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ATAYURT
Haber Merkezi

CHP Hatay Mil-
letvekili Serkan

Topal, özellikle Suudi Ara-
bistan’ da, Kuveyt’ te,
Katar’ da, Kıbrıs’ takiler
başta olmak üzere birçok
ülkede bulunan Türk
vatandaşlarının hem

mağdur olduklarını hem
de mahsur kaldıklarını
söyledi.

Hatay Milletvekili
Serkan Topal, hükümetin
bu konuda girişimlerde
bulunmasını talep ed-
erken, TBMM Genel Ku-
rulunda yaptığı
konuşmada şu görüşleri
dile getirdi.

“ Sayın iktidara
sesleniyorum: Değerli
milletvekili
arkadaşlarımız, özellikle
yurtdışında binlerce
vatandaşımız mahsur
kaldı. Özellikle, Suudi
Arabistan’ da, Ku-
veyt’ te, Katar’ da,
Kıbrıs’ ta ve daha birçok
sayamadığım ülkede

ciddi anlamda işçilerimiz,
vatandaşlarımız hem
mağdur oldu, şu anda da
mahsur kaldı. Dolayısıyla
bir an evvel Dışişleri
Bakanlığı bu konuda bir
ekonomik paketle
gelmeli, oradaki vatan-
daşlarımızın sorunlarını
çözmeli. Ayrıca birkaç
uçak gönderip onları da

getirebiliriz, çok zor du-
rumda olanları, çünkü bir
odada 7-8 kişi kalanlar
var. Sizlerden ricamız bir
an önce bu konuya
çözüm üretmeniz.
Gerçekten vatan-
daşlarımız mağdur, işçi-
lerimiz mağdur. Bir kez
daha burada dile getiriyo-
rum: Çözüm bekliyoruz.”

Yurtdışındaki Vatandaşlarımız 
hem mağdur hem de mahsur

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, çeşitli ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının sorunlarını TBMM’ ye taşıdı:
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Antakya
Ticaret ve

Sanayi Odası, ko-
rona virüsü
dolayısıyla mesai
saatlerinde
düzenleme yap-
tığını bildirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından
üyelere yapılan duyuru şöyle:

“ Odamız Yönetim Kurulu tarafından alınan
kararla 24 Mart -30 Mart (dahil) mesai saatleri
12.00-17.00 olarak belirlenmiş,� Oda Kayıt,
Faaliyet ve İhale Durum Belgeleri odamız web
sayfasından online alınması kaydıyla üyelerim-
ize salgın bitene kadar ücretsiz verilecektir.�”

Erzin otoban girişinde şüphelenilen
bir araçta uyuşturucu ticareti yapan

4 kişi 2 kilo 42 gramla uyuşturucu
maddeyle birlikte yakalandı:

Uyuşturucu satıcılarına
bir darbe daha
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu
ticareti yapan 4 kişinin 2 kilo 42 gram

uyuşturucu maddeyle yakalandıklarını belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü’ nden yapılan

açıklamada,  İskenderun Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Grup Amirliği görevlilerince 25.03.2020
günü Erzin ilçesi otoban girişinde durumundan
şüphe edilerek durdurulan 31.... plaka sayılı
araçta yapılan aramada; 8 paket ve 3 fişek
halinde toplam 2 kilo 42 gr uyuşturucu metam-
fetamin maddesi ve 2 adet captagon hap mad-
desi ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, araç
içinde bulunan 4 şahıs hakkında uyuşturucu
madde ticareti yapmak suçundan tahkikata
başlanıldığı bilgisi paylaşıldı.

ERZİN İLÇESİNDE PORTAKAL 
KASALARINA GİZLENMİŞ 

13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Hatay Emniyet Müdürlüğü açıklamasında

ayrıca, Hatay Narkotik Suçlarla mücadele şube
müdürlüğü görevlilerince yine 25.03.2020 günü
Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir
kamyonette yapılan aramada; portakal kasaları
arasına gizlenmiş vaziyette olan 3 paket halinde
13 kg esrar maddesi, aracın Şöfor mahallinde
90 adet uyuşturucu captagon hap maddesi ve
1 adet Hassas terazi ele geçirilerek 1 şahsa
uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan
hakkında  tahkikata başlandığını kaydetti. 

24-30 Mart mesai saati
12.00 ile 17.00 arası

ATSO üyelerine verilecek hizmet
konusunda duyuru yayınladı:

Yoğun 
bakım 

sürecine 
giriyoruz

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alpay Azap, “ Yoğun bakım sürecine 

giriyoruz”  deyip hayati öneme sahip uyarılar yaptı:

Gönül HALİS ACU’nın Haberi Sayfa 6’da

Sizlerden ricamız, bireysel tedbirlerinizi
ihmal etmeden evde kalmanız!

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçedeki 
caddeleri dezenfekte ettiklerini belirtti ve ilçe halkına seslendi:

Erdal YILMAZÇELİK’in Haberi Sayfa 3’te

Antakya Belediyesi’nden Pazar esnafına maske ve broşür
Haber Sayfa 4’te

Evinde
Kal

Defne
Serdar İBRAİMOĞLU’nun Haberi Sayfa 3’te

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını
ve Belediye personelinin sahada olduğunu belirterek ilçe halkına seslendi:
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Eğitim Sen Hatay Şube
Yürütme Kurulu, Korona

virüsü salgınının tehdidi ortadan
kalkıncaya kadar vatandaşları
Evde Kalmaya çağırdı.

Eğitim Sen Hatay Şube
Yürütme Kurulu yaptığı Basın açık-
lamasında kamuoyuna şöyle
seslendi:

“ Korona virüs salgın tehdidinin
artarak devam ettiği günlerden
geçmekteyiz. Yapılan test sayısının
azlığına rağmen, tanı konulan ve
yaşamını yitiren yurttaşlarımızın
sayısının yükseliyor olması
kaygılarımızı artırıyor. Son yapılan
açıklama ile tanı konulan kişi
sayısının 1800’ ü geçtiği, yaşamını
yitirenlerin sayısı ise 44’ e ulaşmış
durumdadır. İlk gün yaptığımız
açıklamada belirttiğimiz üzere, bu
süreçten dayanışmayla ve birlikte
çıkacağız. Bunu da bilimin ve ilgili
kurumların bilgilendirme, uyarı,
öneri ve görüşlerini titizlikle takip
ederek yapacağız. Ancak, bir
taraftan kamu yöneticilerinin
yapılan tüm uyarılara rağmen al-
maları gereken önlemleri yeterince
ve zamanında almadığını; yurt-
taşların da “ Evde Kal”  uyarılarına
tam olarak uymayarak, sürecin
ağırlaşmasına neden olduğunu
gözlemlemekteyiz. Bütün bunlarla
beraber, tüm kesimlerin
dayanışma ve birlikte olma çağrısı
yaptığı bir dönemde seçilmiş
belediye başkanlarının görev-
lerinden alınarak, yerlerine kayyum
atanması kabul edilebilir bir durum
değildir. Eğitim Sen Merkez
Yürütme Kurulu, karar vericileri,
risk altında bulunan tüm kesimlerle
ilgili gerekli önlemleri almaya, yurt-
taşları da salgın tehdidi ortadan
kalkana dek  “ Evde Kalmaya”  bir
kez daha çağırır; tüm kesimleri bil-
imin ve ilgili kurumların uyarı ve
önerilerine uygun davranmaya
davet eder.”

İNTERNETİN YOĞUN 
KULLANIMINDAN DOLAYI

UZAKTAN EĞİTİME 
ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Eğitim Sen Hatay Şube
Yürütme Kurulu, özellikle uzaktan
eğitime dikkat çektiği açıkla-
masında çekilen zorlukları şöyle
dile getirdi:

“ Bugünün gündemi, Okulların
kapalı olması ve ne zaman
yeniden açılacağı ile ilgili bir belir-
sizlik olmasından kaynaklı uzak-
tan eğitim EBA TV aracılığıyla
başladı. EBA sistemine ise
yaşanan yoğun internet kul-
lanımından dolayı sağlıklı erişim
sağlanamadığını da belirtmek
gerekmektedir. EBA TV ile ilgili ilk
izlenimler planlamanın ve ders
içeriklerinin belirlenmesi ile ilgili
yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç
olduğunu göstermektedir. Ders
içeriklerinin zorluk derecesi,
öğrencilerin takibine çok uygun
olmayan şekilde ders çekimlerinin
yapılmış olması, ders içerikleri ve
kullanılan örtük müfredat unsurları
sorunludur.

