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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir Belediyesi aldığı önlem-
ler çerçevesinde, 65 yaş üstü vatan-

daşlara “ Siz Evde kalın Hatay Büyükşehir
Belediyesi size gelsin”  hizmetinde bulunacağını
belirtti. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ nden yapılan
açıklamaya göre, Çin’ in Wuhan kentinde başla-
yarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs
salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakan-
lığı’ nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan
bireylerin sokağa çıkmasını sınırlandırmasının
ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi kolları sı-
vadıkları ifade edildi.

SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi açıklamasında,

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak  ‘ Sağlığınız
Bizim İçin Değerli’  yaklaşımı ile hareket edildiği,
Hatay’ ın 15 ilçesinde dışarı çıkamayan 65 yaş
üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatan-
daşların market, eczane vb. ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla çağrı merkezi oluşturduklarını ve
7/24 sahada olduklarını bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma
yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı
olan ihtiyaç sahibi vatandaşların, aşağıdaki nu-
maraları arayarak yardım talebinde bulunabile-
ceklerini ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ nin çağrı
merkezindeki 

İletişim Numaraları: (0326) 216 60 49,
(0326) 216 57 20,  (0326) 213 22 56

ATAYURT
Serdar İBRAHİMOĞLU

Hatay’ ın Defne ilçesinde Korona virüsü
önlemleri çerçevesinde dışarı çıkmaları

yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerle ilgili bir
toplantı yapıldı.

Toplantının içeriği hakkında sosyal medya
hesabından paylaşım yapan Defne Belediye
Başkanı İbrahim Güzel, 65 yaş ve üstü vatan-
daşların mağdur olmamaları için önlem aldık-
larını belirtti. 

Başkan İbrahim Güzel paylaşımında, “ Defne
Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe
Karakol Komutanımız, İlçe Sağlık Müdürümüz ve
Muhtarlar Dernek Başkanımız ile 65 yaş ve üstü
Vefa Sosyal Destek Grubu toplantımızı gerçek-
leştirdik.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın mağdur olma-
ması adına çalışmalarımızı ivedilikle hayata
geçireceğiz.

Bizler kıymetli büyüklerimiz için atılması
gereken her adımı atarken, kıymetli büyüklerim-
izin evlerinde sağlıkla oturmasını rica ediyoruz”
ifadesinde bulundu.

ATAYURT
Haber Merkezi

Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş faaliyet alanlarındaki

6 ilde planlı kesintilerini
ertelediğini belirtti.

Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş’ den yapılan açıklamada,
Yeni tip koronavirüse (COVID-
19) karşı alınan tedbirler kap-
samında, halkın sorumluluk
alarak evde kaldığı bu günlerde
elektrik kesintisi yaşamaması,
elektrik ve elektriğe bağlı hizmet-

lerinin mümkün olduğunca ak-
samaması gerektiği düşüncesin-
den hareketle, planlı kesintilerini

ertelediklerini ifade ettiler.
Açıklamada, “ Acil durumlar

ve yeni abone bağlantılarına
yönelik kesintiler dışında,
Toroslar EDAŞ bölgemizdeki
Adana, Mersin, Gaziantep,
Hatay, Osmaniye ve Kilis il-
lerinde, planlı kesintilere ara
verdiğimizi ancak bu süreçte
ekiplerimizin tüm önleyici tedbir-
leri alarak, arızaların önlenmesi
veya en kısa sürede giderilmesi
için 7/24 sahada olduğunu
bildiririz. Herkese sağlıklı günler
dileriz”  denildi.

Siz Evde Kalın 
Hatay Büyükşehir 

Belediyesi Size Gelsin

Hatay Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü
vatandaşların dışarı çıkmamaları için

gereken önlemlerini aldığını ve çağrı merkezi
kurduğunu belirtti ve yaşlılara seslendi:

Defne ilçesinde
65 yaş toplantısı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini erteledi:

Elektrik kesintileri ertelendi

Dün özellikle şehrin birçok yerinde sokağa çıkılmamasından 
dolayı ana caddelerin görüntüleri yasağa uyulduğunu gösterdi:

Hatay’lılar evde kal çağrısına uydu!
Erhan UNAY’ın Haberi Sayfa 2’de

Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Yönetim Kurulu adına açıklama yapan
Başkan Nebil Seyfettin vatandaşları Korona virüsüne karşı uyardı:

Virüs gezmez, gezen
sensin, sağlığın

için evde kal!
Seyfettin UYGUN’un Haberi Sayfa 3’te
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ATAYURT
Erhan UNAY

Korona virüsü
dolayısıyla sokağa

çıkılmaması çağrısına

Hataylıların uydukları gözlendi.
Korona virüsüne karşı en

etkili önlemin evde kalınması
çağrısına uyan Hatay halkı,
dün sokağa çıkmamasından
dolayı birçok ana caddedeki

görüntüler yasağa uyulduğunu
gösterdi.

Antakya’ nın en yoğun
caddelerinden biri olan
Atatürk ile köprübaşındaki
İnönü Caddesi ve künefeci-

lerin çevresindeki görüntüler-
den, Hataylıların evde kaldık-
ları gözlendi.

Dün Antakya’ nın cad-
delerinden çekilen görüntüler
bunlar.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi

Hatay’ ın her ilçesinde
korona virüs salgını
nedeniyle tedbirler al-
maya devam ederken,
özellikle yaşlıları
sokakta dolaşma-
maları için evlerine
kadar zabıta görevlileri
tarafından götürülüyor. 

Hatay’ ın 15
ilçesinde ilaçlama
çalışmalarının yanı sıra

vatandaşları bil-
inçlendirmek amacıyla
da çalışmalarına
devam eden Hatay
Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, İçişleri Bakan-
lığının 65 Yaş ve Üstü
ile Kronik Rahatsızlığı
Olanlara Sokağa
Çıkma Yasağı Genel-
gesi’ ne istinaden
kısıtlamalara uymayan
risk grubundaki yaşlı
vatandaşları sokağa
çıkmamaları
konusunda uyardı.

Korona virüs salgını

dolayısıyla risk
grubunda olan vatan-
daşlara bilgiler veren
Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıta ekip-
leri, kendi imkânları ile
evlerine kısa süre
içerisinde ulaşamaya-
cak olan vatandaşları
evlerine kadar
götürdü.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri,
Hatay’ ın 15 ilçesinde
denetim ve kontrollerin
devam edeceğini ifade
etti.

ATAYURT
Serdar İBRAHİMOĞLU

Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel, korona

virüsü dolayısıyla ihtiyaç sahibi
ailelere yönelik yardımlarının
devam ettiğini belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin Defne
Belediyesi’ ne bildirilmeleri
çağrısında bulunan Başkan

İbrahim Güzel, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
“ Korona virüsünün yarattığı
etkiyi halkımızın en az şekilde
hissetmesi için tüm birimlerimi-
zle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
yaşamını kolaylaştırmak için
yardım faaliyetlerimizi arttırarak
sürdüreceğiz.

Belediyemiz 1 yıllık hizmet

süremizde 4445 ihtiyaç sahibi
ailemize gıda yardımı yaptı, bu
süreçte daha fazla ailemize
ulaşmak adına sizlerden gelen
bilgilere ihtiyacımız var.

Defne Belediyesi, Sizindir.
Birlikte daha güçlüyüz. 

Lütfen ihtiyaç sahibi ailelerim-
izi bizlere bildiriniz.

Halk Masası . 444 53 24
WhatsApp 0538 095 8118

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK

Samandağ Belediye
Başkanı Refik Eryılmaz,

korona virüsü dolayısıyla
vatandaşları bireysel tedbirleri

ihmal etmemeleri konusunda
uyardı.

Başkan Refik Eryılmaz, ko-
rona virüsüne karşı toplu
ulaşımda kullanılan otobüsleri
dezenfekte ettiklerini, ancak
bireysel tedbirlerin çok önemli

olduğunun altını çizerek,
“ Halkımızın yoğun kullandığı
Belediye Otobüslerimizde
dezenfekte çalışmalarımızı
yaptık. Lütfen bireysel tedbir-
leri ihmal etmeyiniz”  diye
seslendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi,
sokağa çıkan yaşlıları uyarıyor

Zabıta ekipleri, Korona virüsü yasakları kapsamında sokağa çıkan
yaşlıları sokakta dolaşmamaları için evlerine kadar götürüyor:

Dün özellikle şehrin birçok yerinde sokağa çıkılmamasından 
dolayı ana caddelerin görüntüleri yasağa uyulduğunu gösterdi:

Hatay’lılar evde kal çağrısına uydu!

