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Doç. Dr. Lütfü Savaş, Tiy-
atro’ nun insanlığa ait
tüm duyguları içinde
barındıran bir sanat
olduğunu vurguladı. 

Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Lütfü
Savaş, 27 Mart Dünya
Tiyatro Günü dolayısıyla
yayınladığı mesajında
düşüncelerini şöyle dile
getirdi:

“ Tiyatro, bir yandan
insan öykülerini yan-
sıtırken, diğer yandan
toplumun dilinin,
kültürünün, duyarlılığının
gelişmesine katkı
sağladığı için eğitici bir
işlev üstlenmektedir.

İnsanlığa ait tüm
duyguları içinde
barındıran bir sanat olarak
tiyatro, duyguları roller
aracılığıyla toplumsal
mesajlara dönüştüren,
asırlardır güzel sanatların
en ilgi çeken dallarından
biridir. Var olduğu günden
bu yana toplumların sesi
ve rengi olan, gülen
yüzünün yanında her
zaman ağlayan yüzünü
de yansıtan tiyatro belki
de özgürlüğün simgesi ol-
ması itibariyle, bir
toplumda oyunlar
özgürce sahneleniyorsa o
toplum gerçeklerle yü-
zleşmeye her zaman açık
demektir.

İnsanlığa dair her şeyi
içerisinde barındıran tiya-

tro, yaşamı anlamlı kılan
duygu ve düşünceleri ak-
tarmanın ve paylaşmanın
en değerli yoludur.
Toplumsal bağların
güçlenmesine, ortak
kültürün paylaşımına,
eğitime ve farklı bakış
açılarının oluşmasına
vesile olan bu güçlü araç,
insanlık tarihinin en eski
sanat dalıdır. Ülkemizin
kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk “ Uygarlık
doruğunun merdiveni
sanattır”  sözüyle sanatın
ne denli kıymetli olduğunu
bizlere göstermiştir. Bizler
de onun işaret ettiği yük-
sek uygarlık seviyesine er-
işmek ve onun
inkılâplarının izinden git-
mek için sanata ve sanata
gönül veren herkese
yürekten sarılıyoruz.

Bu duygu ve
düşüncelerle toplumu-
muzun ilerlemesine ve
bireylerin, sevgi, saygı,
toplumsal duyarlılık
duygularının gelişmesine
vesile olmak için yüreğini
ortaya koyan tiyatro
sanatçılarımızın 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü’ nü
kutlar, sanat dolu yarınlar
dilerim.”  

BAŞKAN SAVAŞ
YAŞLILAR HAFTASI
DOLAYISIYLA DA

MESAJ YAYINLADI
Bu arada, Hatay

Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş, Yaşlılar Haftası
dolayısıyla mesaj yayın-
ladı.

Yaşlıların toplumdaki
önemine bir kez daha
dikkat çekerek Yaşlılar
Haftası’ nı kutlayan

Başkan Lütfü Savaş,
yayınladığı mesajında şu
ifadelere yer verdi:

“ Yaşlılarımız dün ile
bugün arasında köprü
kuran, kültürümüzü ve
değerlerimizi yarınlara
taşımamızı sağlayan en
değerli varlıklarımızdır.
Her insan, beşikten

mezara kadar, ömrünün
her evresinde ilgiye,
sevgiye, saygıya ve in-
sanca yaşama hakkına
sahiptir. Bir toplumun kök-
lerinin sağlam olabilmesi
yalnızca geleneklerini
geleceğe taşıdığı sürece
mümkündür.

Tecrübelerinden,
birikimlerinden istifade et-
tiğimiz, kendilerini kıymetli
bir bilgi hazinesi

olarak kabul ettiğimiz
değerli büyüklerimize
gösterdiğimiz hürmet; hiç
şüphesiz, genç

nesillere örnek teşkil
edecek bir davranış
olarak toplumsal bir-
liğimizin ve geleceğimizin
de

teminatıdır.
Yaşlılarımıza değer ver-
mek milletimizin en
önemli töresi,
vazgeçilmez

geleneğidir. Bu ge-
leneği yaşatmak ve gele-
cek nesillere aktarmak
görevi de elbette bizlere

düşmektedir.
Hayatımızın her

anında emekleri olan ve
ışıklarıyla ömrümüzün her
anını aydınlatan

yaşlılarımızın yaşam
kalitelerini yükseltmek
hepimizin boynunun bor-
cudur. Bu duygu ve

düşüncelerle elleri
öpülesi büyüklerimizin
Yaşlılar Haftası’ nı kutlar
sağlıklı, huzurlu bir ömür

dilerim.”  
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Hatay Valisi
Rahmi Doğan,