Uzaktan eğitimin ilk gününde
öğrencilere Adnan Menderes’ in
idamı ile ilgili video izlettirilmesi,
ders aralarında çalınan ilahiler, bir
kamu kurumu olan MEB açısından
izaha muhtaç bir durumdur.
İçerisinden geçmekte olduğumuz
bu olağanüstü dönemde dahi,
eğitimi bir siyasetin, yeni rejimin
inşası çabası olarak gören bu
yaklaşımı kabul etmeyeceğimizi
bir kez daha ifade ederiz. Milyon-

larca öğrenciye, psikolojilerini
olumsuz etkileyecek video izlet-
tirme hakkının kimsede olmadığını
belirtiriz.

MEB ve günlerdir uzaktan
eğitimin tanıtımını yapan Milli
Eğitim Bakanının, acilen bu konu
ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi
gerekmektedir. Milyonlarca öğren-
ciye izlettirilecek videoların dene-
time tabi tutulmadan
yayınlanabileceğini düşünmek
bile istemiyoruz. Eğer denetlen-
medikleri veya incelenmedikleri
için böylesi hatalar olmuşsa,
MEB’ in eksikliği ve ihmali olan
görevliler ile ilgili acilen inceleme
başlatması gerekmektedir. Eğer,
bu içerikler incelenmesine rağ-
men yayınlanmasında sakınca
görülmediyse, bu durumda
sorunumuz daha büyük demektir.
Bu konunun açığa kavuşması ve
kamuoyunun eleştirilerine tatmin
edici yanıtlar verilmesini bekle-
mekteyiz.

Uzaktan eğitimde kullanılacak
ders içerikleri, görselleri ve diğer
materyalin yayınlamadan önce
bilim insanlarından oluşan bir
kurul tarafından değerlendirilmesi
gerektiği açıktır. Bilimsel gerçek-
likle bağdaşmayan, pedagojik
açıdan uygun olmayan içerikler
mutlaka ayıklanmalıdır. MEB’ e bu
konu ile ilgili yeni bir çalışma yap-
malı ve tüm kesimleri bu çalış-

maya dahil etmelidir.
Sendikamızın tüm yayınları yakın-
dan takip ederek, gerekli uyarıları
yapacağı ve atılması gereken
adımları atacağı bilgisini kamuoyu
ile paylaşırız. Eğitim Sen, çocuk-
larımızın bu olumsuzluklardan
daha fazla etkilenmemesi ile ilgili
sorumluluklarının farkında, yerine
getirmede de kararlı olduğunu ka-
muoyu ile paylaşır.

İçişleri Bakanlığı Valiliklere 65
yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bu-
lunanlar için uygulamaya konulan
sokağa çıkma yasağı genelgesine
ek bir genelgeyi 22 Mart saat
01.00’ da gönderdi. Bu ek genel-
geye göre sokağa çıkma yasağı
kapsamında olan yurttaşların
temel gereksinimlerinin karşılan-
ması için “ Vefa”  grupları oluştu-
rulması istendi. Genelgenin ilgili
bölümü şu şekilde:

“ İhtiyaçlarını karşılayacak
kimsesi bulunmayan vatan-
daşların temel ihtiyaçlarının
karşılanması süreci vali/kay-
makamların başkanlığında oluştu-
rulan Vefa Koordinasyon Grubu
tarafından yönetilecek. Bu grubun
kararı, görevlendirmesi, koordi-
nasyonu olmadan hiçbir kurum,
kuruluş, STK tarafından yardım
faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.
Valilik ve kaymakamlıklarımız
tarafından bu kapsamda
görevlendirilecek tüm kamu/sivil

tüm görevlilere görev
belgesi/yaka kartı düzenlenecek,
bu görevlilerin isimleri görev alan-
ları ilgili mahalle muhtarlarına pay-
laşılacak. 

Ayrıca sokağa çıkması kısıt-
lanan/yasaklanan tek başına
yaşayan ve/veya herhangi bir
yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı olan vatan-
daşlarımızın zorunlu/temel
ihtiyaçların karşılanması
sürecinde valilik/kaymakamlık-
larımız tarafından oluşturulan Açık
Kapılar Vefa İletişim Merkezi
görevini üstlenmek için
görevlendirilebilecek.”

Genelge ile ilgili en önemli be-
lirsizlik, vefa gruplarında kamu
çalışanlarının resen
görevlendirmelerinin yapılıp yapıl-
mayacağıdır. Kuşkusuz
dayanışma ve yardımlaşma bu zor
dönemden çıkışın en önemli iki
unsurudur. Ancak, sağlıkla ilgili
gerekli önlemlerin alınmamasın-
dan kaynaklı oluşan sorunlar ve
belirsizlik, çalışanlar arasında
ciddi kaygılara neden olmaktadır.
Bu sorular ortadan kaldırılmadan
ve gerekli önlemler alınmadan
çalışanların bu gruplarda
görevlendirilmesi doğru olmaya-
caktır. Bu nedenle vefa gru-
plarında yapılacak olan
görevlendirmelerin gönüllüler
arasından yapılması ve çalışan-

ların bu konuda zorlanmaması
gerekmektedir.

Genelgede dikkat çeken
hususlardan bir tanesi de sivil
kişilerin de bu vefa gruplarında
görev alabilecek olmasıdır. Bu
kişilerin kimler olacağı ve nasıl
belirleneceği genelgede açık
olarak belirtilmemiştir ve bu du-
rumdan kaynaklı sorunlar ve
olumsuz sonuçlar yaşanma
olasılığı olduğu açıktır. Bir diğer
konu da vefa gruplarında görev
alacaklara dönük sağlık tedbir-
lerinin ve bu kişilerle ilgili, güven-
lik başta olmak üzere, alınacak
tedbirlerle ilgili diğer hususların
ne olacağıdır. Bu belirsizliklerin
çeşitli sorunlar yaratma potan-
siyeline dikkat çekmek isteriz.

22 Mart 2020 tarihinde yayın-
lanan 2020/4 sayılı genelge ile
kamu çalışanlarının uzaktan
çalışma, dönüşümlü çalışma veya
idari izinli sayılmaları ile ilgili bir
adım atılmış oldu. Salgın tehdi-
dinin arttığı dönemde sendikamız
tarafından da sıklıkla yapılan
çağrının karşılık bulması olumlu
olmakla beraber, kurum yönetici-
lerinin keyfi ve adil olmayan uygu-
lamalara başvurmaması uyarısını
yapmayı da gerekli görüyoruz.
Sürecin merkez yürütme kurulu-
muz tarafından titizlikle takip
edileceğini kamuoyu ile paylaşırız.

Ücretli öğretmenler, usta
öğreticiler ve rehabilitasyon
merkezlerinde çalışan öğretmen-
ler başta olmak üzere eğitim
emekçilerinin yaşamakta olduğu
sorunlar tüm karar vericiler
tarafından bilinmesine rağmen,
çözüm için somut adım atılma-
maktadır. Sorunları çözme sorum-
luluğu olanların, hem bu konuda
adım atmayıp, hem de TV ekran-
larında “ Bu dönem paranın
düşünüleceği bir dönem değil.”
diye açıklama yapmalarını kabul
etmemiz mümkün değildir. Biz
emekçileri, kimse yoksulluğa
hamasetle ikna etmeye çalış-
masın. Mücadelemiz yoksulluğun
ortadan kalktığı, eşit ve özgür bir
dünya içindir. Kamuoyuna
saygıyla sunarız.”
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Hatay Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, dünyayı etkisi altına

alan korona virüs salgınına karşı
aldığı önlemleri giderek arttırıyor.

Vatandaşların sağlığını her
zaman ön planda tutan Hatay
Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Lütfü Savaş’ ın talimatları
doğrultusunda başlattığı çalış-
maları aralıksız devam ettiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi
tüm birimleriyle Hatay genelindeki

ana arterler ile ara sokaklarda
dezenfekte ve ilaçlama çalışması
gerçekleştiriyor.

Ekiplerin kimsenin rahatsız ol-
maması ve etkilenmemesi
amacıyla gece başlattığı çalış-
malar, vatandaşlar tarafından
takdirle karşılandı. Yetkililer, salgına
karşı alınan önlemlerin aralıksız
süreceğini belirtti.