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Korona virüsü dolayısıyla ihtiyaç sahibi
vatandaşlara yardım etmeye devam edeceklerini belirtti ve çağrıda bulundu:

Lütfen İhtiyaç sahibi 
ailelerimizi bizlere bildirin

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz toplu ulaşım
araçlarını dezenfekte ettiklerini belirtti ve vatandaşları uyardı:

Lütfen bireysel tedbirleri
ihmal etmeyiniz
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Sevgili okurlarım;
Literatürümüzde; “ Bile bile lades

etmek”  diye bir deyim vardır… Ve
aklı, feraseti, tedbirli davranmayı
devre dışı bırakanların, hüsrana
uğrayacaklarının kaçınılmaz olduğunu
ifade eder…

Yaklaşık iki aydır, Çin’ in WHUAN
Şehrinden baş göstererek, bütün
dünyayı etkisi altına alan “ KORON-
AVİRÜS”  illetinin; bilhassa 60 yaş
üzeri olanlarda, kronik rahatsızlıkları
bulunanlarda, nefes darlığı çeken-
lerde, ciddi operasyonlar geçirmiş
hastalarda daha etkin olduğu, yetkili
ağızlarca, konunun uzmanı bilim
adamlarınca bangır bangır söylen-
mekte…

Hükümetin ev sahipliğinde ve işin
uzmanı bilim adamlarından oluşan
“ BİLİM KURULU”  yaptıkları toplan-
tıların durum değerlendirme
sonuçları; bilhassa Sağlık Bakanı
tarafından ülkeye açıklanmakta ve
gerekli uyarılar yapılmaktadır.

Bu işin bir tarafı…
Ama asıl mesele; alınan resmi

kararlara vatandaşların ne derece
uyup uymadıklarıdır??!!..

Bu illet zuhur ettikten bu yana,
sağlık çalışanlarının; canhıraş gayret-
leri ve azami derecede feragatli çalış-
malarından olumlu sonuçların
alınması ve en az kayıpla bu illetin
savuşturulması için,  başta risk gru-
pları olmak üzere, herkesin azami
teyakkuz halinde olmaları kaçınılmaz
hale gelmiştir!!..

“ BİLİM KURULU Üyesi”  Prof. Dr.
Alpay Azap’ ın;

“ Alınan önlemlere uyulursa 5 bin;
uyulmazsa 30 bin kişi virüsten etk-
ilenir”  cümlesiyle vakanın vahame-
tine dikkat çekmiş olmasında;
anlaşılan o ki; “ PABUÇ HAYLİ PA-
HALI”  görünmekte!!..

Her şeye rağmen yaşamanın, bil-
hassa sağlıklı yaşamanın anlamını ve
önemini ciddiye almamak; “ ÖLÜME
BİLE BİLE LADES ETMEK”  olmaz

mı?!..
İtalya ve İspanya başta olmak

üzere Avrupa’ yı kasıp kavuran ve
binlerle ifade edilen ölüm olayları or-
tadayken; Çin’ in, ABD’ nin,
Japonya’ nın, İran’ ın hülasa
dünyanın mücadele çırpınışı gözler
önündeyken; Ülkem insanının re-
havete kapılıp, bu illete yenik
düşmesi, özet anlamıyla ; “ ÖLÜME
BİLE BİLE LADES ETMEK”  olur!?..

Bu noktadan hareketle,
Ellerin sabunla en az 20 saniye sık

sık  yıkanması…
Ellerin ağza, buruna ve göz çevre-

sine değdirilmemesi…
Düzenli uyku sistemine uyulması…

Beslenmeye azami dikkat
edilmesi…

Sosyal mesafenin (en az 1.80 cm.)
korunması…

Tokalaşma, sarılıp öpüşme gibi
yaklaşımlardan olabildiğince uzak du-
rulması…

Gerektiği hallerde maske ve el-
diven kullanılması…

Kolonya ve dezenfektan kul-
lanılarak önlem alınması…

Genel olarak da vücut ve çamaşır
temizliğine önem verilmesi…

Ateş, yorgunluk, kesik kesik ök-
sürme, üşüme gibi hallerde 184 hat-
tından yardım talep edilmesi… 

Bilhassa, 60 yaş üzeri olan risk
grubunun “ evde kal”  uyarısına riayet
etmeleri ve asla dışarı çıkılmaması… 

Kirli bilgilere değil; Yetkili olan ilgili
birimlerce paylaşılan güvenlik ve
sağlık önlemlerine itibar edilmesi…

Belirsizliğin kaygıyı ve şüpheyi
tetikleyeceğinin unutulmaması ve
akla takılan soruların sağlık çalışanları

veya kurumları tarafından gider-
ilmesi… Yani bilgi kirliliğinin, kalıcı
zararlara neden olabilmesine meydan
verilmemesi… gibi uygulanması
imkân dahilinde olan hususlarda
topyekun uyulması ve “ KORON-
AVİRÜS”  illetiyle mücadelede re-
havete düşülmemesi, yani ; “ ÖLÜME
BİLE BİLE LADES”  etmemek adına,
ülkemin insanına diyorum ki; “ HAYDİ
SEN DE; SORUN KÜRESEL, MÜ-
CADELE ULUSAL”  düsturuyla
hareket et ve gereğini yap!!.. Sağlıklı
ömürler…

***
Bile bile lades aklı inkârdır
Tedbiri tevekkül saymak iş değil
Her derdin dermanı mutlaka vardır
Hurafe sözüne uymak iş değil
***
Aklın gösterdiği rotadan cayıp
“ İhmal yitiğine”  denilmez kayıp
Harlanmış ateşe bizzat atlayıp
Kendi kendimize kıymak iş değil
*** 
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ATAYURT
Neval ALTINÖZ

Hatay Tabip ve
Diş Hekimleri

Odaları korona virüsü
dolayısıyla vatan-
daşlara yine önemli
uyarılarda bulunarak,
virüs salgınının henüz
Türkiye’ de yeni
olduğuna dikkat çek-
tiler.

Bu sürecin nereye
doğru çevrileceğini
Halkın ve Hükümetin
süreci yönetmesiyle ile
yakından olduğunun al-
tını çizen Hatay Tabip
ile Diş Hekimleri
Odaları ortak açıkla-
malarında şu görüşlere
yer verdiler:

“ Sağlık Bakanlığı
bizler ve ilgili kurumlar
alınacak önlemler
konusunda defalarca
uyarılar yaptık. Çok
gerekli olmadıkça
evden çıkılmaması, acil
haller dışında hastane,
aile sağlığı merkezi ve
diş polikliniklerine gelin-
memesi konusunda
bildirilerde bulunduk.

Hijyenin önemi ve el
yıkama gerekliliği,
sosyal mesafenin ko-
runması konusunda
açıklamalarda bulun-
duk.

Ülkemizde salgın
henüz başlangıç aşa-
masındadır. Bu sürecin
nereye doğru çevrile-
ceği halkımızın
davranışı ve otoritenin
süreci yönetmesi ile
yakından ilgilidir.

Diğer ülkelere
bakıldığında, çok test
yapılan ülkelerde has-
tanın daha kolay tespit
ve tecrit edilebildiği,
bunun sonucu olarakta
daha az hasta ve ölüm
olduğu görülmektedir.

Çin Halk
Cumhuriyetinden alınan
hızlı test kitleri acilen
tüm Türkiye’ ye
dağıtılıp, hızlıca sağlık
çalışanlarından başla-
mak üzere testler yapıl-
malıdır.

Aynı süreçte bil-
gininde şeffaf bir şek-
ilde paylaşılması
önemlidir. Bilgi pay-
laşıldıkça büyür. Bilim-
sel çalışmalar verilerin
değerlendirilmesi ile
yapılabilir. Aşı ve tedavi
geliştirme hastalığın
hangi ortamda kimlerde
ortaya çıktığı, belirtileri
ve kullanılan ilaçların
etki derecesi ve yan
etkileri değerlendirilmek
suretiyle yapılabilir.

Hastalığın hangi
illerde olduğu paylaşıl-

ması o illerde oturan-
ların daha dikkatli ol-
ması ve gerekli
önlemlere daha sıkı uy-
masını sağlayacaktır.

Bu süreçte hep ön
plan da yer alan sağlık
çalışanları, doktorun-
dan, hemşiresinden,
çöp toplayan görevliye
kadar hasta adayıdır.
Sağlık çalışanları için
kişisel koruyucu ekip-
manların acilen temini
yalnızca sağlık çalışan-
larını değil yayılmayı
engelleyerek tüm
halkımızı da koruyacak-
tır.

