyaç halinde en yakın kon-
aklama tesisinde ücretsiz
kalmalarını, kıyafet dezenfek-
siyonun hastanede yapılmasını

Sağlık emekçilerinin düzenli
sağlık kontrollerinin yapıl-
masını, 

Tüm sağlık emekçilerine
acilen tanı testleri yapılmasını,

Covid-19 pozitif çıkması duru-
munda bunun bir meslek
hastalığı olarak değer-
lendirilmesini,

Kurumlarda dağıtılan
yemeklerin birime kapalı halde
gelmesinin sağlanmasını,

17.03.2020 tarih ve
14500235- 403.99/sayılı “ Elek-
tif işlemlerin ertelenmesi ve
diğer alınacak tedbirler”
konulu genelge kapsamında

hastanelerde yapılan ameliyat-
ların söz konusu genelgeye uy-
gunluğunun denetlenmesini,

İlimizde bulunan mülteci
kamplarının sağlık standart-
larına uygunluğunun denetlen-
mesini, sınırdan yapılan
geçişlerde sağlık taramaların
düzenli yapılmasını ve 14 gün
kuralına uymak adına karantina
uygulanmasının sınırlarımıza
giriş yapan kişilerin aileleri ile
birlikte uygun yerlerde tutularak
gerekli ihtiyaçlarının karşılan-
masını, kamplarda yaşayan in-
sanlara Covid-19 virüs ü ile
ilgili eğitim verilmesini.

Göçmen ve mülteciler için
sağlık alanında acil durum ilan
edilerek göçmen ve mülteci
sağlığı için gerekli önlemlerin
alınmasını

Pandemi ortamında
psikososyal destek hizmet-
lerinin, sağlık durumu takibi ve
kontrolü önceliği dikkate alı-
narak elektronik ortamda,
temastan uzak, broşür, afiş,
sesli, görüntülü olarak uzaktan
bilgilendirme ve uzaktan
destek eşliğinde yapılmasını,

Diğer bütün yön-
lendirmelerin online ve telefon
hatları kullanarak uzaktan
yapılmasını; video sesli yön-

temlerle kitle iletişim araçlarının
etkin kullanılmasını,

Tanı testlerinin yaygın-
laştırılarak vakaların tespit
sürecinin hızlandıracak gerekli
önlemlerin alınması,

Okul, cami gibi mekânların
karantina bölgesi için hazır
hale getirilmesi,

İlimiz Hatay da yaşanan
sağlık çalışanları sayısının
yetersizliğinin sağlık bakan-
lığına iletilmesi, ataması yapıl-
mayan, güvenlik
soruşturmalarına takılan ve
ihraç olmuş sağlık emekçi-
lerinin acil bir şekilde göreve
başlatılmaları için taleplerin
oluşturulmasını talep ediyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet
emekçileri sendikası Hatay
Şubesi olarak hem toplum
sağlığı hemde çalışan sağlığı
ile ilgili alınacak önlemlerde so-
rumluluğumuz gereği rol
üstlendiğimizi ve
üstleneceğimizi, aynı zamanda
kamu kurum ve kuruluşlarının
sorumluluğunu yerine ge-
tirmede de taleplerimizin
takipçisi olacağımızı belirtmek
isteriz.

Gereğini bilgilerinize sunar
çalışmalarınızda başarılar di-
leriz.”

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK 

Hatay Samandağ
Eğitim Sen ve Saman-

dağ SES, yaptıkları ortak
yazılı Basın açıklamasında,
Korona virüsüne karşı
yapılan çalışmaların şeffaflık
içerisinde paylaşılmasını iste-
diler. 

Şeffaflığın kaos ol-
madığını savunan Hatay
Samandağ Eğitim Sen ve
Samandağ SES, bütün
dünyanın gündemini meşgul
eden Korona virüsü ile ilgili
ortak yaptıkları yazılı basın
açıklamasında şu ifadelere
yer verdiler.:

BİR ŞEY OLMAZ 
DEMEYELİM!