Vatandaşları zorunlu olmadıkça
evlerinden çıkmamaları konusunda
ısrarla uyaran yetkililer, salgın
hastalık riskine karşı herkesin üzer-
ine düşen görevi yerine getirmesi
gerektiğini vurguladı. 
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Samandağ Belediye
Başkanı Refik Eryılmaz,

Samandağ Belediye Zabı-
tasının yaşlı vatandaşların
yardımına koştuğunu belirtti.

Samandağ Kaymakamlığı
tarafından kurulan “ Vefa
Destek Grubu”  kapsamında
Samandağ Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekiplerinin, Korona
virüs tedbirleri kapsamında
sokağa çıkmaları sınır-
landırılan 65 yaş üstü vatan-
daşların ihtiyaçlarını
karşıladığını kaydeden Başkan
Refik Eryılmaz, yine 65 yaş
üstü ve kronik rahatsızlığı bu-
lunanların dışarı çıkmamaları
konusunda bir kez daha
uyardı. 

Tüm dünyayı etkileyen ko-
rona virüs salgınının önüne
geçmek amacıyla 65 yaş üstü
ve kronik rahatsızlığı bulunan

vatandaşlara yönelik sokağa
çıkma yasağı getirilirken, Sal-
gını önlemek adına dışarı çık-
maları sınırlandırılan 65 yaş
üzeri ve kronik rahatsızlığı bu-
lunan vatandaşlara yardım
etmek amacıyla Samandağ
Kaymakamlığı tarafından
“ Vefa Destek Grubu”  kurul-
duğunu hatırlatan Başkan
Refik Eryılmaz, bu kapsamda
Samandağ Belediyesi Zabıta
ekiplerinin 65 yaş üstü vatan-
daşları ihtiyaçlarını gidermek
üzere evinden alarak ilgili ku-
rumlara götürdüklerini, işlerini
çözerek tekrar geri getirdik-
lerini veya vatandaşların
alışveriş gibi talepleri karşıla-
narak ihtiyaçları evlerine teslim
edildiğine dikkat çekti.

Samandağ Belediye
Başkanı Av. Refik Eryılmaz, 65
yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlara bir kez
daha evden çıkmamaları ile il-
gili uyarılarda bulunarak

yaşlılara bir kez daha şöyle
seslendi:

“ Sayın Kaymakamımızın
öncülüğünde ihtiyaç sahibi ve
özellikle tek başına yaşayan
65 yaş ve üstü vatan-
daşlarımızın gerek gıda
gerekse sağlık konusunda
ihtiyaçlarının karşılanması nok-
tasında bir birim oluşturuldu.
Bu birim kanalıyla bu vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarının
giderilmesi konusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi,
vatandaşlarımızın evine kadar
gidip bu ihtiyaçların karşılan-
ması konusunda bir hizmet
sunuluyor. Bu yaş grubundaki
vatandaşlarımızın, annelerim-
izin, babalarımızın alınan ted-
birlere uymalarını rica
ediyorum. Lütfen çok zorunlu
olmadıkça evden çıkmayalım.
Bu alınan tedbirlere vatan-
daşlarımızın uyacağına yürek-
ten inanıyor bütün
vatandaşlarımıza sağlıklı ve

huzur dolu günler diliyorum.”  
ZABITA HALKIMIZIN

SAĞLIĞI İÇİN 
ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR

Başkan Refik Eryılmaz bu
arada, İlçe Tarım Müdürlüğü,
Samandağ Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ve Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri tarafından ilçe
sınırları içerisinde bulunan
kasap, fırın ve market olmak
üzere birçok işletmede dene-
timler yapılarak gerekli eksik-
leri tamamlamaları konusunda
ihtarlar verildi ve uyarılar
yapıldığını dile getirdi.

Başkan Refik Eryılmaz,
Zabıta ekiplerinin Ayrıca mar-
ket ve manavlarda açıkta
sebze ve meyve satılmaması,
sebze ve meyveleri ancak am-
balajlayarak satabilecekleri
konusunda uyarılarda bulun-
duklarının altını çizdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi
önlemlerini sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan
korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri giderek arttırıyor:

Samandağ Belediyesi Zabıtası
yaşlılarımızın yardımına koşuyor

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlara bir kez daha evden çıkmamaları ile ilgili uyarılarda bulundu:

“ Evde Kalmaya” bir kez daha çağırıyoruz!
Eğitim-Sen Hatay Şube Yürütme Kurulu yaptığı basın açıklamasında vatandaşların salgının tehdidi ortadan kalkana kadar ilgili kurumların önerilerine davranmaya davet etti ve ekledi:
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Sevgili okurlarım;
Yaklaşık bir aydır, bütün dünyanın

gündemine oturan “ korona-virüs”  il-
leti üzerine ahkâm filan kesmeye-
ceğim sizlere… Zira, bu hususta,
resmi anlamda bilim insanlarından
oluşturulmuş “ Bilim Kurulu” nun ve
konusunda kabul görmüş bilim in-
sanlarının kirletilmeden paylaştığı bil-
gilere itibar edilmesini
savunanlardanım…

Benim değineceğim husus; bin-
lerce yıllardır insanlık âlemini tehdit
eden ve bana göre küresel anlamda
“ korona-virüs”  illetinden daha ko-
rkunç zararlar veren “ DİN
BEZİRGÂNLIĞI”  üzerinedir…

Çağlardan günümüze samimi din
öğretisi; “ DİN BEZİRGÂNLIĞI” nın
elinde örselenmekten bir türlü
kendine gelememiştir!.. Her
dönemde, istismara uğratılmıştır!..
Dini, din olmaktan çıkarırcasına
kendilerine yontan bu “ DİN
BEZİRGÂNLARI” nı; her fırsatta
gerçek inanç ritüellerini eğip büktük-
lerine, kendi uydurdukları safsata-
larına “ Peygamber Hadisi”  şeklinde
empoze ettiklerine, toplumda
“ ulema, din bilgini, aziz şahsiyet”
pozlarıyla güruhlar halinde etkili
olduklarını görürüz.))!?...

Aydınlanmada, oldu-bitti haz et-
meyen bu gerici hurafe güruhu;

kendi karanlık ikballeri ve menfaatleri
için (?!) yalanlara ve dolanlara
başvurup kaos yaratmanın, kardeş
kavgalarının, din ve mezhep
savaşlarının kışkırtıcılığını yapmanın,
dahası, birbirlerini boğazlayacak
noktaya getirmenin hesapları  içinde
olmuşlardır:))!!??..

Her fırsatta “ İndirilmiş dini”
perdeleyerek, kendi safsatalarından
oluşan  “ uydurulmuş dini”  kutsal-
laştırmaya kalkışan gerici güruhu;
her hamlelerinde “ korona-virüs”  ten
daha korkunç ve daha ürkütücü
tahribatlara yol açmışlardır!!..

Cennet pazarlamalar, Cehennem-
den kurtarmalar, sevap tacirliği ya-
parak Peygambere”  atfedip yanmaz
kefen ve pabuç satmalar, cin çıkart-
malar, baht açmalar, çocuk sahibi
yapmak ve kayıpları bulmak vaadiyle
“ kerametleri kendilerinde menkul”
muskalar yazıp, suyunu içirmeler ve
oralarına, buralarına üflemeler, al-
datıcı safsatalarından sadece bir
kaçı):))!!??..

Aynı damardan (?!) beslenen,
yani muhakemelerini yanlış kullanıp,
kusurlu akıl ürüten bağnazlık fosilleri;
dini siyasallaştırmakla yetinmeyip
(?!) adeta dini din olmaktan çıkarır-
casına; bakınız ne sapkınlıklar
sergilemektedirler:

* “ Alevileri katletmek helaldir”

fetvasını verebilmiş olan 16.YY. Os-
manlı Şeyhülislamlarından
Ebusuud…

* “ Mustafa Kemal eşkıyadır.
Öldürülmesi farzdır”   fetvası veren
ve “ İskilipli Atıf Hoca”  diye bilinen
niyet sapkını… 

*1920 yılında;” Yunan ordusu hal-
ifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı
topluluk değildir. Asıl kafası koparıla-
cak mahlukat Ankara’ dadır.”  Şek-
linde haddini aşan ve ve “ İskilipli Atıf
Hoca”  diye bilinen Ortaçağ fosili…

*Kendisini “ din bilgini”  kisvesine
büründürüp; “ Organ bağışı caiz
değildir… Eğer organını verirsen,
öteki dünyaya eksik gidersin…”
diyebilmiş olan sözde ilahiyatçı Ali
Rıza Demircan….