Salgınla mücade-
lenin pik yaptığı bu
günlerde dahi sağlık
çalışanları şiddetle
karşılaştı. Bu durum yıl-
lardır çıkması için çaba
gösterdiğimiz sağlıkta
şiddeti önleme yasası
talebimizin ne kadar
haklı olduğunu göster-
mektedir.

Sağlık çalışanları
olarak halkımızın
yanında olduğumuzu
bir kez daha ifade
ediyor, halkımızdan
uyarılara dikkat et-
melerini Sağlık Bakan-
lığından da çalışanları
koruyucu önlemleri
daha aktif olarak al-
masını bekliyoruz.”

ATAYURT
Seyfettin UYGUN

Hatay Diş Hekimleri
Odası Başkanı Nebil

Seyfettin Korona virüsüne
karşı vatandaşların evde
kalmaları çağrısında bu-
lunurken, “ Virüs gezmez,
gezen sensin, sağlığın için
evde kal”  diye uyarıda bu-
lundu.

Hatay Diş Hekimleri Odası
Başkanı Nebil Seyfettin Yöne-
tim Kurulu Adına yaptığı açık-
lamasında şu ifadelere yer
verdi:

“ Dünyayı ve Ülkemizi
tehdit altına alan Korona virüs
salgını tehlikesine karşı alı-
nacak önlemler konusunda
başta Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Meslek Birlikleri düzenli
olarak önemli bilgileri pay-
laşıyor. Bizler de Hatay Diş
Hekimleri Odası olarak bu
konuda halkımızı ve meslek-
taşlarımızı, korona pandemisi
hakkında bilgilendirmek, halk
sağlığını korumak amaçlı bilgi
paylaşımına kesintisiz olarak
devam ediyor ve etmeye de
devam edeceğiz. 

İlimizde, serbest çalışan
ve kamuda görev yapan diş
hekimleri ve sağlık çalışanları
da toplum sağlığını korumak
ve vatandaşlara daha sağlıklı
hizmet verebilmek için büyük
bir özveriyle çalışmalarına
devam etmektedir. Korona
virüsten korunabilmemiz için
bol su içmeli, ağız kuruluğunu
önlemeliyiz. Kısa aralıklarla bir
kaç yudum su içerek virüsün
mideye inmesini ve mide asidi
ile ölmesini sağlamalıyız. Eğer
düzenli olarak yeteri kadar su
içmezsek, virüs nefes boru-
muza ve oradan da akciğer-
imize inebilir. Bu çok
tehlikelidir. 

Diş Hekimleri Odası olarak
vatandaşlarımıza, bu duru-
mun ciddi olduğu ve sokağa
çıkmama tavsiyelerinin tatil
amaçlı olarak değer-
lendirilmemesi gerektiğini,
şiddetli diş ağrısı, yüzde,
boyunda ve diş etlerinde şiş-
lik, ağızda durmayan kanama,
enfeksiyon riski ve travma gibi
acil durumlar dışında evden
çıkmamalarını, Diş Hekimliği
Fakülteleri, Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi (ADSM) ve özel

muayenehanelere git-
memelerini, bir kez daha biz
hekimler olarak önemle vur-
guluyoruz. Bugüne kadar tüm
önlemleri alan Acil hastalar
dışında kliniğine hasta al-
mayan veya gelir kaybına
uğrayacağını bildiği halde
tamamen kapatan tüm
meslektaşlarımıza duyarlılık-
larından dolayı teşekkür ed-
eriz. Toplum Sağlığı için en
üst düzeyde önlem alan
ADSM’ de Acil Hastalar
dışında bakılmaması, reşit
olan ve özel bakım gerek-
tirmeyen hastaların yakın-
larının bekleme alanına
alınmamaları, girişte hasta-
ların ateşlerinin ölçülmesi ve
Acil Panaromik Röntgenlerin
çekilmesi gibi alınan önlemleri
yerinde buluyor ve hekimler
olarak destekliyoruz.

Hatay’ da bu uygulamayı
çok acil başlatan ve uygula-
maya koyan serbest çalışan
diş hekimlerimize ve özellikle
ilk günden beri büyük bir du-
yarlılıkla uygulamaya
başlayan, başta Hatay Ağız
ve Diş Sağlığı Merkezi
Başhekimi Sayın Diş Hekimi

Batuhan Selahattin Burat
olmak üzere, yardımcılarına,
ADSM de çalışan Diş Hekim-
lerimize ve tüm sağlık çalışan-
larına teşekkür ediyoruz. 

Özetle biz sağlık çalışan-
larının almış olduğu bu ciddi
önlemlere karşı, siz değerli
vatandaşlarımızın da yetk-
ililerin uyarılarına uymanızı
önemle rica ediyor, iletişimi,
dayanışmayı hiç aksatmadan
sürdürerek hep birlikte bu
kötü günlerin üstesinden
geleceğimize inanıyor, sağlıklı
ve huzur dolu günler diliy-
oruz.”  

Bu sürecin nereye doğru çevrileceği
halkımızın davranışı ve otoritenin

süreci yönetmesi ile yakından ilgilidir!

Hatay Tabip ve Diş Hekimleri Odaları, Korona virüs salgını 
nedeniyle hasta ve yaşamını yitiren vatandaşların sayısının gittikçe 

artmasından durumun ciddiyetinin ortada olduğunu ve salgının
Türkiye’ de henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekti:

Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Yönetim Kurulu adına açıklama yapan
Başkan Nebil Seyfettin vatandaşları Korona virüsüne karşı uyardı:

Virüs gezmez, gezen sensin, sağlığın için evde kal!
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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi, ko-

rona virüs (COVID-19)
tehlikesine karşı tüm bir-
imleriyle koordineli
hareket etmeye devam

ediyor.
Vatandaşların

sağlığını ön planda
tutan ve aldığı kararları
bilimsel ve akılcı yollarla
uygulamaya koyan
Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, ko-
rona virüs tedbirleri için

ilgili bakanlıkların aldığı
kararlar doğrultusunda
hareket ettiği
kaydedildi. 

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire
Başkanlığına bağlı
zabıta ekipleri ile Sağlık
Sosyal Hizmetler Daire

Başkanlığına bağlı gıda
mühendisleri, İçişleri
Bakanlığının restoran-
ların oturma alanlarına
müşteri alınmaması ile
ilgili aldığı karara ilişkin
Hatay’ daki işletmel-
erde denetim gerçek-
leştirdi. 

Hatay Büyükşehir
Belediyesi zabıta ekip-
leri ayrıca; vatan-
daşların aralarındaki
sosyal mesafeyi koru-
ması için Antakya Ulus
Meydanı’ nda bulunan
oturma alanlarına şerit
çekti. 

ATAYURT
Haber Merkezi

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mü-
cadele eden sağlık çalışanlarına destek kampanyasına, Hatay

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli de destek verdi.
Korona virüs salgınının Türkiye’ de de etkili olduğu ilk andan itibaren

teyakkuza geçen ve halkın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alan Hatay
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelleri, sağlık çalışanlarını unutma-
yarak alkışlarıyla destek verdiler. 

Korona virüs salgınına karşı fedakârca mücadele eden sağlık çalışan-
ları için başlatılan kampanyaya alkışlarla destek veren Hatay Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye personelleri, saatler 21.00’ i gösterdiğinde sağlık
çalışanları için 1 dakika alkış yaparken, itfaiye araçlarının da sirenlerini
çaldı.

ALKIŞLARLA TEŞEKKÜR ETTİLER
Hatay Büyükşehir Belediyesi’ nin bütün ilçelerdeki görevli itfaiye per-

sonelleri saatler 21.00’ i gösterdiğinde ‘ Hatay Büyükşehir Belediyesi İt-
faiyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız’  mesajı vererek, 1
dakika boyunca alkış yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediyesi
Temizlik İşleri

Müdürlüğü ekipleri, Ko-
rona virüs tedbirleri kap-
samında şehir genelindeki
95 mahallede bulunan
çöp konteynırlarında

dezenfekte çalışması
gerçekleştiriyor.

Antakya Belediyesi’ n-
den yapılan açıklamada;
Korona virüsünün
yayılımını önlemek
amacıyla şehir genelindeki
95 mahallede bulunan
çöp konteynırlarının
dezenfekte edildiği ve

çalışmaların düzenli olarak
devam edeceği belirtildi.

İLÇE GENELİNDE
VATANDAŞLARIN
YOĞUN OLARAK 

KULLANDIĞI 
ALANLARDA 
ÇALIŞMALAR 

DEVAM EDİYOR
Antakya Belediyesi

açıklamasında ekiplerin;
Korona virüse karşı alınan
tedbirler kapsamında
şehir genelindeki 95 ma-
hallede vatandaşların
yoğun olarak kullandığı
alanlarda da dezenfekte
çalışmalarını gece gündüz
demeden sürdürdüklerini
ifade etti. 

