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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Valisi Rahmi
Doğan, korona virüs

tedbirleri çerçevesinde, vatan-
daşların özellikle hijyene
dikkat etmeleri konusunda
büyük görevler düştüğünü
söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan,
İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa
Hambolat’ ı kabul ederek ko-
rona virüs tedbirlerini değer-

lendirdi. 
Önceki günü Valilik

Makamında gerçekleşen kab-
ulde Vali Rahmi Doğan, İl
Sağlık Müdürü Dr. Mustafa
Hambolat ile Çin Halk
Cumhuriyeti’ nin Wuhan
kentinde başlayarak tüm
dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve (WHO) Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi
olarak ilan edilen Korona
virüsü (Covid-19) ile mücadele
kapsamında Hatay’ da alınan

sağlık tedbirleriyle ilgili durum
değerlendirmesinde bulundu.

Vali Rahmi Doğan, salgınla
mücadele de alınan tedbirlere
uyulması ve evde kalınmanın
önemini vurgulayarak şunları
söyledi:

“ Risk grubunda olan 65
yaş üstü büyüklerimiz ve kro-
nik hastalığı bulunan vatan-
daşlarımızda daha etkili olan
virüsün, kötü sonuçlar doğur-
maması için daha dikkatli ol-
malıyız. Hijyene dikkat

edilmesi noktasında özellikle
vatandaşlarımıza büyük
görevler düşmektedir.
Başhekiminden, doktor,
hemşire ve temizlik görevlisine
kadar her türlü tehlikeyi göze
alarak görevleri başında
fedakârca, mesai mefhumu
gözetmeksizin, özverili ile
çalışan tüm sağlık çalışan-
larımıza en kalbi duygularımla
teşekkür ediyorum. Bu süreci
birlikte sabırla atlatacağımıza
inancım tam.”  

Hijyene dikkat edilmesi noktasında özellikle
vatandaşlarımıza büyük görevler düşmektedir

Hatay Valisi Doğan Korona virüs Tedbirlerini İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ile değerlendirdi:

ATAYURT
Erhan UNAY

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı
Dr. Hasan Ramiz Parlar, çağın en

tehlikeli ve ölümcül salgını karşısında yardım-
laşma çağrısında bulundu.

CHP İl Başkanı Dr. Hasan Ramiz Parlar yap-
tığı açıklamasında Hatay kamuoyuna şöyle
seslendi:

“ Bu tehlike karşısında Atatürk’ ün hep
işaret ettiği gibi Aklın ve Bilimin yol göstericil-
iğinde gerekli önlemlerin zamanında alınma-
ması ve etkin bir biçimde uygulanmaması
halinde sonuçları tahmin edilenin çok daha
ötesinde yıkıcı olacaktır. Bu nedenle; bu sal-
gında önce kendimizi ve ailemizi sonrada
toplumu koruyacak tedbirleri almayı ihmal et-
memeliyiz. 

Bu zor günleri dayanışma ve yardımlaşma
ile aşacağımıza yürekten inanıyorum.
Saygılarımı sunar sağlıklı günler dilerim.”
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Türkiye Kamu-
Sen, Türk

Sağlık-Sen Hatay İl
Başkanı Hayrettin
Şahin sağlık çalışan-
larının ekonomik hak-
larında makul ve
kapsayıcı bir iyileştirme
yapılmasını istedi.

Yaptığı Basın açıkla-
masında, Korona
virüsü dolayısıyla can
siparane çalışan sağlık
çalışanlarının
ödemelerinde iyileştirme talep eden Başkan Hayri
Şahin taleplerini şöyle dile getirdi:

“ Ülkemiz ve dünyada Covid-19 salgını inşallah
en kısa zamanda sona erer ama sağlık kurum ve ku-
ruluşlarında çalışanlarının moral ve motivasyonun
yüksek olması, hizmet üretirken çalışma hayatıyla il-
gili kafasında başka sorunlar olmaması Türkiye’ ye
her zaman lazımdır. 

Bu nedenle sağlık çalışanlarının ekonomik hak-
larında makul ve kapsayıcı bir iyileştirme yapılmalıdır. 

Ek ödemelerin 3 ay tavandan verilmesi olumlu ol-
makla birlikte süresi, sürekliliği ve kapsamı
konusunda yeniden değerlendirme yapılmaya muh-
taçtır. Döner sermayede adaletsizlik giderilmeli,
sürekli hale getirilmeli ve emekliliğe esas olmalıdır. 

Sağlık hizmetleri ekip işidir. Her arkadaşımızın
emeği de çok değerlidir. Maruz kaldığı riskte ayrıca
önemlidir. 

Sağlık Kurum ve kuruluşlarında sağlık, teknik,
idari ve yardımcı hizmetlerde görevli olan her çalışan
da fedakârca görevinin başındadır. Ayrım yapılma-
malıdır.

Sağlık Kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm
arkadaşlarımız herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan
bundan yararlanmalıdır. Döner sermaye tavan
ödemeleri en az sabit ödeme tutarı kadar olmalıdır.  

Bir başka önemli husus koruyucu ekipman ve
malzeme eksikliği ile ilgilidir. Sağlık Bakanlığı yöneti-
cileri ile Genel Başkanımızın yaptığı görüşmelerde
kendileri bu konuda bir eksiklik olmadığını ifade et-
mişlerdir. Fakat sahadan sağlık çalışanı
arkadaşlarımızdan eksiklikle ilgili çokça şikayet
gelmektedir. 

Bakanlık, gönderdik çalışan gelmedi diyorsa
arada ulaştırmakla yükümlülerin ihmali var demektir.
Bu sorun araştırılmalı, mesele acilen çözülmelidir. 

Sağlık Bakanlığı personel eksikliğinin giderilmesi
konusunda 32 bin olarak açıklanan yeni istihdamın
bugünkü ilanla birlikte sadece 18 Bininin sözleşmeli
sağlık çalışanı olacağını görülmüştür. 14 Binde sürekli
işçi alınacaktır. İş yükü ve personel eksikliği göz
önünde bulundurulduğunda 18 Bin rakamı çok yeter-
sizdir. En az 50 bin alım yapılması gereklidir.  Üniver-
site Hastaneleri içinde 3 bin alım yapılacağı Genel
Başkanımızın yaptığı görüşmelerde ifade edilmişti.
Üniversite hastaneleri için bu alımla ilgili de ilana çıkıl-
malı, sayısının daha da arttırılması için çalışma yapıl-
malıdır.”
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Hatay’ ın Kırıkhan ilçesinde durumundan
şüphelenilen bir şahsın üzerinde bonzai

tabir edilen uyuşturucu madde yakalandığı belir-
tildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ nden yapılan açık-
lamaya göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’ nce 25.03.2020 günü saat: 12.00
sıralarında Barbaros Mahallesi Şehit Erdoğan
Karaoğlu Caddesi üzerinde görülen ve H.C. isimli
şahısın durdurularak yapılan kaba üst aramasında
14.60 gr Bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu
madde yakalanmış, şahsa uyuşturucu madde
ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak
tahkikata başlandığı bildirildi.
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İçişleri Bakan-
lığı gönderdiği

yeni genelgeyle
Belediye Meclis-
lerinin Nisan, Mayıs
ve Haziran ayı
toplantılarının erte-
lenmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı
81 İl Valiliğine “ Ko-
rona virüs Tedbir-
leri”  kapsamında ek bir genelge daha
gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlık-
larca Büyükşehir, İl, İlçe Belediyelerinin Nisan,
Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi
istendi. 