* “ TOKİ’ lerde ev almak üzere
bankalardan alınan kredilerin faizleri
haram değildir”  mealinde ifadelerde
bulunabilmiş olan (?!) mevcut
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş…

*Yayınlattığı;  “ Peygamber ve
Gençlik”  adlı kitapta: “ Tahsil ile din-

darlık arasında ters yönlü bir ilişkiden
bahsedebiliriz. Tahsil, dini inanç ve
ibadetler üzerinde olumsuz etki yap-
tığı tespit edilmiştir. Özellikle yüksek
öğretim yüksek düzeyde seküler-
leştirme potansiyeli taşımaktadır.
Türk modernleşme sürecinde de yük-
sek tahsil kendini hissettirmiştir.”
Beyanıyla  mevcut Diyanet İşleri
Başkanlığı…

* “ Cemevleri ibadethane
değildir”  diyebilmiş olan (?!)mevcut
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş…

* “ AKP’ ye vereceğiniz oylar,
ruz-u mahşerde beraatiniz olacaktır”
söylemiyle, adeta dini, dinden
çıkarabilecek derecede meczu-
plaşan; TBMM’ nin eski başkanı,
Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz…

* “ Bugün Türkiye’ de Allahu
Teala’ nın bütün vasıflarını toplayan
bir lider var”  mealinde sözler sarf
eden AKP Düzce Milletvekili Fevzi Ar-
slan…

* “ Amerika’ dan bile korkmayan,
kimseyi takmayan İsrail, ilk defa
Türkiye’ den özür diledi. Allah
Başbakanımızı bizim başımıza nasip
ettiği için her gün iki rekat şükür na-
mazı kılmamız gerekir”  ifadesiyle,
hezeyanın zirvesini zorlayan, o za-
manın AKP’ li Of Belediye Başkanı
Oktay Saral…

Bu ve benzeri hezeyanlar… Say-
makla, yazmakla tükenir gibi değil…
İşte bu meczuplar ve yobazlar
güruhu; hep aynı çanakta yalandık-
ları için, aynı zehri kusmaktalar…

Sizin anlayacağınız; dünyayı kasıp
kavurmasına rağmen gelip geçici
olduğu söylenen “ CORONA-VİRÜS”
illetinden de daha beter olan ve bir
türlü son bulmayan “ din istismarı…
Bağnazlık… Gericilik ve inanç sapkın-
lığı” na; “ VİRÜSLERİN DANİSKASI”
denilebilir... 

***
“ Koronavirüs” ün pabucu dama
Bugün olmasa da yarın atılır
Yobazlık, benzerken özürlü mala
Nasıl beğenilir, kime satılır
***
Yobaz sevmez yazan ile çizeni
Hasım görür, aydınlıkta gezeni
“ Şüpheliyse”  (?!) terazinin

düzeni
“ Hak geçmesin”  diye nasıl tartılır
***
Söz kirlenir, safsatanın dilinde
Bal damlamaz, kuduz itin dilinde
İnanç kirlendikçe bağnaz elinde
Ceket koldan; don paçadan yırtılır
***
Virüsün çaresi doğru aşıdır
Deva olmak bilen elin işidir
Başı kumda olan deve kuşudur
Gözden kaçan zoka böyle yutulur

A
li 

D
A

L KORONA-
VİRÜSÜN

DANİSKASI:))!!

Er Meydanı

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK

Samandağ Belediye Başkanı
Refik Eryılmaz, ilçe halkından

bireysel tedbirlerini ihmal etmeden
evde kalmaları çağrısında bulundu.

Başkan Refik Eryılmaz, sosyal
medya hesabından yaptığı pay-
laşımda, “ Hatay Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkan-
lığımız ve Samandağ
Belediye’ mizin işbirliği ile Saman-
dağ’ da cadde ve sokaklarda
dezenfekte çalışmamızı gerçek-
leştirdik.

Sağlığınız için gerekli tüm tedbir-
leri almaktayız. Sizlerden ricamız
bireysel tedbirlerinizi ihmal etmeden
evde kalmanız”  ifadelerine yer verdi.

ATAYURT
Serdar İBRAHİMOĞLU

Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel, Belediye

olarak her türlü önlem aldıklarını
belirtirken, ilçe halkına “ Evinde
Kal Defne”  çağrısında bulundu.

Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel yaptığı basın açık-
lamasında Defne halkına şöyle
seslendi:

“ Sevgili Defneliler;
Corona adıyla bilinen ve

oldukça bulaşıcı bir virüs olan
Covid-19 ile mücadele kap-

samında ekiplerimizle yoğun bir
çalışma temposu içerisindeyiz.

4 ayrı dezenfeksiyon ekibimi-
zle ibadethaneler, okullarımız,
kamu kurum ve kuruluşları,
çocuk ve oyun parklarımız, atö-
lye, imalathaneler gibi halkımızın
toplu kullanım alanlarını dezen-
fekte çalışmalarımızı 4 koldan
yoğun bir şekilde devam ettiriy-
oruz.

Kültür Sosyal Ekibimiz özel-
likle 65 yaş üstü yalnız yaşayan,
dar gelirli büyüklerimizin temel
gıda ihtiyaçlarının giderilmesi
için kumanya paketlerini evlerine
kadar götürüyor.

Zabıta Ekiplerimiz denetim-
lerini sürdürüyor, Temizlik ekipler-
imiz evsel atıkların birikmeden

toplanması için gece gündüz
çalışıyor.

Sevgili Defneliler;
Corona virüsle bizde yerel

yönetim olarak mücadelemizi
yetki alanımız ve imkanlarımız
dahilinde sürdürüyoruz.

Lütfen siz de kişisel önlem-
lerinizi dikkatle alınız çünkü alın-
makta gecikilen her tedbir
karşımıza üzücü sonuçlarla çıka-
caktır.

Özellikle büyüklerimizi,
yaşlılarımızı muhafaza ede-
bilmek için çaba göstermeliyiz.
Onlar belleğimiz ve tecrü-
beleriyle rehberlerimizdir.

Birey olarak alacağımız her
tedbir kendimizi ve sevdiklerimizi
koruyacaktır. Lütfen zorunlu

olanlar dışında kimse evinden
çıkmasın, kişisel hijyenimize
dikkat edelim.

Sağlıkla kal Defne, Evinde
Kal Defne.”
GAZİ AMCAMIZI ZABITA

EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI
Başkan İbrahim Güzel bu

arada, 65 yaşında bir vatandaşın
Bankadaki işlemleri için Zabıta

ekibinin refakat ettiğini vurgula-
yarak, “ Gazi Amcamızın tek
başına evden çıkmasına gön-
lümüz razı gelmedi. Zabıta birim-
imiz amcamızı evinden aldı,
bankada işlemlerine yardımcı
oldu tekrar evine bıraktı. Allah
Gazi Amcamıza uzun ömür
versin. Evde Kal Defne”
ifadesinde bulundu.

Sizlerden ricamız, bireysel tedbirlerinizi ihmal etmeden evde kalmanız!
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçedeki caddeleri dezenfekte ettiklerini belirtti ve ilçe halkına seslendi:

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını ve Belediye personelinin sahada olduğunu belirterek ilçe halkına seslendi:

Evinde Kal Defne
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ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya
Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, Korona virüse

karşı alınan tedbirler
kapsamında Pazar
yerlerinde satış yapan
esnafa bilgilendirme
broşürü, eldiven ve
maske dağıttı. 

Antakya Belediye-

si’ nden yapılan açık-
lamada; Zabıta
Müdürlüğü ekiplerinin
Semt Pazarlarında es-
nafın bilgilendirilmesi
ve vatandaşlara hi-
jyen kuralları

dahilinde satış yap-
ması için Korona
virüse karşı bil-
gilendirme broşürü,
eldiven ve maske
dağıtımı gerçek-
leştirdiği belirtildi.

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediyesi Temi-
zlik İşleri Müdürlüğü

ekipleri, Korona virüs tedbirleri
kapsamında Kurtuluş Caddesi,
İplikpazarı ve Kocaabdi Mahal-

leleri’ nde yıkama ve dezen-
fekte çalışması gerçekleştirdiği
bildirildi. 