Vatandaşlara sağlıklı
bir ortamda hizmet ver-
ilebilmesi için 15 Temmuz
Milli İrade Parkı, Vali
Ürgen Parkı, Ayakkabı
İmalatçıları Sitesi, Köy
Garajları, eğitimli ve serti-
fikalı teknik personellerle
dezenfekte çalışması
gerçekleştirildiği

kaydedilen açıklamada,
Virüs ile mücadelede
önlem amaçlı dezenfekte
çalışmalarına hız kesme-
den devam edileceğinin
altını çizen Antakya
Belediye Başkanı İzzettin
Yılmaz’ ın; periyodik
olarak dezenfekte çalış-
malarının sürdürüleceğini

bildirdi. Başkan Yılmaz,
“ Şehir genelindeki 95 ma-
hallede vatandaşlarımızın
yoğun olarak bulunduğu
her ortak alanı, hizmet
sunulan her yeri hijyenik
koşullara kavuşturmak için
ekiplerimiz gece gündüz
çalışıyor”  ifadelerinde bu-
lunduğu vurgulandı.

Temizlik ekiplerinin gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi:

Antakya Belediyesi şehir genelinde dezenfekte
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye personeli de Sağlık

çalışanlarını alkışladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 
işletmelerdeki denetimi sürdürüyor
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Aralarında Avukat-
lar, Tabip

Odaları, Hatay
Psikologlar Derneği,
Hatay Kırkyama Kadın
Dayanışma Derneği,
Mor Kampüs, Dernek-
ler, Kadın İnisiyatifleri,
Meslek kuruluşları,
Sendikalar, Yardım
vakıfları ve özel Okul
yöneticilerinin bulun-
duğu 52 kuruluş yaptık-
ları ortak çağrılarında
velilerin yüzlerini çocuk-
larına döndürmelerini
istediler. 

Ortak çağrıya imza
atan, 100. Yıl İnisiyatifi,
Ankara Gökkuşağı
Aileleri Derneği, Ankara
Kadın Platformu,
Ankara Tabip Odası,
Antakya Kadın Dayanış-
ması, Antalya Tabip
Odası,  Ardıç
Dayanışma Derneği,
Biz Cinsel Yönelim ve
Cinsiyet Kimliği Araştır-
maları Derneği,
Çanakkale Tabip Odası,
Çocuk Alanında Çalışan
Avukatlar Ağı, Çocuk
Alanında Çalışan
Avukatlar Gençlik Ağı,

Çocuk Her yerde
Derneği, Defne Halk İn-
isiyatifi, Diyarbakır
Barosu Çocuk Hakları
Merkezi, Dünya Evimiz
Uluslararası Dayanışma
Derneği, Eğitim Sen
Antalya Şubesi, Eğitim
Sen Çanakkale Şubesi,
Eşit Haklar İçin İzleme
Derneği, FİSA Çocuk
Hakları Merkezi, Göç ve
İnsani Yardım Vakfı,
Göçmen Dayanışma
Mutfağı, Günebakan
Kadın Derneği, Hak İn-
isiyatifi Derneği,
Halkevci Kadınlar,
Hatay Direniş Renkleri,
Hatay Kadın Emeği
Kolektifi, Hatay Kadınlar
Birlikte Güçlü, Hatay
Kampüs Oluşumu,
Hatay Mor Kampüs,
Hatay Psikologlar
Derneği, Hayat Ağacı
Kadın Kooperatifi, HDK
Göç ve Mülteciler
Komisyonu, İnsan Hak-
ları Derneği Çocuk Hak-
ları Komisyonu, İnsan
Hakları Gündemi
Derneği, İzmir Buca
Kent Konseyi, Kadın
Savunması Ağı, Mersin
7 Renk Eğitim ve
Araştırma Derneği,
Mersin Tabip Odası,

Rengârenk Umutlar
Derneği, Roman Hakları
Derneği, Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçi-
leri Sendikası, Sosyal
Hizmet Uzmanları
Derneği,  Sosyalist
Kadın Meclisleri, Suruç
Aileleri İnisiyatifi, Tar-
labaşı Toplum Merkezi,
Türk Psikologlar
Derneği, Uğur Özkan
Çocuk Kültür Evi, Veli-
Der, Yaşam Bellek
Özgürlük Derneği,
Yaşamda Kadın ve
Sanat Derneği, Yeni
Demokrat Kadın ile Zan
Vakfı velilere şöyle
seslendiler:

“ Halen, sadece
yetişkinler tarafından

kurgulanan bir dünyada
yaşıyoruz. Eşitsizlik,
ayrımcılık, yoksulluk,
nefret söylemi, kutu-
plaşma, çatışma ve
savaşların yanı sıra
doğal afet, salgın vb.
pek çok sorun
yaşanıyor. Yaşananlar-
dan en çok etkilenenler
ise çocuklar. Olan
bitenlerle ilgili
düşünceleri sorul-
madığı, önerileri alın-
madığı için de seyirci
kalmaya zorlanıyor, yok
sayılıyorlar. Nesneleştir-
iliyor, sayısallaştırılıyor,
tahakküm altında
bırakılıyorlar. Hakları
ihlal ediliyor!

Sınır kapılarında ve

düzensiz geçiş nokta-
larında yaşananlar,
çocukları doğrudan etk-
ileyen ve hedef alan
son gelişmeler arasında
yer alıyor. Ülkelerinde
süren savaşlar ne-
deniyle göç etmek
zorunda kalarak
Türkiye’ ye sığınan in-
sanlar, Türkiye
Hükümeti’ nin
Avrupa’ ya geçiş için
sınır kapılarını açacağını
duyurması üzerine 28
Şubat’ tan bu yana
sınır kapılarına ve
düzensiz geçiş nokta-
larına doğru hareket
etti. Şu anda sınırda
bekleyen yaklaşık 15
bin mülteci olduğunu ve

bu grubun büyük bir
çoğunluğunu çocuk-
ların oluşturduğunu
bilmek oldukça endişe
verici! 

Savaşın yerinden
yurdundan ettiği çocuk-
lar, günlerdir can
güvenliği olmayan
koşullarda hayatta
kalmaya çalışıyorlar.
Barınma, sağlık ve
temel ihtiyaçların
karşılanamaması,
ailelerinden ayrı
düşmelerine bağlı
olarak refakatsiz
kalmaları veya aile bir-
leşimlerinin gerçek-
leşmemesi, eğitim
haklarından mahrum
kalmaları, ucuz işgücü

olarak görülmeleri ne-
deniyle kayıt dışı ve
yasadışı istihdam
edilmeleri, silahlı çatış-
malara dâhil edilmeleri,
psikolojik, fiziksel ve
cinsel istismar vb. pek
çok hak ihlaline maruz
bırakılıyorlar.

Bununla birlikte
Dünya Sağlık Örgütü
tarafından çok geniş bir
alanda yayılan ve etk-
isini gösteren salgın
hastalık anlamına gelen
“ pandemi”  niteliğin-
deki corona virüs
hastalığı (COVID-19) ile
ilgili gelişmeler
Türkiye’ de de kaygıyla
takip ediliyor. Hastalıkla
ilgili alınan önlemler, ka-
musal alanda oluşan
algı ve dolaşan bilgiler
de çocukları doğrudan
etkiliyor.

Bizler, çocukları
doğrudan etkileyen du-
rumlarda başlangıç
noktasının “ çocuğun
yüksek yararının
gözetilmesi”  olması
gerektiğini ısrarla ve
inatla hatırlatıyoruz!
Karar vericilerin ve
uygulayıcıların başta
sınır kapılarında ve
düzensiz geçiş nokta-

larındaki çocuklarla ilgili
olarak eylemliliklerine,
Türkiye’ nin de taraf
olduğu ve 30. yılını
dolduran Çocuk Hak-
larına dair sözleşme
doğrultusunda yön ver-
melerini talep ediyoruz.

Başlangıç olarak da:
Hiçbir çocuğun zarar
görmemesi ilkesinden
hareketle; Çocukların
bir an önce ebeveyn-
leriyle birlikte güvenli
alanlara ulaşımlarının
sağlanmasını, Hijyenik
bir ortamda koruyucu,
önleyici ve tedavi edici
sağlık hizmetine erişim-
lerinin kolaylaştırıl-
masını, Barınma ve
beslenme gibi temel
ihtiyaçlarının karşılan-
masını, Çocuklarla ilgili;
ötekileştiren, kutu-
plaştıran, rekabete day-
alı ve şiddet kültürünü
besleyen söylem ve
haberlerin yapılma-
masını, Hiçbir çocuk
dışarıda kalmayacak
şekilde planlama ve
önceliklendirme yapıl-
masını ve Tüm sürecin
kapsayıcı, şeffaf, hesap
verebilirlik ilkeleriyle
işletilmesini talep ediy-
oruz!”