“ Bugün bütün dünyanın
gündemini meşgul eden Ko-
rona virüsü, dünyaya ege-
men kapitalist düzenin parayı
ve bireyi kutsayan temelinin
sarsıldığının itirafı ile de gün-
demimizde yerini aldı.

Bu ve benzeri her salgının
kapitalist ahlakın bir laborat-

uar ürünü olma ihtimalinin
yanı sıra, her yıl normal bir
nezleden 2 milyona yakın in-
sanın sessiz sedasız, yeter-
siz beslenme, yetersiz hijyen,
yetersiz sağlık hizmeti,
sağlıksız yaşam koşulları
vb.den yitip gittiği doğrudur.

Her gün dünya genelinde,
ağırlığı çocuk olmak ve her
nefes alışverişimizde 10
olmak üzere toplamda 25 bin
insanın, çöpe attığımız bir
dilim ekmeği bulamadığı için
açlıktan öldüğü doğrudur.

Hatta başta zengin ülke
ve insanları vurmasa idi bu
virüsün bugün hiçbir ege-
menin umurunda olmayacağı
da doğrudur.

Ancak bütün bunlara rağ-
men var olan bir gerçekliği
göz ardı edemeyiz. O da
bütün dünya halkları gibi
halkımızın da kendi derdine
düşmez ise bu salgında en
ciddi zararı yine kendisinin
göreceğidir.

Çünkü covid 19’ un doğal
yollardan bulaşan bir virüs
olduğu, yurt dışı şartının
önemsizleştiği ve herkese
bulaşacağı kesinlik kazanmış
durumdadır ve hastanelerde
olası yığılmalardan dolayı

hem sağlık emekçileri hem
de hasta ve yakınları,
halkımız zor anlar yaşayacak-
tır.

Çünkü ne işte ne aşta ne
teşhiste ne tedavide ne de
aşı bulunsa bile kullanımda
önceliğimiz olmayacaktır.

Bu nedenle yapılacak en
doğru şey, her şeyde olduğu
gibi halkımızın kendisini ve
çevresini, toplumunu koruma
refleksi ile hareket etmesidir.

Bunun için,
1.Salgın düşüş eğilimine

girene kadar mümkün
olduğunca evden çıkmamak
(Ne yazık ki halkımız hiçbir
şey yokmuş gibi davranıyor,
çarşı Pazar yılbaşı akşamı
gibi)

2.Çıkılması durumunda
temastan kaçınmak

3.Bir şey olmazcı algılayışı
terk edip, kendimiz hasta ve
kimseye bulaştırmak istemiy-
ormuşuz gibi davranmak

4.Temizlik ve hijyen kural-
larına harfiyen uymak, özel-
likle para ile temastan
kaçınmak ve hastanelere
gitme ihtimallerini sıfıra indi-
recek bir dikkati yaşam tarzı
haline getirmek

5.Bağışıklık sistemini

güçlü kılmak için dinlenme,
beslenme ve uyku düzenine
özen göstermek

6. Çevremizde bunları
sağlayabilecek fiziki ve
maddi imkânı olmayanlarla
dayanışma içinde olmak son
derece önemlidir.

BURADAN HATAY
BÜYÜKŞEHİR-

SAMANDAĞ
BELEDİYESİ İLE

SAMANDAĞ 
KAYMAKAMLIĞINA

ÇAĞRIDA 
BULUNUYORUZ

Virüs ile ilgili hazırlıklarınız
nedir?

Hastanelerimizin kapasite
analizi yapılmış mıdır?

Yatak, maske, eldiven,
solunum cihazı vb. sayısı
nedir?

Yerelimizde tespit edilmiş
bir vaka var mıdır?

Genel harici salgının
önüne geçebilmek adına
yerelimize özgü 17.03.2020
tarihli hıfzıssıhha kurul karar-
larına ek olarak alınmış ted-
birler nelerdir? Daha önce
alınmış kararlara uyulup uyul-
madığı denetlenmekte midir?

Salgının bir üst boyuta
ulaşması ihtimali üzerine bir

hareket planı var mıdır?
Çevre temizliği, dezen-

fekte çalışmaları hangi aşa-
madadır?