Kütüphanelerin insanlık
tarihi kadar önemli bir
geçmişe sahip olduk-
larını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi
Doğan, Kütüphane
Haftası dolayısıyla
yayınladığı mesajında
şu ifadelere yer verdi:

“ Toplumda okuma
alışkanlığı kazandır-
mak, kitap sevgisini
artırmak ve
kütüphanelerin
gelişmesi için bilinç
oluşturmak amacıyla
ülkemizde 1964 yılın-
dan bu yana her yıl
mart ayının son haftası
‘ Kütüphaneler Haf-
tası’  olarak kutlan-
maktadır.

İnsanlık tarihi kadar

önemli bir geçmişe
sahip olan
kütüphaneler, bir
toplumun bilgi biriki-
minin, kültür ve
medeniyetinin en
önemli hazinesidir.
Bireylerin araştırma,
tanıma, öğrenme
arayışlarında ilk
başvurduğu kurumlar
olan kütüphaneler,
yaşam boyu öğrenme
sürecinin ayrılmaz
parçasıdırlar.

İçinde bulunduğu-
muz bilgi çağında,
bireysel ya da toplum-
sal olarak başarılı bir
yer edinmek istiyorsak
okumak, düşünmek,
eleştirmek ve en önem-
lisi de üretmek zorun-
dayız. Bu anlamda
nasıl ki eğitimin, bil-
imin, sanatın olmadığı
bir dünya düşünemiy-
orsak, kitapların ve

kütüphanelerin de ol-
madığı bir dünya
düşünemeyiz.

Zira milli, manevi,
ahlaki ve kültürel
değerleri yüksek,
kendine güvenen,
analitik düşünebilen
genç nesillerin
yetişmesi okumaya,
anlamaya ve sentez
yapmaya bağlıdır. Bi-
zler bu anlayışla
kütüphanelerimize
yapılacak her türlü
desteği, ülkemizin
geleceğine yapılmış
katkının bir parçası
olarak değerlendirmek-
teyiz.

Birçok ülkede
olduğu gibi ülkemizin
de geçtiği bu sıkıntılı
süreçte, evde
geçirdiğimiz vakti
kaliteli bir zaman dilim-
ine çevirmek adına
arşivimizde olan veya
dijital kütüphanelerden
paylaşılan TUBİTAK ve
benzeri kuruluşların ki-
taplardan faydalanabili-
riz.   

Bu vesileyle, eğitim
hayatımızın
vazgeçilmezi kitaplarla
olan dostluğumuzu
canlı tutarak çocuk-
larımıza da bu sevgiyi
aşılamanın önemini bir
kez daha anımsatıyor,
okuma sevginizin hiç
eksilmemesi dileği ile
56. Kütüphane Haf-
tasını kutluyorum.”
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Hatay Valisi Rahmi Doğan’ ın
başkanlığında olağanüstü

toplanan Pandemi İl Koordinasyon
Kurulu öncelikli olarak yurtdışından
gelecekler için yeni karantina alan-
larının belirlenmesi kararlaştırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti’ nin
Wuhan kentinde başlayarak tüm
dünyayı tehdit eden ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi
ilan edilen Covid-19 hastalığından
korunmak ve salgının yayılımını en-
gellemek amacıyla İl Pandemi Ku-
rulu geçtiğimiz Cumartesi günü
Hatay Valisi Rahmi Doğan Başkan-
lığında olağanüstü toplanarak 11
maddeden oluşan şu kararları aldı:

1.Yurtdışından gelenlerin karan-
tina alanı olarak belirlenen Yayladağı
ve İskenderun’ daki alanlara ek

olarak öncelikli olarak İskenderun
veya Dörtyol’ da yeni karantina
alanlarının tespit edilmesine,