Genelgede ayrıca, zorunlu hallerde
olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin
alınması sağlanarak izin verilebileceği
kaydedildi.

Çağımızın en 
tehlikeli ve en ölümcül 

salgınıyla karşı karşıyayız

CHP Hatay İl Başkanı Dr. Hasan Ramiz
Parlar’dan yardımlaşma çağrısı:

Türkiye Kamu-Sen, Türk Sağlık-Sen Hatay İl
Başkanı Hayrettin Şahin, sağlık çalışanlarının

ekonomik haklarında makul ve kapsayıcı 
bir iyileştirme yapılmasını istedi:

Makul Kapsayıcı 
İyileştirmeler Yapılmalı,
Eksiklikler Giderilmelidir

Kırıkhan ilçesinde
Bonzai yakalandı

Belediye Meclisleri
3 ay süreyle 

toplanmayacak

İçişleri Bakanlığı’ nın genelgesiyle
toplantıların ertelenmesi istendi:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu başta olmak üzere aralarında
Hatay Barosu’nun yer aldığı 79 Baro yeni İnfaz Yasasına adeta isyan etti:

Çocuğa yönelik şiddet ve
çocuğun cinsel istismarı 

suçları infaz indirimi 
kapsamına alınmamalıdır

Erhan UNAY’ın Haberi Sayfa 3’te
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Sevgili okurlarım;
Sosyal hayatta değişmez bir kural

vardır ki; her ne şekilde ve her kim
tarafından, ne koşulda denenirse de-
nensin, değişmez…

Mesela; doğruluktan, dürüstlükten,
haktan ve hakkaniyetten, alın terinden,
helal lokmadan, istikrardan ve empati-
den dem vurup, aksi istikamette
davranış sergileyen baba, çocukları,
eşi ve yakın çevresi tarafından saygı
görmez, ciddiye alınmaz ve itibar
edilmez…

Yine aynı şekilde; öğretilerinde;
milli ve manevi değerlerin önemini, bir-
lik ve beraberliğin faydalarını, sistemli
çalışmanın olumlu sonuçlarını, aklı ve
bilimi, saygıyı, sevgiyi, paylaşımı ve
dayanışmayı öğrencilerine telkin eden
öğretmen, telkin ettiği hususları kendi
yaşam çizgisinde ortaya koymazsa;
yani aksi istikamette davranış gös-
terip, idare-i maslahat, aklı ve bilimi
öteleme ve günü kurtarmaya kalkarsa;
güvenir görülemeyeceğinden (?!)
öğrencileri tarafından kale alınmaz…

Bu hakikat; kurum, kuruluş ve de-
vlette de değişmez…

Bu girişin ardından, aynı kural
çerçevesinden günümüze bakacak

olursak…
Dünyayı kasıp kavuran ve Ülkemizi

de baş gösteren  “ KORONAVİRÜS”
illetinden en az etkilenmeyle savuştur-
ması için, “ milli birlik ve beraberliğe,
resmi ağızdan yapılan uyarılara uyul-
masına dair”  çağrılar yapan “ AKP
Tek Ağız İktidarı” nın, bilhassa mali ve
sosyal destek kararında; bariz eksik-
lerin ve çelişkilerin olduğunu
görürüz!!..  

Nasıl mı?..
Bahse konu “ KORONAVİRÜS”  il-

letinden ülkemiz insanlarını koruyup,
yaşamda tutmak adına “ birlik, be-
raberlik ruhunda buluşup ortak akılla”
hareket edilmesi çağrısı yapan “ İkti-
darın” ; bu amaç doğrultusunda oluş-
turulan “ Bilim Kurulu” yla birlikte
külliyeye davet ettiği kurum, kuruluş ve
sivil toplum örgütleri arasında yine
negatif ayrım yapıp çelişkiye
düşerek?!.. Yani “ doğru, yanlış; eksik
tamam”  bakılmaksızın (?!) alkışlarına
endekslendiği ; TOBB, TİM, DEİK,
TESK, TÜSİAD, MÜSİAD gibi kuru-
luşlara yaptığı çağrıyı “ muhalif”
gördükleri DİSK, KESK, TÜRK-İŞ,
HAK-İŞ gibi STK’ larını her ne hik-
metse (?!) hatırlamayarak:))!!??.. 

..Ve aynı şekilde; ülkemizde de etk-
isini gösteren “ KORONAVİRÜS”  il-
letine karşı mücadele amacıyla
açıklanan 100 milyar TL’ lik fon’ dan,
tezgâhını kapatmak zorunda kalacak
olan küçük esnafı saf dışı
bırakarak:))!!??..

Hazineden ve Maliyeden mes’ ul
olan “ ÇOK ÖNEMLİ BAKAN”  Damat
Berat ALBAYRAK; sosyal medya üz-
erinden; “ Koronavirüs ile mücadelede
olduğu gibi ekonomik etkileri ile de
mücadelede de “ SORUN KÜRESEL,
MÜCADELE ULUSAL”  dır. Bu
bağlamda TOBB, TİM, DEİK, TESK,
TÜSİAD, MÜSİAD başta olmak üzere
birçok STK’ dan ve sektör temsilci-
lerinden sürece ilişkin değer-
lendirmelerini ve taleplerini aldık”
şeklinde tweet atarken; yapılmış olan
bu negatif ayrımcılığın makul bir izahı
olabilir mi?!.. 

Sormak gerek;
Kararlı duruşlarından ve yanlışa

işaret etmelerinden ötürü “ muhalif”
görülen DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ
gibi STK’ larının toplantı dışı bırakılmış
olmasıyla; ” SORUN KÜRESEL, MÜ-
CADELE ULUSAL”  buluşması yerli
yerine oturmuş mudur?!..

Zinhar, oturmayacağına göre (?!)
ötesini merak dahi etmemek gerek!?.. 

“ KORONAVİRÜS”  illetinden de rol
oynadığı şu zorlu süreçte dahi, bangır
bangır bağırarak yankılandırdığı
“ ulusal”  söylemlerinin aksine
davranan ve bir bakıma “ takiyyesini”
sürdüren “ AKP  Tek Ağız İktidarı” nın,
tabiri caizse, yine “ şüpheli abdestle”
namaza durduğunu söyleyebili-
riz:))??!!.. 

***
Bizimkisi de iş değil hani:))!!??..
Yargıya güvenin sıfırlandığı,

hukukun yerlerde süründüğü,
Diyanet’ ’ in İktidar Borazanı haline
geldiği, fikir özgürlüğünün buhar-
laştırıldığı ve haramzadelerin mülke
hükmeder hale geldiği, ülke kay-
naklarının “ hovardaca”  heba edildiği;
yaşamakta olduğumuz şu günlerde
kullanılmak üzere Merkez Bankasında

tutula gelen “ ihtiyat Akçesinin”  iç
edildiği ve bilhassa üretimden külliyen
vazgeçilen bir anlayışla; “ SORUN
KÜRESEL, MÜCADELE ULUSAL VE
PAYLAŞIM ADİL”  söyleminin, havada
kalacağını öngörmeliydik:))!!..