Antakya Belediyesi’ nden
yapılan açıklamada; Korona
virüsünün yayılımını önlemek
amacıyla vatandaşların çok sık
kullandığı Kurtuluş Caddesi,

İplikpazarı ve Kocaabdi Mahal-
leleri’ nde kimyasal maddel-
erle ve son teknoloji araçlarla
yıkama ve dezenfekte çalış-
ması gerçekleştirildiği belirtil-
erek, dezenfekte çalışmalarının
gece gündüz demeden düzenli
olarak devam edeceği vurgu-

landı.
ANTAKYA BELEDİYESİ 

EKİPLERİ, TAKSİ 
DURAKLARINDA 

DEZENFEKTE 
ÇALIŞMASI 

GERÇEKLEŞTİRİYOR
Bu arada Antakya

Belediyesi ekipleri, ilçe
genelinde bulunan taksi durak-
larında da dezenfekte çalış-
ması gerçekleştirdikleri ifade
edildi.

Antakya Belediyesi açıkla-
masında, korona virüs tedbir-
leri kapsamında halkın

sağlığını korumak için ilçe
genelinde bulunan taksi durak-
larında ve taksilerde dezen-
fekte çalışması
gerçekleştirilirken, virüsün
yayılımını önlemek için dezen-
fekte çalışmalarının sürdürüle-
ceğinin altı çizildi.

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya
Belediyesi Temi-

zlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Korona virüs
tedbirleri kapsamında

15 Temmuz Milli İrade
Parkı’ nda yıkama ve
dezenfekte çalışması
gerçekleştirdi.

Antakya Belediye-
si’ nden yapılan açık-
lamada; Korona
virüsünün yayılımını

önlemek amacıyla
vatandaşların çok sık
kullandığı 15 Temmuz
Milli İrade Parkı’ nda
kimyasal maddelerle
ve son teknoloji
araçlarla yıkama ve
dezenfekte çalışması

gerçekleştirildiği belir-
tildi. 

Açıklamada dezen-
fekte çalışmalarının
gece gündüz deme-
den düzenli olarak
devam edeceği ifade
edildi. 

Antakya Belediyesi’nden Pazar
esnafına maske ve broşür

Antakya Belediyesi’nden 
15 Temmuz Parkında yıkama 

ve dezenfekte çalışması

Antakya Belediyesi’nden, Kurtuluş Caddesinde dezenfekte çalışması
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ATAYURT
Sedat İSKENDEROĞLU 

Dörtyol Kaymakam-
lığı’ nın öncülüğünde

Hatay Büyükşehir Belediyesi
Dörtyol, Erzin ve Payas Bölge
Müdürlüğü, Dörtyol
Belediyesi, Emniyet, Jan-
darma, Sağlık, Sosyal
Hizmetler, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı
(SYD), kamu kurum ve kuru-
luşlarının yetkilileri, Oda ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının
temsilcilerinin katılımıyla oluş-
turulan Dörtyol Vefa Sosyal
Destek Grubu çalışmalarına
başladı.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Dörtyol, Erzin ve
Payas Bölge Müdürü Tansel
Demirel Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş’ ın talimatları
doğrultusunda 15 ilçede
başlanılan dezenfekte çalış-
malarına 23 Mart 2020 tarihi
itibari ile Dörtyol, Erzin ve
Payas ilçelerinde de eş za-
manlı olarak başlatıldığını be-
lirtti ve bölgedeki tüm itfaiye
araçları ile yolların dezenfekte
edildiğini duyurdu.

Çalışmaların aralıksız
sürdürüleceğini belirten
Bölge Müdürü Tansel
Demirel, Kuzuculu Ma-
hallesinde heyelan nedeniyle
kesilen içme suyunun da
yapılan titiz bir çalışmayla
tamir edilerek sorunun gider-
ilmiş olduğunu belirtti.

Dörtyol Belediye Başkanı
Fadıl Keskin’ de tüm kurum
ve kuruluşlar ile işbirliği
içerisinde bu sıkıntılı süreci

atlatma çabasında olduklarını
belirterek; “ Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğüne bağlı
ekiplerimiz ilçe genelinde
dezenfekte çalışmalarını
sürdürmektedir. Belediyem-
izdeki tüm araç ve gereçler
an itibariyle ilçemizin dezen-
fekte edilmesi konusunda se-
ferber edilmiş durumda. İlçe
genelindeki tüm çöp
konteynırlarımız ilaçlanmıştır.
Bu hassas süreçte 65 yaş

üstü hemşerilerimizin kesin-
likle, diğer yaş guruplarındaki
hemşerilerimizin ise zaruret
olmadıkça evlerinde
kalmalarını tavsiye ediyoruz.
İhtiyaç duyulması halinde
vatandaşlarımız 112, 155,
156 ve Dörtyol Belediyesine
ait 444 7 712 no.lu çağrı
merkezimizden yardım talep
edebilirler. Tüm hemşeriler-
ime sağlık ve esenlikler diliy-
orum”  dedi.

ATAYURT
Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel İdare Ku-
rulu Üyesi Doç. Dr. Necmet-

tin Çalışkan, korona virüsünün
küresel bir tarihi kırılmaya neden
olacağının öngörüldüğünü ve yeni
bir dönemin başlayacağını söyledi.

5 radyonun ortak canlı yayın
programına katılarak gündemdeki
Korona virüs konusuyla ilgili önemli
açıklamalarda bulunan Doç. Dr.
Necmettin Çalışkan 5 radyonun
ortak yayınında,  ‘ Yarını Konuşuy-
oruz’  programında, milletçe zor bir
süreçten geçildiğini belirterek
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Tarihte çok az görülen önemli
bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz
yüzyıllarda ülkeler bölündü. Birinci
ve ikinci gibi dünya savaşları
yaşandı. Bu yüzyılda da özellikle
son 20 yılda yine felaketler, savaşlar
yaşıyoruz. İç savaşların yoğun
yaşandığı, insanların yerinden yur-
dundan edildiği bir süreçten geçiy-
oruz. Bu defa hadiseler daha
sistematik gidiyor.

Savaşlar tam bitecek derken
şimdi de dünya geneli olağanüstü
bir virüs kriziyle karşı karşıyayız.
Toplumun belli bir kısmı bu olayı
ciddiye alıp, panik yapmadan sağ-
duyulu yaklaşırken, bir başka kesim
panik havası içerisinde. Üçüncü bir
kesimde bunun tamamen
abartıldığını, uydurma komplo teori-
leri olduğunu söylüyor. 

Panik havasına getirmek doğru
değil, panikle yaklaşınca çözüm
değil, daha da büyük kriz haline
dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Bu süreçte küresel bir kriz olarak
korona virüsün tarihi bir kırılmaya
neden olacağı öngörülüyor. Kişisel
açıdan, temizlik bundan sonra daha
çok gündemde olacak. Egemen
güçler açısından dengelerde sap-
malar meydana gelecek. AB

içerisinde ciddi etkileri oluşacak.
Devletler açısından dijitalleşme
dönemi başlıyor. Eğitimden em-
niyete, spordan sağlığa, tapudan
tarıma, tüm kurumlar elektronik or-
tama geçiş yapacak. Nitekim kriz
bu açıdan fırsata çevriliyor. Dijital-
sanal dünyaya bir adım daha yak-
laşılacak. Hatta sanal paraya geçiş
hızlanacak.

Uzaktan eğitim yaygınlaşacak.
Dijitalleşmeyle birlikte işsizlik arta-
cak. Artık daha sanal, daha dijital,
daha kontrollü bir dünyada yaşaya-
cağız. Tabi bu durum küresel em-
peryalist güçlerin dayatmasıysa o
zaman çok daha farklı sonuçlar
doğuracaktır.

VİRÜSÜN FİNANSAL
SONUÇLARI UZUN VADEDE
İNSANLIĞI TEHDİT EDECEK

Olayın sağlık boyutu, herkesin
gündeminde ama esas mesele
‘ sağlıkla ilgili olmaktan çok, fi-
nansal ve güvenlik operasyonu’
olarak kalacağa benziyor. Sağlık
boyutu kısa sürede aşılır, ancak fi-
nansal sonuçları uzun vadede in-
sanlığı tehdit edecek. Güvenlik
açısından daha da kuşatılmış bir
dünya bizi bekliyor.

İnşallah en kısa sürede bu
hadise daha yıkıcı olmadan atlatılır
ve günlük hayatımıza döneriz. İn-
sanlar, ailelerinin değerini bildiği
gibi, işinin ve eğitimin değerini bilip
ona uygun bir hayat sürdürür.”  

ATAYURT
Gönül HALİS ACU

Hanımeli Derneği’ nin 1
Nisan’ da çocuklara

kıyafet giydirme etkinliğinin
korona virüsü yasakları kap-
samında iptal edildiği belir-
tildi.