ATAYURT
Elçin EZER

Tüberküloz Çalışma
Grubu Yürütme Kurulu

Başkanı Doç. Dr. Dursun
Tatar, Verem hastalarının ko-
rona virüs tedbirlerine iki kez
dikkat etmeleri gerektiğini
söyledi.

24 Mart Dünya Tüberküloz
Günü dolayısıyla yayınladığı
mesajında, “ Korona virüs
salgını nedeniyle zor günler
yaşadığımız bu günlerde,
benzer hijyen tedbirleri i le
kendimizi, sevdiklerimizi ve
çevremizi bulaşıcı hastalıklar-
dan koruyabiliriz”  hatırlat-
masında bulunan Doç. Dr.
Dursun Tatar, Veremde
başarıyı erken teşhis ve te-
davi ile kişisel hijyenin getire-
ceğinin altını çizdi. 

Halk sağlığı açısından
büyük önem taşıyan veremle
(tüberküloz) mücadelenin
aynı kararlı lıkla sürdürülmesi
gerektiğini vurgulayan
TÜSAD Tüberküloz Çalışma
Grubu Yürütme Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Dursun
Tatar, Tüberküloz Günü’ nde
paylaştığı bilgilerde, Tedavi
olmayan bir verem hastasının
her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi
enfekte edebildiğini vurgula-
yarak,  “ Korona virüs salgını
nedeniyle vurgulanan tedbir-
lere benzer kişisel hijyen ted-
birlerini uygulamak,
tüberküloz hastalığı bulaşını
da önleme konusunda ciddi

bir sorumluluk”  açıklamasını
yaptı.

İnsanlık tarihi kadar eski
bir hastalık olan verem
(tüberküloz), tedavi edilebilir
bir hastalık olmasına karşın
günümüzde bile bir tehdit
olarak varlığını
sürdürdüğünü, Robert Koch
tarafından verem mikrobunun
(Tüberküloz basili)
keşfedildiği ve hastalığın
teşhis ve tedavisinin yolunu
açan tarih olan, 24 Mart 1882
gününe ithafen, her yıl 24
Mart ‘ ‘ Dünya Tüberküloz
Günü”  olarak anıldığını
kaydeden ve böylece farkın-
dalık yaratılarak verem
konusunda toplumun bil-
gilendirilmesi ve bu hastalığa
bütün kesimlerin dikkatinin
çekilmesinin amaçlandığını
dile getiren Doç. Dr. Dursun
Tatar mesajında şu görüşlere
yer verdi:

“ Dünya Tüberküloz Günü
nedeniyle bir açıklama yapan
Türkiye Solunum Araştır-
maları Derneği (TÜSAD), tüm
dünyayı etkisi altına alan ko-
rona virüs gibi solunum
yoluyla bulaşan ve önemli bir
halk sağlığı sorunu olma vas-
fını sürdüren hastalığa dikkat
çekti. Tatar, tedavinin önem-
ine dikkat çekerek şu bilgileri
paylaştı: “ Tüberkülozun en
erken ve en sık belirtisi 2-3
haftadan uzun süren ök-
sürük, ateş, gece terlemesi,
iştahsızlık, kilo kaybı, yorgun-
luk, halsizlik, balgam

çıkarma, kan tükürme, nefes
darlığı, göğüs ve sırt
ağrısıdır. İki-üç hafta veya
daha uzun süreli öksürük
şikâyeti olan herkes en yakın
sağlık kuruluşuna başvur-
malıdır.”

HER YIL 
1.2 MİLYON 

KİŞİ ÖLÜYOR
Tanısı konulmamış

tüberküloz hastalarının en
önemli bulaş kaynağı
olduğunu belirterek, “ Bu ne-
denle tüberküloz hastalığın-
dan korunmada en etkili yol
bulaştırıcı olgulara hızla tanı
konulup uygun tedavinin
başlanmasıdır”  dedi. Tatar,
tüberküloz hastalığı ile ilgili
şu verileri paylaştı: “ Ülkem-
izde Tüberküloz Daire
Başkanlığı tarafından pay-
laşılan son verilere göre;
2017 yılında tüberküloz tanısı
alan hasta sayısı 12 bin 46.
Son 10 yılda hastalık sık-
lığında yıllık ortalama yüzde
5 oranında azalma görülüyor.
2005 yılında tüberkülozlu
hasta sıklığı 100 bin kişide
29.4 iken, 14.6’ ya düşmüş
durumda. Ancak dünya

genelinde her yıl yaklaşık 10
milyon kişiye tüberküloz
tanısı (5.8 milyon erkek, 3.2
milyon kadın ve 1 milyon
çocuk) konuluyor ve 1.2 mi-
lyon kişi de bu hastalık ne-
deniyle ölüyor. Yaklaşık 1.7
milyon kişi de tüberküloz
basili ile enfekte olup
hastalık gelişme riski
taşıyor.”

Doç. Dr. Dursun Tatar,
verem hastalığı gelişiminde
riskli gruplarla ilgili şöyle
dedi:

“ 5 yaş altındaki çocuklar,
yaşlılar, HIV enfeksiyonu olan
kişiler, bağışıklığı baskılayan
tedavi alan kişiler, silikoz, di-
abetesmellitus, kronik böbrek
yetmezliği, lösemi, lenfoma,
baş, boyun ve akciğer
kanseri olanlar, ideal vücut
ağırlığının yüzde 90’ ından
daha az kiloda olanlar, sigara
içenler, i laç bağımlılığı olan-
lar ve alkol kullananlar riskli
grup içerisine giriyorlar.”

HER YIL YÜZDE 5
AZALSA DA 

HALEN TEHLİKELİ
Öksürme ve hapşırma ile

ortama yayılan mikrobun sol-

unum yolu ile alınması
sonucu oldukça kolay bir
şekilde bulaşabildiğinden
tüberkülozun her dönemde
önemli bir sağlık sorunu
olduğuna dikkat çeken 

TÜSAD Tüberküloz
Çalışma Grubu Yürütme Ku-
rulu Başkanı Doç. Dr. Dursun
Tataraçıklamalırını şöyle
sürdürdü:

“ Koronavirus salgını ne-
deniyle zor günler
yaşadığımız bu günlerde,
benzer hijyen tedbirleri ile
kendimizi, sevdiklerimizi ve
çevremizi bulaşıcı hastalıklar-
dan koruyabiliriz. Bu tedbir-
leri uygulamak tüberküloz
hastalığı bulaşını da önleme
konusunda ciddi bir sorumlu-
luktur”  diyen Tatar, sözlerine
şöyle devam etti:
“ Tüberkülozlu hastanın etkili
bir şekilde tedavi edilmesi
hem hasta hem de toplum
için hayati önem taşıyor. Hem
resmi sağlık kurumlarının
hem de sivil toplum kuru-
luşlarının verdiği tüberküloz
mücadelesi halkımızın da bil-
inçlenmesiyle etkili sonuçlar
verdi. Son 10 yıldır yeni vaka
sayısında her yıl yüzde 5’ lik
bir azalma yaşanıyor. Yine
son yıllarda tüberküloz has-
tası ile temas eden kişilerin
muayene edilmesi ve
gereken kişilere koruyucu te-
davi verilmesi daha etkin bir
şekilde yapılıyor. Bu durum
mücadelenin gücünü daha
da artırıyor. Ülkemizde

tüberküloz kontrolünün
geldiği nokta yüz güldürücü
olmakla birlikte son yıllarda
karşılaştığımız göçmen
sorunu nedeniyle daha
dikkatli olunması gerekiyor.”

KARARLI 
POLİTİKALARA 

DEVAM EDİLMELİ
Dünya Sağlık Örgütü

tarafından “ Tüberkülozu
Sonlandırma Stratejisi”
yürütüldüğünü hatırlatan
Doç. Dr. Dursun Tatar şu
değerlendirmeyi yaptı: 

“ Ülkemizde de tüberküloz
kontrolünde ‘ Bin Yıl
Kalkınma Hedefleri’  ve
‘ Tüberkülozu Durdurma
Stratejisi Hedefleri’ ne
ulaşılmış durumda. Bunun
yanı sıra dünyada tüberküloz
eliminasyonu konusunda be-
lirlenmiş hedef olan; 2050
yılına kadar küresel
tüberküloz insidansının mi-
lyonda 1’ in altına
düşürülmesi yönünde çalış-
malar hız kesmeden
sürdürülüyor. Türkiye
genelinde tüberküloz
hastalığı görülme sıklığı azal-
masına karşın, dünya
genelinde enfeksiyon nedenli
ölümlerin en fazla görüldüğü
hastalıklardan biri olmaya
devam ediyor. Bu nedenle
ülkemizde tüberküloz
konusunda uygulanan kararlı
politika sürdürülmeli, bu
hastalığa karşı sosyal ve
toplumsal desteğe devam
edilmeli.”