***
“ Alkışa endeksli”  saray erkânı
Hataya marifet; boşa dolu der
Haramiler talan etmiş dükkânı
Gerisi geliyor, açın yolu”  der
***
Madem söz konusu memleket ise
Doğru eyleminle (?!) inandır bize
“ Şüpheden”  beslenen hayretmez

bize
Ölüye can sorar, sağa ölü der
***
Eğer yapsa idin, işleri hakça
Elinde kalmazdı “ kirlenmiş

bohça”
Bakamaz olmuşsan aynaya akça
Her gören, “ bu rezil kimin dölü”

der
***
İtimat duygusu, almışsa yara
Olan her ne varsa düşmüştür zora
Şah, şahmeran olsan eylemez para
Kime sorsan “ almam çürük malı”

der
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Korona virüs
(COVID-19)

tehlikesine karşı tüm
birimleriyle seferber
olan ve vatandaşların
sağlığı için her türlü ön-
lemi alan Hatay
Büyükşehir Belediyesi
bu konudaki kararlı
çalışmalarını
sürdürüyor.

İlgili daire başkan-
lıklarının koordineli
çalışmalarıyla takdir
toplayan Hatay
Büyükşehir Belediyesi,
aldığı tedbirleri, uygu-
ladığı dezenfeksiyon
çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire
Başkanlığına bağlı
ekipler, Antakya İlçeler
Arası Otobüs Terminal-

i’ nde denetim gerçek-
leştirdi. 

İçişleri Bakanlığının
toplu taşıma
araçlarında kapasitenin
yarısı kadar yolcu
taşınmasıyla ile ilgili
aldığı kararın uygulanıp
uygulanmadığını
denetleyen Hatay
Büyükşehir Belediye
zabıtası, şoför ve
vatandaşlara gerekli
açıklamalarda bu-

lundu.
Bu süreçte alınan

tüm önlemlerin vatan-
daşların sağlığı için
olduğunu hatırlatan
Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıtası,
yolculara sağlıklı günler
ve iyi yolculuklar diledi.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Zabıtası
ayrıca, yaş sebze ve
meyve satan bazı iş
yerlerinde de bazı
denetimler gerçek-
leştirdi. Market ve
manav gibi iş yer-
lerinde ürünlerin poşetli
satılıp satılmadığını
denetleyen Hatay
Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, Hatay halkının
sağlığını gözeten çalış-
maların altına imza at-
maya devam
edeceklerini ifade etti. ATAYURT

Haber Merkezi

Antakya
Belediyesi ekip-

leri, ilçe genelinde bu-
lunan muhtarlık
binalarını da dezen-
fekte çalışması gerçek-
leştiriyor.

Antakya Belediye-
si’ nden yapılan açık-
lamada; korona virüs
tedbirleri kapsamında

halkın sağlığını koru-
mak için ilçe genelinde
bulunan ve vatan-
daşların sıklıkla ziyaret
ettiği muhtarlık bi-
nalarında dezenfekte
çalışması gerçekleştir-
ildiği belirtildi. 

Açıklamada;
virüsün yayılımını önle-
mek için dezenfekte
çalışmalarının
sürdürüldüğü ifade
edildi.

KONTEYNIR
DEZENFEKTE 
ÇALIŞMALARI
GECE GÜNDÜZ

DEMEDEN
SÜRÜYOR

Öte yandan An-
takya Belediyesi Temi-
zlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Korona virüs
tedbirleri kapsamında
şehir genelindeki 95
mahallede bulunan
çöp konteynırlarında

dezenfekte çalışması
gerçekleştirdikleri
kaydedildi.

Antakya Belediyesi
açıklamasında; Korona
virüsünün yayılımını
önlemek amacıyla
şehir genelindeki 95
mahallede bulunan
çöp konteynırlarının
dezenfekte edildiği ve
çalışmaların düzenli
olarak devam edeceği
belirtildi.

ATAYURT
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su ve

Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü heyeti, Antakya,

Samandağ ve Defne İlçeler-
ine su iletimi görevi görecek
olan Karaçay Barajı ve
Karaçay İçme Suyu Arıtma
Tesisi’ ne teknik gezi düzen-
ledi.

Yapılan inceleme çalış-

malarına HATSU Genel
Müdürü Mehmet Çaparali,
HATSU Genel Müdür Yardım-
cıları Muhammed İkbal Polat
ile Hüsna Karayazgan, daire
başkanları ve teknik ekip
katılım gösterdi.

Genel Müdür Mehmet Ça-
parali ve beraberindeki
heyet, Devlet Su İşleri tarafın-
dan yapılan ve bitirildikten
sonra HATSU Genel Müdür-
lüğü’ ne devredilecek olan
Karaçay İçme Suyu Arıtma

Tesisi ile içme suyu isale hat-
larında incelemelerde bu-
lunup teknik ekipten ayrıntılı
bilgiler aldı.

HATSU heyeti, Yaylıca’ da
yapımı tamamlanan ve büyük
öneme sahip olan içmesuyu

arıtma tesisindeki havuzlar,
elektrik panoları, klorlama ve
kimya üniteleri ve temiz su
deposu bölümlerinde de in-
celemelerde bulunup, çalış-
maların aşamaları hakkında
istişare gerçekleştirdi. 

Antakya Belediyesi Muhtarlık 
Binalarını da dezenfekte ediyor

Öncelik vatandaşın sağlığı
Korona virüs tehlikesine karşı tüm birimleriyle seferber olan ve vatandaşların sağlığı için her
türlü önlemi alan Hatay Büyükşehir Belediyesi bu konudaki kararlı çalışmalarını sürdürüyor:

Antakya, Samandağ ve Defne İlçelerine su iletimi görevi görecek olan Karaçay Barajı ve Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’ ne teknik gezi düzenledi:

HATSU heyeti, sağlıklı gelecek için çalışmalarını sürdürüyor



Saygıdeğer okurlarım! Ko-
ronavirüs Türkiye’ ye

saldırınca, Reis bir hafta ortalık-
tan kayboldu. Günler süren sessi-
zlikten sonra 18 Mart Çarşamba
günü Çankaya Köşkü’ nde or-
taya çıktı. Koronavirüs ile mü-
cadele toplantısına başkanlık
yaptı ve beklenen “ Ekonomide
İstikrar Kalkanı Paketini açıkladı.

Paket 21 maddeyi içeriyor.
Özeti şudur: “ Büyük şirketlere,
Varlık Fonu’ nda bulunan kurum-
lara kurtarma, patronlara para;
yoksula dua, risk altında bulu-
nanlara maske ve kolonya…”

Kısacası: Ekonomide İstikrar
Kalkanı Paketi içeriği itibariyle
fiyaskodur. Paketin bütünü ser-
mayeye kalkan olan bir pakettir.
Vatandaşı içermiyor! O yüzden
adil değildir!