HAYAT DER Başkanı Aysel

Sönmez Horoz’ un yaptığı
açıklamada, 1 Nisan’ da HAT-
MEK’ te Hanımeli Derneği
Başkanı Pembe Hakimoğlu ve
yönetiminin katkılarıyla çocuk-

lara kıyafet giydirme etkin-
liğinin yaşanılan süreç dolayısı
ile ertelendiğini belirtti.

Başkan Aysel Sönmez
Horoz açıklamasında,

“ Çocuklarımıza verdiğimiz
sözü gerekirse evlerine teslim
ederek yerine getireceğiz. İn-
şallah bu sıkıntılı süreçten en
kısa zamanda kurtuluruz. Hep

beraber çocuklarımızla birlikte
oluruz. Tüm insanlığa sağlık
huzur gelmesini yüce Rabbim-
den dilerim”  ifadesinde bu-
lundu.

Yeni bir dönem başlıyor

Saadet Partisi Genel İdari Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin
Çalışkan: Bu süreçte küresel bir kriz olarak korona virüsün tarihi
bir kırılmaya neden olacağı öngörüldüğüne dikkat çekti ve ekledi:

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
içerisinde bu sıkıntılı süreci atlatma çabasında olduklarını belirtti:

Dörtyol İlçesinde Vefa Destek Sosyal Grubu Sahada

Hanımeli Derneği’nin Çocuk 
giydirme etkinliği iptal edildi
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Alpay Azap, “ Yoğun bakım
sürecine giriyoruz”  deyip hayati
öneme sahip uyarılar yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Alpay Azap, 65 yaş üstüne sokak
yasağıyla ilgili olarak “ Eğer dışarı
çıkarak suç işlediyse, onun da
suçunun karşılığını çektiği göster-
ilmeli. Yoksa önünü kimse alamaz,
hastanelerde de tedavi edilebilecek
hastalara yer kalmaz”  ifadelerini
kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Alpay Azap, Habertürk Gazetesi
yazarı Muharrem Sarıkaya’ ya
dikkat çeken değerlendirmeler
yaptı.

Şu an virüsün bulaştığı kişilerin
gelecek haftadan itibaren has-
tanelere başvuracağını belirten Prof.
Dr. Alpay Azap, “ Bu da gelecek
haftadan itibaren yoğun bakıma
ihtiyaç duyacakların artacağı an-
lamına geliyor. Yoğun bakım
sürecine giriyoruz”  diye konuştu.

Muharrem Sarıkaya’ nın yazısın-
daki ilgili kısım şöyle:

“ Korona virüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, hastalık
başladığından bu yana bir bilim in-
sanı titizliğinde davrandı, öngörüleri
çıktı. Sohbetimizde gelecek haf-
tadan itibaren vaka sayısında artış
olma ihtimalinden söz etti ve bunu
azaltmanın yolunun da insanların
evinde kalmasından geçtiğine bir
daha vurgu yaptı.

Şu an bulaşmış, hafif belirtisi
olanların gelecek haftadan itibaren
hastanelere gelmesini bekliyoruz.”  

Virüsün bulaşma dinamiğinin
olduğunu da belirten Prof. Dr. Alpay
Azap, öngörüsünü şöyle dile ge-
tirdi:

“ Bir hasta her hafta ortalama 5
hastaya bulaştırıyor; bu logaritmik
artıyor. Bu birinci hafta 25 iken, ik-
inci haftada 125’ e, üçüncü haftada
ise 625’ e ulaşıyor. Şu an artmış bir
sayının logaritmik artışına tanıklık
edeceğiz. Bu da hasta sayısında
artış anlamına geliyor.”

% 5 YOĞUN BAKIM 
TEDAVİSİNE 

İHTİYAÇ DUYANLARDAN
OLUŞUYOR

Gelen vaka sayısından yola
çıkarak projeksiyon yaptı. Ak-
tardığına göre, hastalananların
hepsi hastaneye gelmiyor; özellikle
gençlerin arasında bulunduğu
%80’ i bir haftada iyileşebiliyor. 

Prof. Dr. Alpay Azap da geri
kalan %20’ ye dikkat çekti ve bun-
ların bir hafta içinde kötüleştiğini
belirtip devam etti:

“ İşte o %20’ nin dörtte biri de
hastanelerin yoğun bakımlarına
kaldırılması gerekenler. Yani hastan-
eye kaldırılanların %5’ i yoğun
bakım tedavisine ihtiyaç duyanlar-
dan oluşuyor…”

Bu noktada önemli bir duruma
da dikkat çekme ihtiyacı duydu:
“ Bu da gelecek haftadan itibaren
yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların
artacağı anlamına geliyor. Yoğun
bakım sürecine giriyoruz.”

Sorum üzerine bir hastanın te-
davi için yoğun bakımda kalma
süresinin 4 ile 6 hafta arasında
değiştiğini de belirtti. İlk virüs
vakasının ortaya çıktığı 11 Mart
gününden bu yana geçen 14
günde, yani iki haftada 1529 vakaya
ulaşıldı. Bunların ağırlıklı bölümü de
hastanelerde ve yoğun bakım
merkezlerinde.

CEZA ESNETİLMEMELİ
Prof. Dr. Alpay Azap’ ın da vur-

guladığı gibi çabuk tedavi eden
ilaç, hızlı test kitlerinin devreye
sokulması, özel ve vakıf has-
tanelerinin yoğun bakımlarının
önceden hazırlanması gibi önemli
adımlar atıldı.

Ancak bunların hiçbiri yeterli
değil, bu haftadan itibaren de zaten
hastalığın yayılmasındaki logaritmik
artış gereği yoğun bakım servis-
lerinde ciddi birikme yol açacak. O
nedenle 65 yaş üstü ile ilgili karar
alındıysa sonuna kadar uygulan-
malı…

Hükümetin yetkisini kullanarak
devreye koyduğu Hıfzıssıhha Ka-
nunu’ nun ceza hükümlerini es-
netici algılardan, yaptırımların
uygulanmaz hale gelmesinden
kaçınılmalı.

Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse,
onun da suçunun karşılığını çektiği
gösterilmeli… Ödüllendirildiği algısı
yaratacak davranıştan kaçınılmalı...
Yoksa önünü kimse alamaz, has-
tanelerde de tedavi edilebilecek
hastalara yer kalmaz.”

ATAYURT
Elçin EZER 

Sosyal Hizmetler Uz-
manı Özgür Varan, ko-

rana virüsünün kaynağının
yaşlılar olmadığını savunarak,
yaşlıların kaygılarını gideren
pozitif konuların konuşulması
uyarısında bulundu. 

Bağışıklık sistemlerinin
Korona virüs’ ten etkilenm-
eye daha çok müsait olması
nedeniyle sosyal mesafe ku-
ralına uymaları ve evlerinde
kalmaları tavsiye edilen 65
yaş üzeri bireylerin, bu
süreçte psikolojik desteğe de
ihtiyaç duyduklarına dikkat
çeken Sosyal Hizmetler Uz-
manı Özgür Varan, Sosyal
medyada yaşlılar ile ilgili
oluşturulan söylemlerin yanlış
olduğunu, evdeki yaşlı birey-
lerin ihtiyaçlarının yakınları
tarafından karşılanmasını ve
sürekli aranarak motivasyon
konuşmaları yapılmasını ön-
erdi. 

Sosyal Hizmetler Uzmanı
Özgür Varan, Korona virüs
sürecinde evlerinden çıka-
mayan yaşlılara nasıl destek
olunabileceği ile ilgili önemli
tavsiyeler paylaştı.

Bu süreçte ileri yaştaki
bireylerin konuşmaya, duygu-
larını ifade etmeye, onları
dinleyen ve anlayan ilgili in-
sanlara ihtiyaç duyduklarını
söyleyen Sosyal Hizmetler
Uzmanı Özgür Varan şu
ifadelerde bulundu:

“ Bu görev yakınlarına
düşüyor. Yaşlı bireyleri bil-
gilendirmek, dinlemek,
duygularını anlatmalarına
müsaade etmek daha doğru
bir yaklaşım. Kaygıyı önle-
menin en doğru yolu doğru
bilgilendirmedir. Bugünlerde
virüsü yaşlılar yayıyormuş,
kaynağı onlarmış, onlar yaka-
landıklarında hemen ciddi bir
durum oluşacakmış gibi bir
durum oluştu. Bu söylemler
onların zihinlerini fazlasıyla
meşgul ediyor ve duygu
dünyalarında yanlış yorumla-
malar yapmalarına sebep
olabiliyor. O yüzden neden
evde durmaları gerektiği,

neden bazı durumların risk
oluşturduğu, aslında onların
bulaştırmadığını ve bunun
temel bir virüs olduğunu an-
latmak gerekiyor.”  