Yurt dışından gelenlerin
14 günlük karantina süresine
riayet edip etmediği
denetlenmekte midir?

Samandağ’ da olası vaka
sonrası tespit edilmiş karan-
tina alanları var mıdır?

Salgın düşüş eğilimine
girene kadar suların ke-
silmeyeceği ve faturalandırıl-
mayacağı bir çalışma var
mıdır?

Yine aynı süre boyunca
Elektriğin kesilmeyeceği ve
faturalandırılmayacağı bir
çalışma var mıdır?

Genel dışında ve yerele
özgü, Yoksul kesimlere yöne-
lik ilaçtan yakacağa, sudan
temizlik malzemelerine kadar
ve özellikle 60 yaş üstü ve
çalışmak zorunda olanlara
yönelik bir tıbbi ve ekonomik
destek içerikli bir çalışma var
mıdır?

Bu ve bu gibi konuların
ciddiyetle ele alınması ve bi-
zlerin, halkımızın üç kanaldan
da zamanında ve doğru bil-
gilendirilmesi yani şeffaflık
kaos değil tam tersi halk

nezdinde güven verecek ve
halkın bir bütün olarak işe
ciddiyetle yaklaşmasını
sağlayacaktır kanaatindeyiz.

Bu nedenle bundan son-
raki sürecin daha sağlıklı
yönetilebilmesi için yerelde
de bir kriz yönetimi
masasının oluşturulmasını,
oluşturulmuş ise, halkın tem-
silcileri olarak bizlerin
Samandağ Eğitim Sen ve
Sağlık Emekçileri Sendikası
SES ve diğer kitle örgüt tem-
silcilerinin bu masada yerini
almasını önemsiyoruz.

Böyle bir çalışma hem
halka daha kısa sürede ve
birden fazla kanalla ulaşma
şansı verecek hem virüse
karşı alınan önlemlerin daha
etkili ve sonuç alıcı olmasını
sağlayacaktır. Kanaatimiz
budur ve bu süreçte ihtiyaç
duyulması durumunda halkın
yararına olacak her adımda
Samandağ Eğitim Sen ve
SES Sağlık emekçiler
sendikası Samandağ (yö-
netici ve üyeleri ile) elinden
geleni yapmaktan geri dur-
mayacaktır. “

Şeffaflık Kaos Değil!
Hatay Samandağ Eğitim Sen ve Samandağ SES, bütün dünyanın gündemini meşgul eden Korona virüsü ile ilgili ortak yazılı basın açıklaması yaptılar:

Yaşanan süreç ile ilgili şeffaf olunmaması,
sağlık örgütleri olarak bizlere sağlıklı bilgiler

verilmemesi bizleri kaygılandırıyor

SES Hatay Şube Eş Başkanı Meryem Avcı, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ nün Sendikalarına 
bilgi vermemesinden dolayı değerlendirmelerini yazılı olarak verdiklerini belirtti:
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Aile Hekimleri Dernekleri
Federasyonu (AHEF)

Başkanı Dr. Özlem Sezen,
Korona virüsü salgını döne-
minde yaşlılar için izolasy-
onun çok önemli olduğu
uyarısında bulundu.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası
dolayısıyla önemli uyarılarda
bulunan Aile Hekimleri
Dernekleri Federasyonu
(AHEF) Başkanı Dr. Özlem
Sezen, Dünya genelinde en
önemli konu haline gelen,
Dünya Sağlık Örgütü’ nün 11
Mart 2020 tarihinde Pandemi
ilan ettiği korona virüs
(Covid-19) salgınının en fazla

65 yaş üstü bireyleri tehdit et-
tiğinin altını çizdi.