Böyle düşünen yalnızca ben
değilim. Paketin açıklanmasından
sonra pek çok vatandaş aynı
yargıda birleştiler, “ paket fare
doğrundu”  dediler!

Çünkü Reis “ Evden çık-
mayın”  dedi ama “ Evlerde kul-
lanılan su, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarında indirim var”  diyemedi

Ayrıca,“ Kiracılardan üç aya
kira alınmayacak”  diyemedi!

“ Borçlunun borcu en az üç
ay faizsiz ötelenecek”  diyemedi!

“ Tüm sektörlerde KDV oranı
üç ay için %1 olacak”  diyemedi!

“ İşsizlere işsizlik maaşı vere-
ceğiz”  diyemedi!

Okullar kapatılmışken çok
lazımmış gibi “ 20 bin öğretmen
tayini yaptık”  dedikten sonra
“ abdest”  dedi, “ dua”  dedi!
Ardından “ adak”  diyecek diye
beklerken, sustu, diyemedi!

Sonuç: Süslü püslü cümleler
kurup, fakir fukara ile dalga
geçercesine “ Valeddallin, amin”
deyip, gitti.

Reis, “ Evde kalın, evden çık-
mayın”  dediyse de, evde kalan-
ların ne yiyip ne içeceğine, çoluk
çocuğun nasıl besleneceğine ve
işsiz kalanların kimseye muhtaç
olmadan nasıl geçineceğine il-
işkin hiçbir şey söylemedi! TV
ekranlarından gözlerimizin içine
bakarak, “ Hz. Ömer”  dedi,
“ dua”  dedi, “ 15 Temmuz”
dedi, “ ihracat”  dedi, velâkin
vatandaşlar için bir şey demedi.

Bir kez daha “ Evden çık-

mayın”  dedikten sonra, sadece
yurtiçi seyahatlerden uçak bile-
tinin KDV’ nin %18’ den %1’ e;
500 bin liranın altında olan evlerin
peşinatının da %20’ den %10’ a
indirildiğini müjdeledi.

Reis’ in adaleti budur işte! Ko-
ronavirüs ile en etkin mücadele
eden sağlık çalışanlarına bile
“ En az bir maaş ikramiye ödeye-
ceğiz”  diyemedi.

Oysaki şartlar ne kadar zor
olursa olsun, bu sıkıntılı günler
sonsuza dek sürmeyecektir.
Çünkü geceyi takip eden gündür,
kışı takip eden ise ilkbahardır. El-
bette ki bu günler de geçer!
Ancak, adil olan her şey güzeldir!

Örneğin: Benim ömrümde
gördüğüm en adil canlı, bu Ko-
ronavirüs belasıdır. Biraz şüphem
olsa da bu virüs adaletlidir; sınıf
ve varlık ayırımı yapmıyor. Krala
da bulaşıyor, soytarıya da,

zengini de öldürüyor, fakiri de.
Devlet, otorite, güç tanımıyor. Yö-
neticileri de, egemenleri de hasta
ediyor.

Gerçeği söylemek gerekirse,
bu mikrop herkese eşit
davranıyor! Bir tek çocuklara
kıyamıyor, çocukları öldürmüyor!
Çocuklar taşıyıcı oluyorlar. Koron-
avirüs, çocuklara musallat olan-
ları ve yaşlıları öldürüyor.

Çünkü çocuklar dünyanın en
büyük servetidir! Bu gerçeği Ko-
rona mikrobu da biliyor ve genç
yaşlı ayırımı yapmıyor, her yaştan
insanları öldürüyor. Ama çocuk-
lara bulaşmıyor.

Ayrıca bu mikrop bizlere çok
şey de anlatıyor. Mesela:

Temizliğin ne kadar önemli,
Tedbirin ne kadar gerekli,
Sağlığın ne büyük hazine,
İnsanın ne kadar aciz,
Dünyanın ne kadar fani,

Ölümün ne kadar yakın,
Allah’ ın ne kadar büyük,
Olduğunu öğretti. Bu mikrop

öldürmek dışında bizlere asla un-
utamayacağımız iyiliklerde de bu-
lunuyor. Mesela: Bizleri
hurafelerden, yalanlardan, masal-

lardan, şeyhlerden, hoca efendil-
erden kurtardı. Kutsal sayılan yer-
lere gidişi bitirdi. Umreye
gidenlere bulaşıp pişman etti.
Herkesi alkole muhtaç etti. Ne
güzel: Gerçeklerle tanışmamıza
yardımcı oluyor. Mesele Koron-
avirüse esir düşmek değil, teslim
olmamaktır!

Dahası da var: Bu mikrop bize
adaletin ve bilimin değerini de
hatırlattı. Bizi sarstığın ve yaptığın
iyilikler için teşekkürler Koron-
avirüs! Bize içinde yaşadığımız
lüksü takdir ettirdiğin için
teşekkürler. Bize eşit davrandığın
adaletin ve bilimin değerini öğret-
tiğin için bin kere teşekkürler.

Hatırlatmakta fayda var:
Adaletsiz bir ülke mezbahadan
başka bir şey değildir. Adalet,
milletlerin ekmeğidir. Milletler
daima adalete acıkırlar. Ayrıca
adalet, toplumların nefes boru-
larıdır. Bir ülkede adalet olunca
yiğitliğe lüzum kalmaz. Bir yerde
hayatlar küçük görünüyorsa
adalet susmuş demektir. Adaletin
olmadığı yerde ahlak da olmaz!

Ve bilim yolunda koşulmaz,
ağır ağır ilerlenir…

M
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KORONAVİRÜS’ÜN
ADALETİ

m-cardak@windowslive.com
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Türkiye Büyük Millet
Meclisi gündemine ge-

tirilmek istenen yeni infaz
yasasında, çocuğa yönelik
şiddet ve çocuğun cinsel is-
tismarı suçlarına infaz indirimi
getirilmek istemesi Baroları
adeta isyan noktasına getirdi.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
başta olmak üzere aralarında
Hatay Barosu’ nun bulun-
duğu 79 Baro Başkanı yayın-
ladıkları ortak deklarasyonda,
Çocuğa yönelik şiddet ve
çocuğun cinsel istismarı
suçlarının infaz indirimi kap-
samına alınmamasını iste-
diler.

Türkiye Barolar Birliği
başta olmak üzere 79 Baro
Başkanının yayınladığı ortak
deklarasyon şöyle:

“ Yıllardır çocuk hakları ih-
lallerinin önüne geçilmesi için
mücadele veren Türkiye
Barolar Birliği ve Barolar
olarak, birkaç gündür infaz

yasası üzerinde değişiklik
yapılmasına ilişkin çalışmaları
bu yönden endişe ile izliy-
oruz.

Çocuğun cinsel istismarı
suçları ile üstsoya, altsoya,
eşe, kardeşe, beden veya ruh
bakımından kendisini savuna-
mayacak durumda bulunan
kişiye karşı işlenen kasten
yaralama ve neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış yaralama
suçlarının faillerinin
cezalarının hapishanedeki
infaz sürelerini azaltacak bir
değişiklik düşünülüyorsa,
bunu doğru bulmuyoruz.