KAYGILANDIRMADAN
BİLGİ SAĞLANMALI
Sosyal Hizmetler Uzmanı

Özgür Varan, yaşlı bireylerin
sosyal mecraları gençler
kadar etkin ve etkili kullana-
madıklarına dikkat çekerek
açıklamalarını şöyle
sürdürdü:

“ Süreçle ilgili yeterli bil-
giye sahip olma imkânları
kısıtlı olabileceğinden dolayı
yakınlarının özellikle alınacak
önlemler ve mevcut durumla
ilgili korku ve kaygıya mahal
vermeden bilgilendirme yap-
ması gerekiyor. Görüşmel-
erde sosyal izolasyon ve
sosyal mesafenin önemi
özellikle vurgulanmalı. Evler-
ine misafir kabul etmemeleri,
çok acil bir durum olmadıkça
evden dışarı çıkmamaları
gerektiği söylenmeli. Bağışık-
lıklarını güçlü tutmaları, hi-
jyenin ne kadar önemli
olduğu açıklanmalı. Temel
ihtiyaçları, alışveriş ve benzeri
gibi dışarıda halletmesi
gereken durumlar için onlara
destek olunabilir.”  

MOTİVE EDİCİ 
KONUŞMALAR 

YAPILMALI 
Özgür Varan yaşlı birey-

lerin sık sık aranmasının öne-
mine dikkat çekerek şunları
söyledi: 

“ Hastalık veya bu enfek-
siyondan farklı konular
hakkında konuşmak, mutlu
günlerden bahsetmek,
olumlu, pozitif konularla ilgili
sohbetler etmek onları bu
süreçte rahatlatacaktır. İl-
erleyen yaşlarından ötürü bu
salgın hastalıkla ilgili daha
endişeli ve kaygılı olabilirler.
Bu konuda yakınlarına büyük
iş düşüyor. Motive edici
konuşmalar yapılması,
görüntülü olarak da sık sık
aranmaları, hal ve hatırlarının
sorulması gibi eylemler on-
lara kendilerini daha iyi his-
settirecektir. Bunun dışında
evde vakit geçirmeleri için

farklı uğraşlar da önerilebilir.
Böylece evde oldukları
sürede daha iyi vakit
geçirmeleri sağlanabilir. Neler
önerileceğine özelliklerine
göre karar verebilir.”

SOSYAL 
MEDYADAKİ 
SÖYLEMLER 

YANLIŞ 
Sosyal medyada yaşlı

bireylerin sokağa çıkma sınır-
laması olmasına rağmen
neden dışarı çıktıkları ve ku-
ralları dinlemedikleri gibi
söylemler oluştuğunu ifade
eden Özgür Varan,
“ Toplumda yaşlılara karşı
dışlayıcı, rencide edici ve ko-
rkutmaya yönelik nefret
söylemleri oluşmaya başladı.
Maruz kaldığımız virüs sal-
gınının toplumda ayrışmaya
değil, dayanışmaya sebep ol-
ması gerekiyor. Bu söylemler
son derece yanlış çünkü ileri
yaştaki kişiler bu süreci
herkesin algıladığı gibi al-
gılamıyor ve yaşamıyor ola-
bilirler. Haber kaynaklarını
etkin kullanamadıkları için de
olan bitenin ciddiyetini tam
fark edemiyorlar”  diye
konuştu. 

Sosyal Hizmetler Uzmanı
Özgür Varan sözlerine şöyle
devam etti:

“ Ne kadar riskli bir
ortam, neler yapılması
gerekiyor, alınacak tedbirler
nelerdir gibi önemli konular
hakkında yeterli bilgiye sahip
olamayabiliyorlar. Bu se-
bepten dışarı çıkıyorlar.
Sonuç olarak onlar yaşları
gereği daha hassas bir
dönemden geçiyorlar. Yalnız
kalma korkusu, ölüm kaygısı,
ölüme karşı direnmek ya da
mevcut alışkanlıklarını devam
ettirme isteği de onların dışarı
çıkmalarına sebep olabiliyor.
Kaygıyla en temelde başa
çıkma yöntemlerinden biri
olan önemsememeyi, üstüne
gitmeyi uygun görerek bu
şekilde yenmeye çalışıyor da
olabilirler. Öncelikle neden
böyle davrandıklarıyla ilgili
onları anlamamız gerekiyor.”

YAPICI DESTEĞE
İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Büyük kentlerde yaşayan-
ların dışında Anadolu’ da kır-
salda, köylerde yaşayan ya
da yakınları olmayan
yaşlıların da olduğunu hatırla-
tan Özgür Varan şu
uyarılarda bulundu:

“ Daha örgütsel çalış-
malar yapılmalı. Onlar için de
devlet ve sivil toplum örgüt-
lerinin yaşamlarını kolay-
laştıracak, etkin ve çok yönlü
tedbirler almaları, bil-
inçlendirmeler yapmaları
gerekiyor. Sadece dışarı
çıkma, dışarı çıkman riskli
demek etkili bir yöntem ol-
muyor. Hepimiz gibi onlar da
hassas bir ruh hali içindeler.
Onlar birçok nedenden dolayı
sıkıntılar ve kaygılar yaşıyor-
lar. Böyle davranışlar yerine
kapsayıcı, anlayışlı, dinleyici
ve doğru bilgilendirici bir
duruş içerisinde olmak
gerekiyor.”  

POZİTİF 
AKTİVİTELER
ÖNERİLMELİ 

Özgür Varan, sosyal me-
dyayı daha etkin kullanan,
hayatın daha çok içinde olan
genç kuşak bile evde olduğu
bu süre içinde aktivite bul-
makta çok zorlandığını
söyleyerek sözlerini şöyle
noktaladı:

“ Yaşlılar için bu durum
daha da ciddi bir boyutta. O
yüzden onlar yerine
düşünülmeli, nelerden hoş-
landıkları göz önüne alınmalı.
Bulmaca çözmeyi seviyor
olabilir, film izlemekten
hoşlanıyor olabilir, okumayı
sevenlere kitaplar önerilebilir,
görme ve duyma ile ilgili
problemleri olanlar için sesli
kitap uygulamaları indirilebilir,
radyo tiyatroları önerilebilir, el
işi gibi çeşitli aktivitelere yön-
lendirilebilir. Bu süreçte
birçok imkân ve koşullar
onlar için sağlanabilir. AT-
M’ lerden para çekmenin,
bankalara gitmenin çok riskli
olduğu söyleniyor. İlerleyen
yaşlarından ötürü teknolojiyi
genç kuşak kadar etkili kul-
lanamayabiliyorlar. Onların
yerine yakınları bu ihtiyaçları
karşılamalı.”

Virüsün kaynağı
yaşlılar değil!

Sosyal Hizmetler Uzmanı Özgür Varan, Korona virüs sürecinde evlerinden 
çıkamayan yaşlılara nasıl destek olunabileceği ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunarak

Yaşlıların kaygılarını gideren pozitif konuların konuşulması uyarısında bulundu:

Yoğun 
bakım 

sürecine 
giriyoruz

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alpay Azap, “ Yoğun bakım sürecine 

giriyoruz”  deyip hayati öneme sahip uyarılar yaptı:
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Acil Tıp Teknisyenleri ve
Teknikerleri Derneği

Genel Başkanı Abdullah Baltacı
yayınladığı mesajla haftalarını
kutladı.

Başkan Abdullah Baltacı,
her yıl 22-28 Mart tarihlerinde
kutlanan Acil Tıp Teknisyeni ve
Paramedik Haftası dolayısıyla
yayınladığı mesajında şu
ifadelere yer verdi:

“ Acil Sağlık Hizmetleri;
özünde fedakarlık, azim ve
özveri bulunan halkımızın en zor
anlarında ihtiyaç duyduğu
sağlık hizmetidir. Son yıllarda
sağlık sisteminin vitrini konu-
munda bulunan acil sağlık
hizmetleri şüphesiz bu alanda
büyük bir özveri ile çalışan
sağlık çalışanlarının omu-
zlarında bayraklaşmaktadır.