Aile Hekimleri Dernekleri
Federasyonu (AHEF) Başkanı
Dr. Özlem Sezen, 18-24 Mart
Yaşlılar Haftası dolayısıyla
toplum sağlığı açısından
önemli olan şu bilgileri pay-
laştı:

“ Dünya genelinde insan
sağlığını tehdit eden ölümcül
korona virüsüne yakalanan
vaka sayısı 300 binin üzerine
çıkarken, hayatını kaybeden
hastaların sayısı 10 bini aştı.
İstatistikî olarak dünyadaki
ülkelerde salgın sonrası
ölümlerin yaş gruplarına
bakıldığında 65 yaş üstü
hastalığın ağır seyretmesi ile
birlikte 80 yaş civarında

ölümlerin daha çok olduğu
görülüyor.

Öksüren ya da hapşıran
birinin sağlıklı yaşlı bir kişinin
yanına gidecekse ertelemesi
ya da maske takmak, el hijye-
nine dikkat etmek gibi önlem-
leri alması gerekmektedir.”
YAŞLILIĞA EŞLİK EDEN
HASTALIKLAR VÜCUT

DİRENCİNİ DE
DÜŞÜRÜYOR

Yaşlıları, 65 yaş üstü fizy-
olojik ve biyolojik değişiklik-
leri nedeniyle sosyal olarak
uyum güçlüğü ile yaşamsal
faaliyetlerinde güçlük çeken
kişiler olarak tanımlayan Aile
Hekimleri Dernekleri Fed-
erasyonu Başkanı Dr. Özlem
Sezen, şunları söyledi:

“ Yaşlılıkta zaman içinde
fizyolojik değişiklikler oluyor,
vücudun faaliyetleri de aza-
lıyor. Sosyal hayattan ve iş
hayatından çekilmekle be-
raber kişiler gittikçe içe ka-
panmaya başlıyor. Bu
durumda da hem fizyolojik
hem psikolojik değişiklikler ile
zaman zaman eşlik eden
hastalıklar vücut direncini de
düşürüyor. Yaşlılık döneminde
kadınlara en çok eşlik eden
hastalıklar kanserler dışında
osteoporoz, erkeklerde hiper-
tansiyon, kalp hastalıkları,
bunların yanı sıra her iki
grupta diyabet, tansiyon,
zaman zaman böbrek yetme-
zliği, görme bozuklukları
gelişebiliyor. Bazı kaslarda
güçsüzlük, fonksiyonel kayı-
plar olabiliyor.”
YAŞLILIKTA BESLENME,
FİZİKSEL AKTİVİTENİN

ARTTIRILMASI VE
PSİKOLOJİK DESTEK

ÇOK ÖNEMLİ

Henüz yaşlanmadan önce
sağlıklı beslenme, fiziksel ak-
tivite, psikolojik olarak
desteklenmenin başlaması
gerektiğini belirten Dr. Özlem
Sezen açıklamasını şöyle
sürdürdü:

“ Yaşlılık döneminde de
kalsiyumu artırmak, kemik er-
imesine karşı süt, yoğurt,
peynir, et, tavuk, balık, yu-
murta gibi genel beslenme
şartlarını sağlamak oldukça
önemli. Düzenli doktor kon-
trollerine gitmek, kanser tara-
malarını yaptırmak, takiplerde
uygun görülürse erişkin aşıla-
ması yaptırmak sağlığın de-
vamı için gerekli. Tuzu ve yağı
azaltmak, karbonhidratı den-
geli almak, et ve et ürünleri,
tavuk ve balık ürünlerini ız-
gara ya da haşlama şeklinde
tüketmek, kızartmalardan
uzak durmak gerekli. Ayrıca
süt, yoğurt, peynir bizim
kültürümüzde olan çok zen-
gin besin maddeleri. Yaşlılık
döneminde düzenli aralıklarla
belirl i tahlillerin yapılması, ko-
lesterol takibi de oldukça
önemli. Gerekirse ilaç
takviyeleri de yapılabilir.
Mevsim sebzeleri ve
meyveleri tüketmek, bol sıvı
almak özellikle de su içmek
çok önemli.”