Böyle bir değişikliğin
toplumun her kesiminden
büyük tepki alacağını biliy-
oruz. Konu çocuklar ve şiddet
mağduru kadınlarla doğrudan
ilgili olduğu için tüm mil-
letvekilleri ile siyasi partilere
geç olmadan hatırlatma
gereğini duyuyoruz. Bu
suçlardan verilen mahkûmiyet
kararlarında yıllar içinde
gözle görülür bir artış var
iken, infaz indiriminin kap-
samına alınmaları cezaların

caydırıcılığına zarar verecek-
tir.

Ülkemiz virüs salgını ile
topyekûn mücadele
halindeyken bu şekilde bir
değişikliği tartışmanın dahi
toplumu böleceğini düşünüy-
oruz. Buna neden olacak gir-
işimlerden özenle kaçınılması
gerektiğinin bilinmesini istiy-
oruz.

Böyle bir düzenlemenin
tüm mağdurlar açısından
telafisi imkânsız bir haksızlık
anlamına geleceğini, onların
hukuki güvenliğine ve hukuka
olan inançlarına ağır şekilde
zarar vereceğini hatırlatıy-
oruz.

Biz çocuk ve kadın hakları
savunucuları olarak çocuğa
ve kadına yönelik şiddet
uygulayanların, çocukları ve
kadınları cinsel olarak is-
tismar edenlerin fail olarak
aramızda dolaşmasını is-
temiyoruz. Toplumun çok
geniş kesimlerinin de bunu
istemediğini biliyoruz.

Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ nin ve kamuoyunun
bilgisine saygılarımızla
sunarız.”

1. Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
FEYZİOĞLU

2. Adana Barosu Başkanı
Av. Veli KÜÇÜK

3. Adıyaman Barosu
Başkanı Av. Mustafa
KÖROĞLU

4. Afyonkarahisar Barosu
Başkanı Av. Turgay ŞAHİN

5. Ağrı Barosu Başkanı Av.
Salih AYDIN

6. Aksaray Barosu Başkanı
Av. Ramazan Erhan TOPRAK

7. Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik DERİNDERE

8. Ankara Barosu Başkanı
Av. R. Erinç SAĞKAN

9. Antalya Barosu Başkanı
Av. Polat BALKAN

10. Ardahan Barosu
Başkanı Av. Osman Nuri
YILDIZ

11. Artvin Barosu Başkanı
Av. Ali Uğur ÇAĞAL

12. Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT

13. Balıkesir Barosu
Başkanı Av. Erol KAYABAY

14. Bartın Barosu Başkanı
Av. Ferhat PARLATIR

15. Batman Barosu
Başkanı Av. Abdülhamit
ÇAKAN

16. Bilecik Barosu Başkanı
Av. Halime AYNUR

17. Bingöl Barosu Başkanı
Av. Hanifi BUDANCAMANAK

18. Bitlis Barosu Başkanı
Av. Fuat ÖZGÜL

19. Bolu Barosu Başkanı
Av. Sabri ERHENDEKÇİ

20. Burdur Barosu Başkanı
Av. Ramazan GEDİK

21. Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN

22. Çanakkale Barosu
Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

23. Çankırı Barosu
Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU

24. Çorum Barosu Başkanı
Av. Kenan YAŞAR

25. Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN

26. Düzce Barosu Başkanı
Av. Azade AY

27. Edirne Barosu Başkanı
Av. Alper PINAR

28. Erzincan Barosu
Başkanı Av. Adem AKTÜRK

29. Elazığ Barosu Başkanı
Av. Mustafa YENTÜR

30. Erzurum Barosu
Başkanı Av. Talat GÖĞE-
BAKAN

31. Eskişehir Barosu
Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

32. Gaziantep Barosu
Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

33. Giresun Barosu
Başkanı Av. Soner KA-
RADEMİR

34. Gümüşhane-Bayburt
Bölge Barosu Başkanı Av.
Serkan PEKMEZCİ

35. Hakkari Barosu
Başkanı Av. Ergün CANAN

36. Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem DÖNMEZ

37. Iğdır Barosu Başkanı
Av. Serkan ALAKAN

38. Isparta Barosu
Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

39. İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet DU-
RAKOĞLU

40. İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL

41. Kahramanmaraş
Barosu Başkanı Av.
Muhammed Burak GÜL

42. Karabük Barosu
Başkanı Av. Rıdvan ER-
DOĞAN

43. Karaman Barosu
Başkanı Av. Oktay YILMAZ

44. Kars Barosu Başkanı
Av. İbrahim BAŞTİMAR

45. Kastamonu Barosu
Başkanı Av. Özgür DEMİR

46. Kayseri Barosu
Başkanı Av. Cavit DURSUN

47. Kırıkkale Barosu
Başkanı Av. Talat APAYDIN

48. Kırklareli Barosu
Başkanı Av. Turgay HINIZ

49. Kırşehir Barosu
Başkanı Av. Mehtap TUZCU

50. Kilis Barosu Başkanı
Av. Mehmet TAŞÇI

51. Kocaeli Barosu
Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN
CANDEMİR

52. Konya Barosu Başkanı
Av. Mustafa ALADAĞ

53. Kütahya Barosu
Başkanı Av. Ahmet ATAM

54. Malatya Barosu
Başkanı Av. Enver HAN

55. Manisa Barosu

Başkanı Av. Ali ARSLAN
56. Mardin Barosu

Başkanı Av. İsmail ELİK
57. Mersin Barosu Başkan

Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
58. Muğla Barosu Başkan

Av. Cumhur UZUN
59. Muş Barosu Başkanı

Av. Feridun TAŞ
60. Nevşehir Barosu

Başkanı Av. Necmi ÖNCÜL
61. Niğde Barosu Başkanı

Av. Osman ÇİMEN
62. Ordu Barosu Başkanı

Av. Haluk Murat POYRAZ
63. Osmaniye Barosu

Başkanı Av. Halil YAVUZ-
DOĞAN

64. Rize Barosu Başkanı
Av. Ümit PEÇE

65. Sakarya Barosu
Başkanı Av. Abdurrahim
BURAK

66. Samsun Barosu
Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ

67. Siirt Barosu Başkanı
Av. Nizam DİLEK

68. Sinop Barosu Başkanı
Av. Hicran KANDEMİR

69. Sivas Barosu Başkanı
Av. Hacı Yılmaz DEMİR

70. Şanlıurfa Barosu
Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

71. Şırnak Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ

72. Tekirdağ Barosu
Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

73. Tokat Barosu Başkanı
Av. Melih YARDIMCI

74. Trabzon Barosu
Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

75. Tunceli Barosu
Başkanı Av. Kenan ÇETİN

76. Uşak Barosu Başkanı
Av. Emin COŞKUN

77. Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi DOĞRUYOL

78. Yozgat Barosu Başkanı
Av. Mehmet ŞİMŞEK

79. Zonguldak Barosu
Başkanı Av. Özel EROĞLU

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun 
cinsel istismarı suçları infaz 

indirimi kapsamına alınmamalıdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu başta olmak üzere aralarında
Hatay Barosu’nun yer aldığı 79 Baro yeni İnfaz Yasasına adeta isyan etti:
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Hatay Büyükşehir Belediyesi
Zabıta ekipleri, sokağa çıkma

yasağı çerçevesinde yaşlı vatan-
daşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 65 yaş
ve üstü yaşlıların sokağa çıkmalarının
yasaklanmasından dolayı, Kırıkhan
Zabıta Ekipleri 65 yaş üstü Mehmet
Amcayı, isteğini yerine getirerek ken-
disini evine bıraktıkları belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay
halkına seslenerek, “ Hatay evde kal
Biz sizin için sahadayız”  mesajını
verdiler. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan Zabıta Ekipleri 65 yaş üstü bir vatandaşın isteğini yerine getirerek kendisini eve bıraktı:

Hatay evde kal Biz
sizin için sahadayız
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Antakya Belediyesi, İçiş-
leri Bakanlığı’ nca alınan

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile

kronik hastalığı olanlara yönelik
sokağa çıkma yasağının ardın-
dan, bu kapsamdaki vatan-
daşların ihtiyaçları için
oluşturulan Antakya Kay-
makamlığı bünyesinde hizmet

veren Vefa Sosyal Destek
Grubu’ nun faaliyetlerine katkı
sağlıyor. 

Antakya Belediyesi’ nden
yapılan açıklamada; 112’ yi
arayarak talepte bulunan ve

ihtiyaçlarını bildiren 65 yaş ve
üzeri ile kronik hastalıkları olan
vatandaşların talepleri ‘ Vefa
Sosyal Destek Grubu’
aracılığıyla kayıt altına alındığı
ve Antakya Belediyesi’ nin yön-

lendirilen talepleri karşılayarak
destek sağladığı belirtildi.  

Açıklamada; 65 yaş ve üstü
ve kronik rahatsızlığı olan
vatandaşların 112, 155 ve 156
numaraları arayarak ihtiyaçlarını

bildirebilecekleri ifade edildi.
Antakya Belediyesi, Vefa

Sosyal Destek Grubu’ na araç
ve personel desteği sağlayarak
hizmet vermeye devam ede-
ceği kaydedildi.

Antakya Belediyesi Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyetlerine katkı sağlıyor:

Biz Sizin İçin Dışardayız, Siz de Sağlığınız
ve Sevdikleriniz için Evde Kalın
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Uzman Klinik
Psikolog Sera

Elbaşoğlu, Korona
virüs salgınının gün-
demde olduğu bu
günlerde uzmanların
temizlik ve hijyen
uyarılarının dikkate
alındığını söyledi.

Korona virüs salgını
nedeniyle temizlik
alışkanlıklarının
değiştiğine dikkat
çeken uzmanlar, bu
durumun sağlıkla ve
temizlikle ilgili endişe
eğilimi olan insanların
kaygısının artabile-
ceğini belirtiyor. Uz-
manlar salgın
sonrasında yatkınlığı
olan bu kişilerde temi-
zlik ve sağlık takın-
tılarının görülme
olasılığının kalıcı hale
gelebileceğini vurgu-
luyor.

Uzman Klinik
Psikolog Sera El-
başoğlu, Korona virüs
salgınının gündemde
olduğu bu günlerde
uzmanların temizlik ve
hijyen uyarılarının
dikkate alındığının al-
tını çizdi. 

Temizlik konusunda
daha iyi bilinçlenme
gibi pozitif bir etkinin
yanı sıra sağlık veya
temizlikle ilgili endişe
eğilimi olan insanların
bir miktar kaygısının
artacağını öngörmenin
mümkün olduğunu
kaydeden Sera El-
başoğlu,  “ Salgın
sonrasında da endiş-
eye ve takıntılara
yatkınlığı olan bu kişil-
erde temizlik takın-
tılarının ve hatta
sağlıkla ilgili takın-
tıların görülme olasılığı
vardır”  dedi.
BİR MİKTAR KAYGI

NORMAL VE
GEREKLİDİR

Uzman Klinik
Psikolog Sera El-
başoğlu, bu yöndeki
kaygıların ölçülü
olmak kaydıyla normal
olduğunu belirterek
açıklamalarını şöyle
sürdürdü:

“ Hali hazırda
küresel çapta yaşanan
ve hayati risk oluştu-
ran COVID-19
karşısında ise kişilerin
bir miktar kaygılı ol-
ması son derece nor-
mal ve hatta önlem
almak için harekete
geçirici bir güç olarak
gereklidir. Ancak
sürekli olarak bu
konuyu düşünmenin
veya sürekli haber
okumanın yalnızca
kaygıyı artırıcı bir
davranış olacağı, ted-
bir alma adına bir
fayda vermeyeceğini
unutmamak gerek-
mektedir.”

SOSYAL 
İZOLASYON VE EL
HİJYENİ HAYATİ

ÖNLEMLER

Bu dönemde alınan
önlemlerle OKB’ deki
temizlik takıntılarının
birbirinden farklı
olduğunu kaydeden
Uzman Klinik Psikolog
Sera Elbaşoğlu, “ Uz-
manların ve Sağlık
Bakanlığı’ nın önerileri
olan sosyal izolasyon
ile sık el yıkama, duş
alma ve nesnelerin
temizliği gibi temizlik
davranışları kompulsif
temizlik ritüelleri değil,
hayati önlemlerdir. Bu
anlamda OKB’ deki
temizlik takıntılarının
farazi kir ve mikroba
karşı alınan önlemler
olduklarını akıldan
çıkarmamak gerekir.
COVID-19 ile ilgili
gerçek tehdit sürdüğü
müddetçe de uzman-
ların önerdiği tüm tem-
izlik ve korunma
davranışlarının yine
önerdikleri şekilde,
sürede, sıklıkta ve mik-
tarda yapılması gerek-
mektedir”  ifadelerine
yer verdi.

SALGIN
TEHDİDİNDEN

SONRA
DAVRANIŞLAR

NORMALE
DÖNECEK

Sera Elbaşoğlu
açıklamalarının de-
vamında,  “ Salgının
tehdit olmaktan çıktığı
noktada ise bu
davranışların bir süre
sonra, çoğunluk için,
kendiliğinden nor-
malleşme göstere-
ceğini öngörmek bir
hayli mümkündür. Bu
süre ise elbette kişiler
arasında farklılık
gösterecektir”
uyarısında bulundu.

TEMİZLİK 
TAKINTILARI BU

DÖNEMDE 
ŞİDDETLENEBİLİR

Bu dönemde özel-
likle temizlik takıntılı
kişilerin hastalıkla ilgili
semptomlarının artış
gösterebileceğini
kaydeden Sera El-
başoğlu, şunları
söyledi:

“ Psikiyatrik
şikayetleri olan kişi-
lerin hemen tümünde
olduğu gibi temizlik
takıntıları olan obsesif

kompulsif bozukluktan
mustarip kişiler de
psikolojik açıdan daha
kırılgan bir halde olma
eğilimi gösterirler.
Dolayısıyla bu
dönemki korku ve
endişe ile baş etmeleri
güçleşebilir ve hastalık
ile ilgili semptomları
artış gösterebilir. OK-
B’ nin temel özelliği
olan temizlik ve
yıkama kompulsiyon-
ları ise bulaşıcı pan-
demik tehdit ile
kolayca şiddetlenebilir.
Ayrıca depresyon
oranları da artabilir.
Uyku sorunları, fobi
benzeri davranışlar,
panik benzeri semp-
tomlara yol açabilir.”