Acil Tıp Teknisyeni ve Para-
medik Haftası’ nda amaç; Acil
Tıp Teknisyeni ve Paramedikleri
meslek ortak paydasında buluş-
turarak, acil sağlık sisteminde
yer alan bütün sağlık çalışanları
arasında birlik, beraberlik ve
dayanışma ortamını sağlamak
kadar, acil sağlık hizmetleri ve
ilk yardım konusunda halkımızı
bilinçlendirmek ve kamuoyunu
doğru bilgilerle aydınlatmaktır.

Hız kesmeden dünyaya
yayılan COVID-19 salgını ile
mücadelede Sağlık Bakan-
lığımız başta olmak üzere, ilgili
tüm kuruluşlarımız tarafından
gösterilen hassasiyet ve alınan
tüm önlemlere rağmen her
geçen gün maalesef tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde
de vaka sayıları artış göster-

mektedir. 
Sayın Bakanımız Fahrettin

Koca önderliğinde en yüksek
risk grubunda bulunan sağlık
çalışanlarımız tarafından büyük
bir fedakarlık ve özveri ile vatan-
daşlarımıza kesintisiz sağlık
hizmeti sunulmakta ve devle-
timiz tarafından salgın öncesi
yapılan tüm hazırlıklar ve tedbir-
ler sayesinde korona virüse
karşı etkin mücadele
yürütülmektedir. Bu sorunla mü-
cadelede tüm vatandaşlarımıza
da basit ama çok değerli so-
rumluluklar düşmektedir.
“ Zorunlu olmadıkça sokağa
çıkmayalım, Sosyal teması or-
tadan kaldıralım, Hijyen kural-
larına titizlikle uyalım, Acil
durumlar söz konusu değilse
sağlık kuruluşlarını meşgul et-
meyelim, Sağlık Bakanlığımız
tarafından alınan tüm tedbirlere

ve tavsiyelere lütfen uyalım”  alı-
nan tüm bu tedbirlerin yanı sıra
salgının boyutlarının henüz tam
olarak kestirilememesi ve mev-
cut personel sayısında virüse
maruziyet nedeniyle yaşanabile-
cek azalma ihtimali de
düşünülerek aynı standartta
sağlık hizmeti sunumunu
devam ettirmek ve yaşanabile-
cek olası gecikmelerin önüne
geçilmesi adına muhakkak
yüklü miktarda sağlık personel
istihdamı sağlanmalıdır. 

Bu zorlu süreci, en kısa
sürede devletimizin ve tüm
vatandaşlarımızın gayreti ile
sağlıkla geride bırakmak
dileğiyle...

22-28 Mart Acil Tıp
Teknisyeni ve Paramedik Haf-
tamızı tebrik ediyor; kurtarılacak
hayatlar adına hepinize sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.”

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanal-

izasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü, yağmur sularının
sürüklediği atıklardan dolayı
tıkanan yağmursuyu hatlarında
temizlik çalışmalarının
sürdüğünü belirtti.

Hatay genelinde etkisini
gösteren sağanak yağışlar ile
birlikte yere atılan atıklar ne-
deniyle tıkanan yağmursuyu
hatlarına yönelik temizlik sefer-
berliği başlatan HATSU Genel
Müdürlüğü, yapılan temizlik
çalışmaları sırasında çıkarılan
plastik şişe, plastik bardak,
naylon poşet ve gıda paketleri
gibi atıkların çıkarıldığını

bildirdi. 
Sağanak yağışlar ardından

da temizlik çalışmalarının
gece-gündüz demeden
sürdüğünün altını çizen HATSU
Genel Müdürlüğü, yağmursuyu
ızgaralarının çöp alanı ol-
madığını hatırlatarak, vatan-
daşların çöp atma konusunda
daha duyarlı davranması
gerektiğine vurgu yaptı.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Abdullah Baltacı,
22-28 Mart tarihlerinde kutlanan haftaları dolayısıyla mesaj yayınladı:

Acil Tıp Teknisyeni ve
Paramedik Haftası Kutlu Olsun

HATSU, Yağmur suyu hatlarını
tıkayan atıkları temizledi
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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay’ ın Antakya
ilçesinde hırsızlık

şüphelisi bir kişi kamera
kayıtlarının incelenmesi
sonucu yakalandığı
bildirildi.

Hatay Emniyet Müdür-

lüğü’ nden yapılan açıkla-
mada, 25.03.2020 günü
saat 04.20 sıralarında Mey-
dan Mahallesi Abdurrah-
man Melek Caddesi
üzerinde devriye görevini ifa
eden Antakya İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ ne bağlı olarak
çalışan bekçilerin eli yüzü
sarılı vaziyette olan,

kapüşonlu, kısa boylu bir
şahsın etrafı gözetleyerek
gittiğini görmesi üzerine
şahsa dur ihtarı yapılmış
ancak şahıs dur ihtarına uy-
mayarak Haraparası Ma-
hallesine doğru kaçmaya
başladığı belirtildi.

Açıklamada, kovala-
macanın ardından şahısı

gözden kaybeden ekipler
daha sonra, Haraparası
Mahallesi 103. Sokak üz-
erinde eşgale uyan bir
şahıs durdurulup, yapılan
GBT sorgusunda V.H.
olduğu, hırsızlık ekibinin
12.03.2020 tarihinde Hara-
parası Mahallesinde bulu-
nan bir iş yerinin pencere

ve kapılarını zorlayarak iş
yerine girmek suretiyle
toplamda 13.000 TL para
çalınması olayı ile ilgili
olarak iş yerine ait güvenlik
kamera kayıtlarının yapılan
incelenmesinden sonra
olayı gerçekleştiren şahıs
olduğu anlaşılarak gözaltına
alındığı ifade edildi.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, H.Ş. adlı
Suriyelinin üzerinde 572,28 gram takoz

esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü’ nden yapılan

açıklamada, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olarak uyuşturucu madde satıcılarına
yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;
23.03.2020 günü Suriye uyruklu 1988 doğumlu
H.Ş. isimli şahıs Yeni Mahalle 118. sokakta mo-
tosiklet üzerinde görülmüş, şahıs görevlileri
görünce kaçmaya başlaması üzerine yaşanan
kısa süreli kovalamaca neticesinde
yakalanırken, şahsın kullanmış olduğu motosik-
letin direksiyonuna takılı vaziyetteki siyah poşet
kontrol edildiğinde içerisinde beyaz bez tor-
balara sarılı vaziyette 3 adet toplam ağırlığı
572,28 gr olan takoz esrar maddesi ele geçir-
ildiği belirtildi. 

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, adı
geçen şahıs hakkında Kullanmak İçin Uyuştu-
rucu Madde Bulundurma suçundan tahkikat
başlatılırken, ifade işlemlerinin ardından deport
edilmek üzere ilgili birime teslim edildiğini vurgu-
ladı.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay’ ın İskenderun ilçesinde
pompalı tüfekle havaya ateş

açtığı belirlenen Ş.B. isimli şahsın
silahının alındığı belirtildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ nden
yapılan açıklamada, 23 Mart 2020
günü saat 22.30 sıralarında İsk-
enderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne
bağlı yaya unsurların Tepe Bölgel-
erde “ Silah Sesleri geliyor”  şek-
linde anons etmesi üzerine Barıştepe
Mahallesinde ikametindeki dam kıs-

mında havaya ateş ettiğini söyleyen
Ş.B. isimli şahıs Sporting Magnum
ibareli siyah renkli seri numarasız
dipçiksiz pompalı tüfek ile 5 adet
dolu kartuşu görevlilere teslim ed-
erek muhafaza altına alındığı
bildirildi.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay’ ın İsk-
enderun

ilçesinde 700 adet
gümrük kaçağı
sigaranın ele geçir-
ildiği bildirildi.

Hatay Emniyet
Müdürlüğünden
yapılan açıklamada,
İskenderun İlçe Em-
niyet Müdürlüğü’ nde
görevli ekiplerin
Kaçakçılık suçları

kapsamında yapmış
olduğu çalışmada A.
G. isimli şahıstan
şüphelenilmesi üzer-
ine yanında bulunan

çantasında yapılan
aramada; 700 paket
gümrük kaçağı sigara
ele geçirildiği belir-
tildi.

Suriyelinin üzerinde
572 gram takoz
esrar yakalandı

700 Adet Gümrük kaçağı
sigara ele geçirildi

İskenderun’da havaya Pompalı
tüfekle ateş açan şahsın silahı alındı 

Hırsızlık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edildi