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ
BİREYLERE EŞLİK

EDEN, HİÇBİR 
HASTALIĞI 

OLMASA DA ZATÜRRE
AŞISINI ÜCRETSİZ 

UYGULUYORUZ
Yaşlılığın da bebeklik gibi

bir dönem olduğunu söyleyen
Dr. Özlem Sezen, sözlerini
şöyle devam etti: “ İmmün
sisteminin de zayıflamasıyla

beraber, yaşlı bireyler bazen
işlerini sürdürmekte güçlük
çekmekle beraber enfeksiy-
ona yatkın hale gelebiliyorlar.
Hareket azlığı da bu durumu
tetikliyor. Bu nedenle, özel-
likle aşı ile önlenebilir
hastalıklar ile mücadelenin
önemi daha da artıyor. Özel-
likle devletimizin de bağışık-
lama planı içerisinde yer alan
65 yaş üstü tüm bireylere za-
türre (pnömokok) ve in-
fluenza aşıları öneriliyor.
Konjuge Pnömokok aşısı Aile
Sağlığı Merkezleri’ nde var ve
ücretsiz yapılıyor. Bunun yanı
sıra belli dönemlerde hepatit
aşılarını, tetanos aşılarını da
sorguluyoruz. Ayrıca 18-64
yaş arası erişkinlerde eşlik
eden kronik kalp hastalığı,
kronik akciğer hastalığı, diya-
beti, immün sistemi zayıflatan
durumu varsa yine bakan-
lığımız risk grubu kapsamı
içerisinde aldığı için bu
hastalarımıza da zatürre
aşısını ücretsiz yapıyoruz.”

KORONA VİRÜSTEN
KORUNMANIN 

ŞU AN İÇİN EN ÖNEMLİ
YOLU SOSYAL 
İZOLASYON

Korona virüs salgınından
korunmanın şu an için en
önemli yolunun sosyal izo-
lasyon olduğu vurgusunu
yapan Dr. Özlem Sezen şun-
ları ekledi: 

“ Bu dönemde
gerekmedikçe, özellikle de
yaşlılar dışarı çıkmamalı. Yaş-
tan bağımsız olarak
gerekmedikçe kalabalık or-
tamlara girilmemesini ve
toplu taşıma aracı kullanılma-
masını öneriyoruz. Bir diğer
önemli konu el hijyeni. Kişiler

dışarı çıktıklarında kesinlikle
ellerini, gözlerine ve yüzlerine
sürmemeliler. Toplu taşıma
aracından indikten sonra da
ellerini mutlaka dezenfekte
etmeliler. 20 saniye boyunca
elleri su ve sabunla yıka-
malılar. Eve geldiklerinde ise
kıyafetlerini değiştirmeliler.
Evde ise sık havalandırma
önemli. Bir süre evlere misafir
kabul etmeyelim. Sevdiklerim-
izle tabi ki görüşelim, telefon-
laşalım ancak tokalaşma ve
sarılma gibi yakın teması ön-
ermiyoruz.”

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, 
SOLUNUM SIKINTISI

GİBİ ŞİKAYETLERİNİZ
VARSA MUTLAKA 
SABİM (ALO 184) 
HATTINI ARAYIN

Virüsün değil insanların
dolaştığının vurgusunu yapan
Aile Hekimleri Dernekleri Fed-
erasyonu Başkanı Dr. Özlem
Sezen, bu nedenle sosyal
izolasyonun önemli olduğunu
bir kez daha yinelerken şu
hatırlatmalarda bulundu:

“ Gerekmedikçe kalabalık
ortamlara girmeyelim, sağlık
imkânlarını dengeli kul-
lanalım. İhtiyaç olmadıkça
sağlık kurumlarına başvur-
mayalım. Eğer başvurmamız
gerekiyorsa mutlaka randevu
alalım. Ateş, öksürük, sol-
unum sıkıntısı gibi şikâyetler-
imiz varsa mutlaka
SABİM-Sağlık Bakanlığı
İletişim Merkezi (Alo 184)
danışma hattını arayalım,
bilgi alalım. Eğer bir rahatsı-
zlığımız olduğu için dışarı
çıkacaksak toplu taşıma aracı
kullanmadan, maske takarak
ve randevu alarak sağlık ku-
rumlarına başvuralım.”