52 kuruluştan korona virüsü kapsamında alınan önlemlerle ilgili olarak velilere ortak çağrı:

Yüzünüzü çocuklara dönün!

TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Dursun Tatar, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’ nde mesaj yayınladı:

Verem Hastaları, Korona Virüs 
tedbirlerine iki kez dikkat etmeli!
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CHP Hatay Milletvekili
Suzan Şahin, AKP

Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan’ ın açık-
ladığı tedbirlerde sağlık
konusunda tek kelime
etmeden sadece ekonomik
tedbir ve iyileştirmelerden söz
etmesine tepki göstererek,
“ Ölen ölür, kalan sağlar vergi
mükellefi”  eleştirisinde bu-
lundu. 

CHP Hatay Milletvekili Av.
Suzan Şahin, hükümetin açık-
lamalarının şeffaf olmadığın-
dan, hastane kapasitelerinin
yetersizliğinden ve ekonomiyi
bozmamak adına gizlice İn-
giltere’ deki gibi ‘ sürü
bağışıklığı’  metodunu uygu-
ladığından, bunu da halkın
duygusal davranıp protesto
edeceğinden endişe ettiğin-
den dolayı açıklamadığının
kamuoyunda endişe yarat-
tığını söyleyerek konuyla ilgili
basın açıklaması yaptı. 

CHP Hatay Milletvekili
Suzan Şahin’ in, Bilim Kurulu
kararlarının siyasi ve
ekonomik süzgeçten geçiril-
erek salgın tedbirlerin
alındığını eleştirdiği ve ‘ Ölen
ölür kalan sağlar zaten vergi
mükellefi’  mantığıyla hareket
edildiğini söylediği yazılı
basın açıklamasında şu
değerlendirmede bulundu:

“ Çin’ in Hubei Eyaleti’ ne
bağlı Wuhan şehrinde çıkan
ve birçok ülkeye yayılan
Covid-19 salgınında bugüne
kadar 240 bini aşkın vaka
görülmüş, 10 bine yakın insan
hayatını kaybetmiştir.

Yüksek bulaşıcılığı ve
aşısının ya da özel ilacının
henüz geliştirilememiş olması
nedeniyle hastalık, insan
sağlığına yönelik önemli bir
tehdit olarak kabul edilmekte
ve Sağlık Bakanlığı
bünyesinde oluşturulan Co-
rona virüsü Bilim Kurulu’ nun
önerileri doğrultusunda çeşitli
tedbirler alınmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü veri-
lerine göre; dünya Covid-19
hastalığından etkilenen insan-

ların sayısı birkaç yüz binlere
ulaştı. Virüsten kaynaklı ölüm-
lerin sayısı ise 10 bini aşmış
durumda. Ülkemizdeki vaka
sayısı dün itibariyle 670 oldu
ve 9 vatandaşımızı kaybettik.

Bu süreçte eksiklikler ka-
muoyunun gündeminde olup
vatandaşlarımız endişe içinde
soru işaretlerinin giderilmesini
istemektedir. Türkiye olarak
İtalya’ ya benzememek için
gerekli tedbirleri ciddiyetle
erkenden almak ve uygula-
mak zorundayız. Paniğe kapıl-
madan, akıllıca ve sorumlu
hareket etmek zorundayız.

Virüsün tüm dünyayı etkisi
altına alacağının anlaşılması
üzerine birçok ülke erkenden
önlemlerini almış ve vatan-
daşlarını bilgilendirmiştir. Sınır
kapılarının kapatılması ve
virüsün merkezi konumundaki
ülkelerden gelecek kişilerin
virüsü yayma riskine karşı ilk
önlemler alındı. Bunu yapma-
yarak sınırları kapatmayan
ülkeler ise geç kaldı ve sal-
gının ülkelerine gelmesini en-
gelleyemedi. Maalesef
Türkiye de Corona virüsü
konusunda riskli ülkelerden
biri olarak her geçen gün kat-
lanarak artan vaka ve ölüm
oranlarıyla kötü günler
geçiriyor. Bugün gelinen nok-
tada katlanarak artan vaka
sayısı, ölümler, peyderpey
açıklanan tedbirler ve sağlık
sektöründeki eksiklerden kay-
naklı milletimiz endişe
içindedir. Bunun için de
hükümet şeffaf davranmak,
halkımızı doğru bilgilerle bil-
gilendirmek zorundadır.

GİZLİCE ‘ SÜRÜ 
BAĞIŞIKLIĞI’  SİSTEMİ

Mİ UYGULANIYOR?!
Salgınlarla baş etmede

yüzyıllardır kullanılan bazı
kavramlar vardır. Bunlardan
biri de ‘ sürü bağışıklığı’
kavramıdır. Bunda temel
amaç insanların virüsle
karşılaşarak bu hastalığı
geçirmeleri ve sonunda da
bağışık olarak yaşamlarına
devam etmeleridir. Böylece
toplumun kendi kendine
bağışıklık kazanacağı
düşünülmektedir.

Bu kavram genelde işe
yarayan ancak riskli bir uygu-
lamadır; her şeyden önce
birçok insanın yaşamını
kaybedeceğini göze almak
gerekir. İngiltere bu uygula-
mayı hayata geçireceğini
açıklayan ülkelerden olup
birkaç hafta sonra geri adım
atmak durumunda kalmıştır.
Şu anda yeni vakalar ile
taburcu olan hastalar
arasında yaklaşık 5 katı fark
vardır. Bu uygulama ile işlerin
çığırından çıkabileceği, mily-
onlarca kişinin ölümüne yol
açılabileceği uzmanlarca
söylenmektedir.

Şu anda Türkiye’ nin
gidişatı, dillendirilmemiş bir
sürü bağışıklığı sistemi olarak
gözlemlenmektedir! Karanti-
nanın, sokağa çıkma
yasağının olmayacağı,
herkesin kendi kendine OHAL
uygulaması gerektiği açıkla-
maları buna işaret etmektedir.

Çok riskli bir yöntem olan
‘ sürü bağışıklığı’  sisteminin
avantajları arasında sokağa
çıkma yasağı koymayarak
ekonomiyi bozmamak, insan-
ların bağışıklık kazanmaları ve
ilaca ya da aşıya ihtiyaç ol-
maması gösterilmekte,
ekonomiyi bozmamak adına
uygulanmaktadır.

Hükümetin, hastane kapa-
sitelerinin yetersizliğinden
dolayı gizlice İngiltere’ deki
gibi sosyal bağışıklık meto-
dunu uyguladığından, bunu
da halkımızın duygusal
davranıp protesto edeceğin-
den endişe ettiğinden dolayı
açıklamadığını düşünmek is-
temiyoruz!

Ancak; Eğer herkese test
uygulanmıyorsa, vakaların
yerleri açıklanmıyor ve o böl-
gelerdeki insanlara karantina
uygulanmıyorsa, tüm şehir içi
ve dışı seyahatler durdurul-
muyorsa, iş yerlerinin faaliyet-
leri devlet eliyle
durdurulmuyorsa, sosyal
mesafe kurallarında esnek
davranılıyor ve sokağa çıkıp
çıkmamak vatandaşların in-
isiyatifine bırakıyorsa bu tipik
‘ sürü bağışıklığı’  sistemi
uygulamasıdır!

AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18
Mart 2020 Çarşamba günü
açıkladığı tedbirlerde sağlık
konusunda tek kelime
etmeden sadece ekonomik
tedbir ve iyileştirmelerden
bahsetmiştir.

Evet, bu tarz olağanüstü
durumlarda olağanüstü kısıt-
lamalar geldiğinde ekonomik
sistem sekteye uğrayacak ve
halkı rahatlatmak için bazı
tedbirler alınacaktır. Ancak
konunun temelinde tamamen
sağlıkla ilgili bir sorun olup,
virüsün yayılmasının önüne
geçilmesi, vaka sayısının
azaltılması ve tedavi sürecinin
iyileştirilmesi olmalıdır. Ki
buna bağlı olarak da vatan-
daş rutin hayatına dönebilsin
ve ekonomik anlamda ülke
düzlüğe çıkabilsin.