KAYGILARI 
ARTIRMAMAK
İÇİN YETERLİ

DÜZEYDE BİLGİ
Temizlik takıntısı

olan kişilerin bu
dönemde konunun uz-
manlarına kulak ver-
meleri gerektiğini
belirten Sera El-
başoğlu uyarılarına
şöyle devam etti:

“ Yetkili kamu ku-
ruluşlarının ve ko-
nunun uzmanı olan tıp
doktorlarının önerdiği
temizlik ve alınması
gereken tedbirleri din-
leyip bunları uygula-
maları, içlerinden
daha fazlasını yap-
maya dair baskı his-
setseler bile
yapmamaları gerek-
lidir. Bu konu ile ilgili
yeterli düzeyde bilgi
edinmek önemlidir
ancak sürekli okumak,
video izlemek gibi
uğraşılar içerisinde
girmek diğer insan-
larda olduğu gibi
kaygıyı artıracak ve
takıntı oluşmasına
veya takıntıların art-
masına zemin hazır-
layacaktır.”  

İNSAN HER 
DURUMA ADAPTE

OLABİLİR
Bu dönemi en den-

geli şekilde geçirmek
için önerilerde bulunan
Uzman Klinik Psikolog
Sera Elbaşoğlu şu
görüşlere yer verdi:

“ Öncelikli olarak
vurgulamak istediğim,

şu dönemde belli bir
düzeyde endişe yaşa-
mamız normaldir ve
hatta gereklidir. Şu an-
daki temizlik alışkan-
lıklarımız, sosyal
hayatımız ve iş yaşan-
tımız olağan zaman-
larımızdan oldukça
farklılık göstermekte-
dir. Doğal olarak bizler
de her zamanki gibi
hissetmeyeceğiz.
Ancak insanın psikolo-
jik ve fiziksel adapta-
syon konusunda
oldukça iyi olduğu bir
sır değildir. Herkes
kişisel olarak hayatına
baktığına birçok badi-
reyle karşılaştığını ve
yine de hayatına
devam edebildiğini
hatırlayacaktır. Hiç zor-
luk çekmeden, sıkıntı
duymadan bu süreci
geçirmeyeceğimizi
kabul edersek eğer,
bu psikolojik hale de
olağan olmayan gün-
delik yaşamımıza da
çok daha hızlı adapte
olur ve sürecin sonlan-
masını da sabırla
bekleyebiliriz.”  
BU TAVSİYELERE

KULAK VERİLMELİ 
Uzman Klinik

Psikolog Sera El-
başoğlu, bu dönemin
daha dengeli şekilde
geçirilmesi için yapıla-
bilecekleri de şöyle
sıraladı:

“ Evlerde sosyal
mesafe kuralına
uyarak zamanımızı
geçiriyor olmamız
sosyalleşmeyeceğimiz
anlamına gelmiyor.
Aile ve arkadaşlarla
sadece COVID-19
haberleri odaklı ol-
mayan internet/telefon
görüşmeleri yaparak
sosyal hayatı
sürdürmek, sınırlanan
fiziksel aktivite
düzeyini egzersiz,
yoga, meditasyon gibi
ayrıca zihinsel olarak
dinginleşmeye
yardımcı olan aktivitel-
erle arttırmak, film/dizi
izlemek, kitap/dergi
okumak, internette hali
hazırda açık olan
müzeleri gezmek gibi
evde yapılabilecek bir
sürü aktiviteyi yapmak
iyi gelecektir.”
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Sağlık Bakanlığı
Korona virüs

Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Serhat Ünal,
Korona virüsü
tehlikesinin tedbirlerin
iyi olması kaydıyla
Haziran ayı başında
rahatlama olabile-
ceğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı
Korona virüs Bilim Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr.
Serhat Ünal, Korona
virüsü tehlikesinin ne
zaman sona ere-
ceğine ilişkin yaptığı
açıklamasında,
“ Vatandaşlarımız her
şeye çok riayet ed-
erse, evden çıkmazsa,
ellerini yıkarsa, benim
kişisel tahminim ted-
birler çok iyi olmak
kaydıyla inşallah Hazi-
ran başına falan bir
rahatlama olacağını
umuyorum”  dedi.

Hacettepe Üniver-
sitesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı ve Ko-
rona virüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Serhat
Ünal, virüsün
Türkiye’ ye diğer
ülkelere göre daha
geç geldiğini, bundan
dolayı çok önemli
zaman kazanıldığını
söyledi.

Korona virüsüne
karşı mücadelede en
önemli önlemlerden
birisinin elleri sık yıka-
mak olduğunu vurgu-
layan Ünal, “ Ellerinizi
sık sık yıkayın, olmuy-
orsa el dezenfektanı
kullanın, olmuyorsa
kolonyayla temizleyin.
Kalabalık yerlere
girmeyin, aranıza
mesafe koyun. Bu-
laşma zinciri en net
nasıl kırılır? Bir araya
gelmemekle, evden

çıkmamakla, sonra
elini temizlemekle.
Çünkü eline bulaşsa
bile hemen yıkarsan
buradan kırdın zin-
ciri”  diye konuştu.

“ EVDE KAL”
UYARISI

Virüsün yayılmasını
engellemek için vatan-
daşlardan zorunlu ol-
madıkça evden dışarı
çıkmamalarını isteyen
Prof. Dr. Serhat Ünal
açıklamasını şöyle
sürdürdü:

“ Evden dışarıya
çıkıyorsan ondan
sonra getirdiğin paketi
istediğin kadar
sabunla yıka. İşte
yaşlılarımıza yasak
getirildi. Niye getirildi?
‘ Yaşlıları
sevmediğimizden’ ,
‘ dışarıda dolaş-
masın’  diye değil,
onların canını koru-
mak için getirildi.
Çünkü çok net, hangi
ülkeye bakarsanız
bakın 65 yaştan sonra
ölüm oranları artıyor.
Bütün ciddi enfeksiy-
onlarda böyledir bu
zaten. Evden çıkmak
zorunda olanlar ise sık
sık sabunla ellerini
yıkamalı ve sosyal
mesafeye uymaları
gerekir.”

‘ EVDEN 
ÇIKMAYACAKSIN’

Korona virüsüne
karşı mücadelede
bütün ülkelerin vaka
sayısının hızla artarak
tıbbi kapasitenin
üstüne çıkmasını en-
gellemek için çalıştık-
larını anlatan Sağlık
Bakanlığı Korona virüs
Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Serhat Ünal,
şöyle konuştu:

“ Diyelim 100 birim
kapasiteniz var, 99
hasta geldiği sürece
işler iyi, ama 101
hasta gelirse, 200
hasta gelirse.