ATAYURT
Sedat İSKENDEROĞLU

Hatay Büyükşehir
Belediyesi, Korona

virüsü salgınından vatandaşları
korumak için alınan kararların
uygulandığı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediye-
si’ nden yapılan açıklamada,
Dörtyol Zabıta Müdür-
lüğü’ nün son beş gün
içerisinde yürütülen faaliyetler
hakkında maddeler halinde bil-
gilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada; Ko-
rona virüsü hakkında yapılan
çalışmalar şöyle sıralandı:

“ Korona virüsü bil-
gilendirme broşür asma çalış-
maları. Haksız fiyat artışına
yönelik denetimler yapılmakta

olup kolonya, maske, dezen-
fekte vb. ürünlerin Alış Satış
fiyatları ve faturaları Ticaret İl
Müdürlüğüne gönderilme
çalışmaları.

Aşırı yağışlarda sıkıntı oluş-
turabilecek menfezlerin
tıkanma noktaları kontrol edil-
erek, sıkıntılı durumda ilgili bir-
imlere ulaşma çalışmaları.

Ulusal market, Market,
büfe, bakkal, vb. Yerlerde Tar-
ihi geçmiş ürün kontrolü, Am-
balaj kontrolü, gramaj
kontrolleri, etiket kasa fiyat
karşılaştırması çalışmalar
yapılmakta.

Kaldırımdaki teşhir amaçlı
malzemelerin kaldırılması,

İlçe genelinde yollarda
yapılan kazı çalışmaların takibi,

Seyyar satıcılara yönelik

çalışmalar,
Yol ve yol kenarlarında,

ağaç devrilmesi, yol çökmesi,
tabela yıkılması vb. Tehlike
oluşturabilecek yerlerde
güvenlik önlemi ve ilgili birim-
lere bilgi verme çalışmaları,

Hijyen ve temizlik kural-
larına uymayan işyerlerine
yönelik çalışmalar ve cezai
işlem uygulamaları,

Korona virüsü salgınından
vatandaşlarımızı korumak
adına alınan karar sonucu,
Halı saha ve toplu spor ak-
tivitelerinin durdurulma çalış-
maları,

Korona virüsü salgınından
vatandaşlarımızı korumak
adına alınan kararlar sonucu,
canlı hayvan pazarlarının kap-
atılması,

Faaliyet gösteren market-
lerin giriş çıkışlarına el dezen-
fektanları konulmasına, market
arabaları ve sepetlerin temi-
zliğinin günlük olarak sık sık
yapılması konusunda görüşme
çalışmaları,

Korona virüsü salgınından
vatandaşlarımızı korumak
adına alınan karar sonucu,
berber, güzellik salonu, kuaför
vb. yerlerin geçici süreliğine
kapatılma çalışmaları,

Gıda malzemelerinin
dışarıda bulundurulmamasına
yönelik kontroller,

İçkili/içkisiz lokanta, restau-
rant, pastane vb. işyerlerinin
sadece paket servis, gel al
götür hizmeti verme çalış-
maları,

Vatandaşlarımızın Park,

Bahçe, mesire alanlarında
piknik ve mangal yapmalarının
önüne geçmek amaçlı yapılan
çalışmalar,

Korona virüsü salgınından
vatandaşları korumak ve sal-
gının yayılmasını önlemek
adına, esnaflarla iş yerlerini
daha sık temizleme hijyenik
ortam sağlama konusunda
görüşmeler,

Gıda ve hijyen denetim-
lerinin arttırılarak kasap, pas-
tane, fırın vb, yerlerin
denetimlerinin arttırılması,

Korona virüsü salgınından
vatandaşlarımızı korumak ve
salgının yayılmasını önlemek
için, Çay ocağı ve çevresinde
müşterilerinin oturmasını önle-
mek amaçlı yapılan çalışmalar,

Atıkların toplanmasına

yönelik gözlemleme çalış-
maları,

Manav ve pazar yerlerinde
yaş sebze ve meyvelerin
satıcılarca seçilerek satıl-
masına yönelik çalışmalar,