Alttan alta sürü bağışıklığı
yöntemlerini uygulayıp, sal-
gına önlem olarak tek kelime
etmeden ekonomi konusunda
basının karşısına geçerek
halka ‘ sakin olun ekonomi
bozulmayacak, taşın altına
elimizi hep beraber koya-
cağız’  demek, ‘ ölen ölsün
kalan sağlar zaten vergi
mükellefi, enkazdan çıkınca
yeni zam ve vergilerle milletin
belini büküleceğiz, yeter ki
benim yandaş müteahhidime
bir şey olmasın.’  demektir!
Savaş, salgın, doğal afet gibi
olağanüstü durumlar için de-
vletlerin hazinede saklı tut-
tuğu ihtiyat akçesini aylar
önce yandaşlara dağıtarak
sıfırlayan hükümet çareyi mil-
letimizde aramamalıdır!
AİLE SİGORTASI HAYATA

GEÇİRİLSİN
Sosyal destek konularında

CHP olarak yıllardır savun-
duğumuz Aile Sigortası artık
hayata geçirilmelidir. Aile Sig-
ortası toplumun cebinden, işi
olmayan, çalışmayan vatan-
daşın cebinden tek kuruş çık-
madan bütün
vatandaşlarımızın, bütün yok-
sul, dar gelirli ailelerimizin de-
vletin koruyucu şemsiyesi
altına alınması ve onların
yaşamlarını idame ettirecek
düzeyde bir gelirin kendisine
verilmesini sağlayan bir sis-
temdir. Salgın nedeniyle
oluşan bu kriz ortamında de-
vlet gereğini yapmalı mecliste
bekleyen kanun teklifimizi
derhal yürürlüğe alarak
halkımızın sorunlarına çözüm
olmalıdır.

BİLİM KURULUNUN
KARARLARI EKONOMİK
VE SİYASİ SÜZGEÇTEN

GEÇİYOR!
Gönül isterdi ki AKP Genel

Başkanı ve Damat Bakan alı-
nacak tedbirleri açıklarken
garibana, yoksula, belki ay-
larca maaş alamayacak
vatandaşa sahip çıksaydı.
Ancak tedbir paketlerinden
çıka çıka sermayeye, zengine
teşvik çıktı. Tedbir paketinde
emekçi yok, esnaf yok, işçi
yok, çiftçi yok, kamu çalışan-
ları yok, emekli yok, öğrenci
yok! Vergiler, kredi ve kredi
kartı borçları, kira, elektrik,
su, doğalgaz faturaları yok!

Bir yandan uzmanlar ve
bilim kurulu seyahatleri dur-
durun açıklamaları yaparken
diğer yandan uçak bilet-
lerinde KDV’ yi %18’ den
%1’ e indiriyorlar. Ancak haf-

talarca evde kalacak vatan-
daşın ihtiyacı olan temel
ihtiyaçlarda KDV indirimi yok?

Evden çıkmayın, kendi
kendinize OHAL uygulayın
çağrısı yapan hükümet otel
konaklamalarından alınan
vergiyi Kasım ayına kadar
iptal ediyor ancak hemen
hemen her alanda uyguladığı
ağır vergileri iptal etmiyor.

Sormak lazım; konut kredi-
lerinde peşinatın %10’ a çek-
ilince corona virüse
yakalanan vaka sayıları azala-
cak mı? Yoksa yandaş beton
lobileri zarardan mı kurtarıla-
cak?

Vatandaş kirasını, fatu-
ralarını nasıl ödeyeceğini
düşünürken kredi oranlarının
düşürüleceğini açıklamak ve
halkı daha da borca sokmak
sosyal devletin değil fırsatçı
tefecilerin uygulayabileceği
bir yöntemdir. Erdoğan bu
süreci duayla atlatacağız,
vatandaş dua etsin derken
zenginlere can simidi olmak-
tadır.

Bilim kurulunun karar-
larının ekonomik ve siyasi
süzgeçten geçtiğini düşün-
mekteyiz. Salgın dünyanın ve
Türkiye’ nin akıl ve bilimle
imtihanıdır. Bu millet gerekirse
her türlü fedakarlığı yapıp el
birliğiyle ekonomisini de
yaralarını da onarır. Ancak üç
beş yandaş ve zengin
tabakaya ilaç olacak önlem-
lerin halkımıza hiçbir yararı ol-
mayacak, aksine sonrasında
gelecek ağır vergi ve zamlarla
yük milletimizin omuzlarına
yüklenecektir.

Fakir fukaraya sadece
kolonya dağıtıp zengin
tabakaya teşvik veren bu zih-
niyete vatandaş artık dua mı
eder, yoksa içine düştüğü bu
durumdan dolayı beddua mı
eder bilemiyoruz. İleride göre-
ceğiz!

DİĞER ÜLKE 
ÖRNEKLERİNE GÖRE 
ALINMASI GEREKEN 

TEDBİRLER BELLİDİR
Konuşulacak, eleştirilecek

çok şey var, ancak gün
eleştirme değil birlik olma ve
ortak akıl ile hareket ederek
bu salgından en az zararla
ülkemizi düzlüğe çıkarma
günüdür.

Bu nedenle uzman görüş-
lerine çok önem vermek
gerekiyor. Salgını kontrol al-
tına alan ve vaka sayıları aza-
lan, böylece hastane
kapasitesini aşmayarak yol-
una devam eden ülkelerdeki
örnekler derhal Türkiye’ ye de
uygulanmalıdır.

1) Derhal toplu taşıma ve
şehirlerarası otobüs, tren ve
uçak seferleri durdurulmalıdır.

2) Tespit edilen vakaların
yerleri açıklanmalı ve bu böl-
gelerdeki insanlara geniş
kapsamlı olarak test uygulan-
malı izolasyon sağlanmalıdır.

3) Test sayısı dünyanın en
düşük iki ülkesinden biriyiz.
Kuru öksürük ve yüksek ateş
belirtisi olmasına rağmen bin-
lerce vatandaşımız hastanel-
erden geri döndü. Yurtdışı
geçmişiniz yok denilerek test
yapılmadı. Hala da test geniş
kapsamlı olarak yapılmıyor.
Yapılsa dahi 24 saatte alınan
test sonuçları hastalara ver-
ilmiyor. Tanı kapasitesi ivedi-
likle artırılmalı, hastanelere

başvuran her kişiye test uygu-
lanmalıdır.

4) Test yapılan her vatan-
daşın test sonucu listelenmeli
ve kamuoyunun bilgisine
sunulmalıdır. Böylece test
sonucu pozitif çıkan vakalarla
temas etmiş kişilerin kendini
bilmesi ve erken teşhis
konusunda adım atması
sağlanmalıdır.

5) Test kitleri Türkiye’ deki
bütün hastanelere gönder-
ilmeli, erken tespit ve müda-
hale için her ilçede bir merkez
hastane ve laboratuar tesis
edilmelidir. Eksik olan kadro-
lara uzman doktor, doktor,
laborant ve sağlık person-
elinin atama ve
görevlendirmeleri ivedilikle
yapılmalıdır.

6) Sağlık personelimizin
tüm ihtiyaçları öncelikle ve ek-
siksiz olarak karşılanmalıdır.

7) Tüm kamu ve özel sek-
tör çalışanlarının hak kaybı
yaşamadan ücretli izin hakkı
verilmeli, işten çıkarmaların
durdurulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanının ‘ Bu süreçte
herkes kendi OHAL’ ini oluş-
tursun’  açıklaması komiktir,
devlet uzman görüşlerini
katiyetle uygulamalı, inisiyat-
ife bırakılan uygulamalardan
kaçınıp kati tedbirler almalıdır.
Kesin ve etkili karantina uygu-
lanmalıdır.

8) Bankalar, noter gibi
çalışma temposu düşmemiş
olan ve insanların kalabalık
oluşturacağı yerlerdeki tüm
faaliyetler durdurulmalı ve on-
line sisteme taşınmalıdır.
Sağlık merkezleri, eczaneler
ve market/bakkallar hariç tüm
iş yerlerinin kapatılması,
çalışanların evlerinde
kalmaları sağlanmalıdır.

9) Esnafa vergi indirimi,
ödeme kolaylığı, SGK desteği
verilmelidir. Personel
maaşlarını işveren, SGK prim-
lerini devlet ödemelidir.

10) Ekonomik durumu iyi
olmayan ailelere dezenfektan,
sabun, temel gıda yardımı
yapılmalı, kira desteği ver-
ilmelidir.

11) Hapishaneler, huzurev-
leri, kimsesiz çocuk yurtları ve
mültecilerin barındığı yerler
acilen taramadan geçirilmeli
ve enfekte kişiler karantinaya
alınarak izole edilmelidir.