İtalya’ da, İs-
panya’ da olan bu.
Hasta birden gelince
sağlık kapasitesini
aştı, çamaşırhanelere
çekip hasta yatırdılar.
Bütün derdimiz ilk
etapta artıştaki bu dik-
liği kırmak. İnşallah
kapasitemizi aşmayan
yerde dönecek ki biz
herkese gerektiği gibi
hizmet verelim. Bunu
engellemenin yolu ne?
Yeni vaka olmayacak.
Yeni vaka nasıl olmay-
acak? Evden çıkmay-
acaksın. Çıkmak
zorunda kalırsan da
elini her zaman yıka-
mak, gerekirse
maskeni takmak.”

‘ HAZİRAN
BAŞINDA 

RAHATLAMA 
OLACAĞINI 

UMUYORUM’
Sağlık Bakanlığı

Korona virüs Bilim Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr.
Serhat Ünal, veriler-
den yola çıkarak vaka
sayısında tepe nok-
tasına ne zaman
ulaşılacağına yönelik
bilimsel hesaplamalar
yapılabildiğini, ancak
bunların hepsinin yine
tahminlerden ibaret
olduğunu ve virüs
tehlikesinin ne zaman
ortadan kalkacağına
ilişkin kendi tahminini
ise şöyle açıkladı:

“ Vatandaşlarımız
her şeye çok riayet
ederse, evden çık-
mazsa, ellerini
yıkarsa, esas destek
orada, kilit nokta
orası, yani bu benim
kişisel tahminim böyle
giderse yaz ayları
civarında, yaz aylarına
gelirken bir rahatlama
olacağını umuyorum.
Tabi kalbimin bir
köşesi böyle olsun is-
tiyor ama mümkün
olduğu kadar sıyrılıp
baktığım zaman ted-

birler çok iyi olmak
kaydıyla inşallah Hazi-
ran başına falan bir
rahatlama olacağını
umuyorum.”

‘ ÖNÜMÜZDEKİ
GÜNLER

GÖSTERECEK’
Çin’ den sonra en

çok vaka sayısının
görüldüğü ülkeler olan
İtalya ve İran’ da
sokağa çıkma
yasağının, ilk vakanın
ortaya çıkmasından
yaklaşık 15 gün sonra
ilan edildiğinin hatır-
latılması ve
Türkiye’ de sokağa
çıkma yasağı kararı
alınması ihtimalinin
sorulması üzerine
Prof. Dr. Serhat Ünal
şunları ifade etti:

“ Türkiye’ yi İran
ile İtalya ile karşılaştır-
mak çok doğru ol-
mayabilir. Oranın
dinamikleri başka,
daha erken girdi, artı
İtalya dünyadaki yaşlı
nüfusu en yüksek olan
ikinci ülkedir. Ölüm-
lerin yüksek olmasının
neden olduğunu an-
layabilmek lazım, her
ülkeyi takip ediyoruz.
Oradan alacağımız
dersler var, ama hangi
basamakta hangi ted-
bir alınacak meselesi
Sağlık Bakanlığı’ nın
sorumluluğunda. Ona
danışman gibi çalışan
Bilim Kurulu var. Bilim-
sel veriler değer-
lendiriliyor, ama bu
sonunda devletin
verebileceği bir karar.
Gerektiği zaman mut-
laka alınır.
Önümüzdeki günler
gösterecek. Vaka
sayısı önemli faktörler-
den biri, ama ülkenin
dinamikleri, benim ak-
lımın ermediği
ekonomik faktörler
gibi başka bir sürü
faktör var. O yüzden
kolay bir karar değil.”

Korona virüs sonrası
takıntılar “kalıcı” olabilir

Uzman Klinik Psikolog Sera Elbaşoğlu, Korona virüs salgınının gündemde olduğu
bu günlerde uzmanların temizlik ve hijyen uyarılarının dikkate alındığını söyledi:

Tedbirler iyi olmak 
kaydıyla Haziran başında

rahatlama olabilir

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, 
Korona virüsü tehlikesinin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir tarih verdi:
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Her ilçede
yürütülen altyapı

çalışmalarıyla kentin yıl-
lardır el atılmayan
sorunlarını ortadan

kaldıran Hatay
Büyükşehir Belediyesi
bu çalışmaların bittiği
yerlerdeki üstyapı çalış-
malarını da aralıksız
sürdürüyor.

Yayladağı Gözlüce-
Yayıkdamlar-Yeditepe

mahalleri bağlantı yol-
unda beton asfalt ser-
imine başlayacak olan
Hatay Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı ekip-
leri, ilk olarak PMT ser-
imi gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, Yay-
ladağı halkının ulaşımda
sıkıntı yaşamaması için
yapılan çalışmanın en
kısa sürede tamam-
lanacağını ifade etti.
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Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi

altyapı ve üstyapı
çalışmalarını kentin
her noktasında

sürdürerek hizmet
üretmeye devam
ediyor.

Antakya Güzel-
burç Mahallesi’ nde
beton asfalt serimine
başlayacak olan
Hatay Büyükşehir

Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı
ekipleri, ilk olarak
PMT (temel tabaka)
serimi gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi ekipleri,
vatandaşların hem

mahalle hem ilçe
genelindeki
ulaşımda sıkıntı
yaşamaması için
yapılan çalışmanın
en kısa sürede
tamamlanacağını
ifade etti.

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi bağlantı 

yolunda çalışmalara başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden
Güzelburç mahallesine beton asfalt
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Samandağ Belediye
Başkanı Refik Eryıl-

maz, yeşil bir Samandağ

yaratma çalışmaları
çerçevesinde ağaç dikimi
gerçekleştirdi.

Ağaç dikiminde kürek
sallayarak işçilere yardımcı
olan Başkan Refik Eryılmaz

yaptığı açıklamasında,
“ Yeşil bir Samandağ için
çalışmalarımızı sürdürüy-
oruz. Karayollarımızın
ağaçlandırılması için
başlatılan projeye verdikleri

destek için Milletvekili Sayın
Hüseyin Yayman’ a, İlçe
Kaymakamımız Sayın Murat
Kütük’ e, Karayolları İl
Müdürümüze ve Ak Parti
İlçe Başkanı Sayın Semir

Özdemir’ e teşekkür ediyo-
rum. Samandağ hepimizin
ortak değeridir ve bu
değere sahip çıkmak için
çalışacağız”  ifadelerine yer
verdi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Yeşil bir Samandağ için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti:
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal-
izasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hatalı

kullanım sonucunda atık su hatlarında oluşan
tıkanmaların giderilmesi adına temizlik çalış-
malarının Hatay genelinde yapıldığını belirtti.

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalış-
malarını sürdüren HATSU Genel Müdürlüğü,
muhtelif noktalardaki atık su hatlarında yapılan
temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan ıslak
mendil, peçete, kozmetik paketleri ve naylon
poşet gibi atıklar çıkarıldı.

Parsel bacalarındaki taşmanın önlenmesiyle
çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne
geçildiğine vurgu yapan HATSU, genel atık su
hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak,
vatandaşların atıkları atma konusunda daha du-
yarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı. 

Başkan Eryılmaz ağaç dikti

HATSU, yaptığı temizlik 
çalışması ile çevre 
kirliliğini önlüyor