65 yaş üstü vatandaşların
ve zorunlu olmadıkça diğer
vatandaşlarımızın evden çık-
mamaları konusunda bil-
gilendirme çalışmaları,

Dilenci çalışmaları, kaldırım
işgali çalışmaları, izinsiz asılan
afiş, Hafriyat, İl dışından gel-
erek Vatandaşları broşür,
dergi, ayet vb. satışı yaparak
rahatsız edenlere yönelik
yapılan çalışmalar ve vatan-
daşlarımızdan gelen birçok
farklı şikayet, talep konularına
yönelik çalışmalar yapıl-
makta.”

Korona virüsü salgınından vatandaşlarımızı
korumak adına alınan kararları uyguluyoruz!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İlçesindeki son Beş günlük faaliyetlerini açıkladı:

Korona virüs dolaşmıyor biz dolaşıyoruz
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 

yaptığı açıklamada, Salgın döneminde yaşlılar için sosyal izolasyon çok önemli olduğu uyarısında bulundu:
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su

ve Kanalizasyon İdaresi
Genel
Müdürlüğü,kentin
muhtelif noktalarındaki
altyapı noktalarına
bakım ve onarım çalış-
malarını sürdürüyor.  

Oluşan altyapı
problemlerini çözüme
kavuşturma adına
çalışmaların tüm hızıyla
devam ettiğini belirten
Genel Müdürlük,
Kırıkhan ilçesine bağlı
Mimar Sinan Mahalle-
si’ nde problemlere
hızlı müdahale edilmesi
için konumlanan ve as-
falt altında kalan ana

muayene bacalarının
yol seviyesine yük-
seltildiğini aktardı.

Yapılan çalışma
sayesinde oluşabilecek
arızalara daha kolay
müdahale edileceğine
dikkat çeken
HATSU,deforme olan
yağmur suyu maz-
galının da yenilendiğini
aktararak,trafik açısın-

dan tehlikelerin ön-
lendiğini aktardı.

İdare ayrıca, kentin
bir çok noktasındaki
altyapı hatlarında temi-
zlik çalışması
yapıldığını aktararak,
temiz ve yaşanabilir bir
il oluşturmak için çalış-
maların bütün hızıyla
devam edeceğini kay-
detti.  

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK 

Hatay’ ın Samandağ
Belediyesi, Corona

virüsü önlemleri çerçevesinde
Abdullah Cömert alanını halka
kapattı. 

Samandağ Belediyesi
tarafından Corona virüs için alı-
nan tedbirler doğrultusunda tüm
uyarılara rağmen meydan, park
gibi alanlarda toplanmaya
devam eden vatandaşları önle-
mek ve halk sağlığını korumak
amacıyla ilçe merkezinde bulu-

nan Abdullah Cömert Alanı kul-
lanıma kapatıldığı belirtildi. 

Samandağ Belediyesi Zabıta
ekiplerince alanın etrafına em-
niyet şeridi çekilerek, alan
belediye ekiplerince baştan
aşağı dezenfekte edildi. Zabıta
ekipleri en önemli şeyin halk
sağlığı olduğunu belirterek
vatandaşların ihtiyaçlar dışında
gerekmedikçe evlerinden çık-
mamalarını ve toplu alanlardan
kaçınmalarını önemle rica ettiler. 

Samandağ Belediyesi’ nden
yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “ Tüm insanlığı tehdit
eden Corona virüse karşı halk
sağlığı için tüm kurumlar üzerine
düşeni yapmaktadır. Biz
Belediye olarak tedbir an-
lamında vatandaşlarımızın
sağlığının korunması amacıyla
ilçemiz genelinde bulunan
bütün kamu kurum ve kuru-
luşlarda, okullarda, ibadethanel-
erde ve vatandaşlarımızın yoğun
olarak kullandıkları meydan ve
parklarda dezenfekte çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Çok
hızlı yayılan bir virüs ile karşı
karşıyayız ve şu ana kadar
ilçemizde rastlanmamış olması
olmayacağı anlamına gelmiyor.
Bu anlamda vatandaşlarımızın
çok dikkatli olması gerekiyor.
Vatandaşlarımızın ihtiyaç
dışında gerekmedikçe ev-
lerinden çıkmamalarını ve tedbiri
elden bırakmamalarını rica ediy-
oruz.”  