12) Mahkemelerin inisiyat-
ifine bırakılmaksızın duruş-
maların ertelenmesi
konusunda ortak bir düzen-
leme yapılması, süre öngören
tebliği içeren elektronik tebli-
gatların durdurulması da dahil
olmak üzere, olağanüstü
dönem sona erinceye kadar
dava açma dahil adli ve idari
yargıda tüm sürelerin durdu-
rulmuş sayılması gerekmekte-
dir.

13) Salgın dünyanın ve
Türkiye’ nin akıl ve bilimle
imtihanıdır. “ Kelle paça çor-
bası için”  ya da “ Türk geni
bizi korur”  safsatalarıyla TV
ekranlarında boy gösteren
şarlatanlar nedeniyle bu ülke
çok önemli birkaç haftayı kay-
betti. Toplumun gözü önünde
olanların sorumlu davranması
ve bilimin sözünü söylemesi
gerekir. Medyada bu mesnet-
siz ve bilimden uzak, toplumu
yanıltan açıklamaları yapan -
sözde- doktorlara karşı önlem
alınmalıdır.”

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın açıkladığı tedbirlerde 
sağlık konusunda tek kelime etmeden sadece ekonomik tedbir ve iyileştirmelerden söz etmesine tepki gösterdi:

Ölen ölür, kalan sağlar vergi Mükellefi!
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Hatayspor Kulübü
Onursal Başkanı

Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Lütfü
Savaş, doğum
gününde Hatayspor fut-
bolcularını ziyaret etti.

Hatayspor
Kulübünün sosyal
medya hesabından
yapılan paylaşımda,
“ Bugün (Önceki gün)
Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanımız ve
Onursal Başkanımız
Doç. Dr. Lütfü Savaş’ ın
doğum günü. Yönetim-
imiz, Teknik ekibimiz,
futbolcularımız, kulüp
personelimiz ve büyük
taraftarımız adına Onur-
sal Başkanımız Doç. Dr.
Lütfü Savaş’ a, ailesi ve
sevdikleriyle birlikte nice
güzel yıllar diliyoruz”
ifadelerinde bulunuldu.

Atayurt Haber 725 MART 2020
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Erhan UNAY

Seyfettin UYGUN

Neval (ÇOLAK) ALTINÖZ
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Serdar İBRAHİMOĞLU

ACİL SATILIK PARSEL
Dursunlu Yolu Üzeri Köprüsü

Civarı İki Yola Bakan
Köşe Başı

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

Sahibinden Satılıktır.
İrtibat:

0541 575 87 75 - 0553 481 04 18
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri

Daire Başkanlığı, kış aylarında
oluşabilecek taşkınların

önüne geçmek amacıyla kent
genelindeki çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor.

Yağışların artmasının
ardından oluşabilecek risklere
karşı sıkı önlemler alan Hatay
Büyükşehir Belediyesi Fen İş-

leri Daire Başkanlığı ekipleri,
Defne ilçesine bağlı Turunçlu
Mahallesi’ nde beton asfalt
öncesi yağmur suyu hattı
çalışmalarına başladı.

Yağmur suyu döşeme hat-
larının tamamlanması ile

sokaklarda birikecek yağmur
sularının tahliyesinin daha
kolay sağlanmış olacağını be-
lirten ekipler, çalışmalarının
tamamlanmasının ardından
beton asfalt çalışmalarına
başlayacaklarını bildirdi.

KAYIP
Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünden Suriyelilere

Verilen İkamet İzin Belgesini, Sürücü Belgesi,
Antakya Ticaret Odası Kimlik Kartı, Çalışma
İzin Belgesi, Albarakatürk Kredi Kartı, Kuveyt

Türk Kredi Kartı ile Vakıf Kredi Kartını         
Kaybettim. Hükümsüzdür.

Abdullah HÜSSEIN (Mohammad Oğlu)
..........................................................

Defne İlçe Nüfus Müdürlüğünden Almış
Olduğum Nüfus Cüzdanımı Kaybettim

Hükümsüzdür.
Şerif GÜCÜK

Başkan Savaş Doğum
gününde Hatayspor’lu 

futbolcularla bir araya geldi
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Altyapı çalış-
malarının

tamamlandığı bölgel-
erde üstyapı çalış-
malarını ivedilikle
sürdüren Hatay
Büyükşehir Belediyesi,

bu konudaki kararlı
çalışmalarına devam
ediyor.

Üstyapı çalış-
malarını mahalle ve
ilçelerin fiziki şart ile
ihtiyaçlarına göre pro-
gramlandıran Hatay
Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire

Başkanlığı ekiplerinin
yeni adresi Kırıkhan
oldu.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri,
geçen günlerde
Kırıkhan Çiloğlan Ma-
hallesi bağlantı yol-
unda başlattığı beton
asfalt serim çalış-

malarını tamamlarken,
Karamankaşı Ma-
hallesi bağlantı yolun-
daki beton asfalt
serim çalışmalarına
devam ederek bu-
radaki çalışmanın da
en kısa sürede
tamamlanacağı belir-
tildi. 

Çalışmalar tamam-
landıktan sonra yol-
ların kullanıma
açılacağını ifade eden
Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri,
çalışmalar süresince
sabır gösteren vatan-
daşlara teşekkürlerini
iletti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu
hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Üst
yapı çalışmalarını sürdürüyor



www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE Fiyatı 1.00 TL.

Sessiz çoğunluğun sesi

AtayurtAtayurt
YIL : 24 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr SAYI : 6797 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

ATAYURT
Anıl Ozan SABANCI

Greenpeace Akdeniz
İletişim Sorumlusu Nilay

Vardar, vatandaşları sularına
sahip çıkması çağrısında bu-
lundu. 

22 Mart Dünya Su Günü
vesilesiyle, korona virüs salgını
esnasında suyun ne kadar hay-
ati olduğuna dair bir basın bül-
teni yayınlayan Nilay Vardar,

suyun önemine şöyle dikkatleri
çekti:

“ Korona virüs salgını ile
suyun insanlık için ne kadar
hayati olduğunun bir kez daha
farkına vardık. Özellikle Türkiye
gibi su kıtlığı çeken ülkelerde
her bir damla su çok kıymetli.
Ne var ki iklim değişikliği, plas-
tik kirliliği, fosil yakıt bazlı enerji
sektörü ile kömür ve petrol üre-
timi nedeniyle temiz su kay-
naklarımız zarar görüyor. 

Greenpeace, 22 Mart Dünya
Su Günü nedeniyle suya dair
çarpıcı gerçekleri bir araya ge-
tirdi. 

Suya küresel talep 1980’ ler-
den bu yana her sene yaklaşık
yüzde 1 oranında artıyor. Bu da
2050 yılında şuankinden yüzde
20 ila 30 daha fazla suya ihtiyaç
olacağı anlamına geliyor. 

Dünya üzerinde her 10 in-
sandan 3’ ünün güvenli içme
suyuna erişimi yok. 

Dünya nüfusunun yaklaşık
4’ te birine ev sahipliği yapan
17 ülke “ çok yüksek”  su stresi
ile karşı karşıya.

Dünya nüfusunun yüzde
25’ i bir su krizinin eşiğinde…
Bu oranın 2025 senesinde
yüzde 60 olması bekleniyor. 

4 milyar insan, senede en az
bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor.
Hesaplamalara göre 2050’ de
bu rakamın 4,8 ila 5,7 milyara
yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya üzerinde taze suyun
yüzde 60’ ı ülke sınırlarını oluş-
turan dere yataklarından elde
ediliyor, olası bir su kıtlığının bu
nedenle ülkeler arasında bek-
lenmedik rekabetlere neden ol-
masından endişe duyuluyor.  

2040 yılında çok yüksek se-
viyede su stresi oluşacak böl-
gelerde 18 yaş altı 600 milyon
çocuğun yaşayacağı tahmin
ediliyor.

2017 yılında evinden ayrıl-

mak zorunda kalan 68 milyon
insan suya ulaşımda sıkıntılar
yaşıyor. 

İnsanlık için geri dönülmez
bir felakete neden olabilecek su
krizine karşı çok geç olmadan
harekete geçmeli ve gerekli ön-
lemleri almalıyız. Korona virüs
nedeniyle hijyenin hayati önem
taşıdığı bu günlerde kendi
sağlığımızı korurken, suyu israf
etmemeye özen göster-
meliyiz.”

Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Nilay Vardar, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle, 
korona virüs salgını esnasında suyun ne kadar hayati olduğuna dair bir basın bülteni yayınladı:

Suyuna sahip çık!