HATSU, Alt Yapı Noktalarında Bakım
ve Onarım çalışmalarını sürdürüyor

Samandağ Belediyesi tarafından Corona virüs için alınan tedbirler doğrultusunda,
ilçe merkezinde bulunan Abdullah Cömert Alanı kullanıma kapatıldı:

Samandağ’da Halk
Sağlığı için vatandaşlara

meydan kapatıldı
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Korana Virüsü salgını ne-
deniyle yerel televizyon

sahiplerinin “ TÜRKSAT üç ay
süreyle uydu kirası almasın
yoksa batacağız”  yönündeki
talebine CHP’ nin Gazeteci
kökenli Milletvekili Atila Sertel
de destek verdi. 

CHP İzmir Milletvekili Atila
Sertel, bu süreçte uzaktan

eğitim derslerinin bedeli
karşılığında yerel televizyon-
larda da yayınlanmasına ve
halkı bilgilendirici kamu spot-
larının çoğaltılmasına yönelik
adımlar atılması gerektiğini de
vurguladı. 

Daha önce Meclis’ te ve KİT
Komisyonu’ nda yaptığı konuş-
malar ile TÜRKSAT’ ın yerel
televizyonlardan aldığı kira
ücretlerinin yüksekliğine dikkat
çeken Milletvekili Atila Sertel,

“ Yaygın televizyonlarla aynı kira
ücretini vermesine rağmen on-
larla rekabet etme şansı ol-
mayan yerel televizyonların bu
haklı talebini destekliyorum. Sal-
gın nedeniyle ciddi boyutlara
ulaşması muhtemel olan
ekonomik daralma ile birlikte fir-
maların kesintiye gittikleri ilk
bütçe ne yazık ki ‘ reklam’
oluyor. Bu da reklam gelirleri ile
ayakta duran yerel televizyon-
ların ve gazetelerin batması an-

lamına gelir. Beklentilerin altında
kalan ekonomik pakete TÜRK-
SAT’ ın yerel televizyonlardan
üç ay süre ile kira ücreti alma-
ması da eklenmelidir”  dedi.

GELİR ARTTIRICI
DESTEKLER

Hükümetin sağlayacağı kira
desteğinin yanında yerel tele-
vizyonların gelirini arttırıcı ön-
lemler de alınması gerektiğini
vurgulayan CHP Milletvekili Atila
Sertel, şunları söyledi:

“ TÜRKSAT üzerinden yayın
yapan yerel televizyon kanal-
larının sayısı 200’ lerden 135’ e
kadar düştü. Bu düşüşte aylık 7
bin 250 ile 15 bin dolar arasında
değişen uydu kiraları çok
önemli bir etken. Kira alınma-
ması veya ertelenmesi yerel
televizyonlara nefes aldıracaktır
ancak bunun yanında gelir
artırıcı adımlar da atılmalıdır.
Pazartesi günü tüm Türkiye’ de
uzaktan eğitim başlıyor. Bakan-

lık bu eğitimlerin ücreti
karşılığında yerel televizyonlar-
dan da yayınlanmasını sağla-
malıdır. Öte yandan korona
virüsü başta olmak üzere halkı
bilgilendirici kamu spotları
çoğaltılmalı ve tüm televizyon-
lardan yayınlanmalıdır. Kimsenin
işinden aşından olmadan bu
süreci atlatmak istiyorsak yerel
televizyonlar gibi diğer sektörleri
de destekleyecek adımların atıl-
ması şart.”  

CHP Milletvekili Atila Sertel yerel televizyon sahiplerinin talebine destek verdi, “ Uzaktan eğitimler yerel TV’ lerde de yayınlansın”  önerisinde bulundu ve ekledi:

TÜRKSAT üç ay süreyle uydu kirası almasın