2.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
tarafından yapılan aşılama çalış-
malarının, ilgili personel tarafından
hijyen kurallarına uyularak ve kişisel

koruyucu ekipmanlar kullanılarak
devam etmesine, 

3.İlimizden ayrılmak isteyen kişi-
lerin seyahat amacıyla başvuracağı
Seyahat İzin Kurulu’ nun oluşturul-
masına ve bu kurulun onayı ile seya-
hat izinlerinin verilmesine,

4. Zeytindalı ve İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesinden ülkemize giriş
çıkışların mümkün oldukça sınır-
landırılmasına, 

5.İlimizdeki Antakya, İskenderun
Otogarları ile Antakya Merkez Köy
Garajları hariç tüm diğer ilçe otogar-

larının kapatılmasına, 
6. İlde alınan Hıfzıssıhha ve Pan-

demi Kurul Kararlarının Zeytindalı
bölgesinde görev yapan kamu
kurum idarecilerine iletilmesine,

7. Vatandaşların sokağa çıkma-
ması ile ilgili uyarı anonslarının;

polis, jandarma ve zabıta ekipleri
aracılığı ile belediye ve cami ses sis-
temlerinin kullanılarak duyurul-
masına,

8. İl içindeki seyahatlerin
mümkün mertebe sınırlandırılmasına
ve yollarda yapılan denetimlerin art-
tırılmasına, 

9. Acil haller dışında 65 yaş üstü
vatandaşların sağlık kurumlarına
nakli için ilçelerde Kaymakamların
koordinasyonunda resmi kurum
araçlarının kullanılmasına, bu gibi
nakiller için 112 Acil Ambulansların
meşgul edilmemesine,

10. Mevsimlik tarım işçilerinde
hastalığın yayılımını önlemek
amacıyla Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü tarafından gerekli çalışmaların
yapılarak, tedbirlerin alınmasına,

11. Alınan kararların tüm resmi
kurum ve kuruluşlara tebliğ edilme-
sine karar verilmiştir.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu Hatay Valisi Rahmi Doğan’ ın Başkanlığında olağanüstü toplanarak 11 maddelik karar aldı:

Yurtdışından gelecekler için yeni karantina alanları belirlenecek

Kütüphaneler insanlık tarihi
kadar önemli bir geçmişe sahip

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı:

Tiyatro, İnsanlığa ait tüm duyguları
içinde barındıran bir sanat!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş,
27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayınladı:
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CHP Hatay Milletvekili
Serkan Topal Ko-

rona Virüs salgını
dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yardım
elini uzatarak 3 aylık maaşını bağışladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını
nedeniyle zor günler geçiren emekçilere yardım
elini uzatarak destek veren CHP Milletvekili
Serkan Topal Samandağ yolu üzerinde bulanan
bir market ile anlaşarak binlerce aileye verilmek
üzere çeşitli gıda maddelerinin bulunacağı koliler
hazırlattı. 

Bu dayanışmanın başta diğer Milletvekilleri
olmak üzere Belediye Başkanları ve İş Adamlarına
da örnek olması açısından çok büyük önem
taşıdığını ifade eden Hatay halkı, Serkan Topal ile
gurur duyduklarını ifade ederek böylesine büyük
bir fedakârlıkta bulunmasından dolayı kendisine
çok teşekkür ettiler.
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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Korona
virüsü dolayısıyla ödeme güçlüğü çek-

memeleri için üyelerinin Haziran ayında ödeye-
cekleri birinci taksidi Ekim ayına ötelediği bildirildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Korona virüs salgınının üyelerimize yönelik
ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Yönetim
Kurulumuz tarafından Haziran ayında ödeye-
ceğiniz yıllık ve munzam aidatlarınızın 1.taksiti
gecikme zammı veya faizi olmadan 2.taksitle be-
raber Ekim Ayı’ na ertelenmiştir. �”

Milletvekili Serkan Topal’dan
Örnek Duyarlılık

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Korona Virüs
salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara

yardım elini uzatarak 3 aylık maaşını bağışladı:

ATSO, Haziran ayındaki 
yıllık aidatı Ekim’e öteledi
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Biz bir tek ABD doları ile mü-
cadele ederken bir de KO-

RONA Virüsü belası geldi. İkisi bize
karşı tek cephede birleştiler. Mü-
cadele gücümüzü ikiye böldüler.
Şimdi mücadele gücümüzü ikiye
böldük. İki cephede de yaşam  mü-
cadelemiz sürüyor. Bir ABD doları 24
Mart 2020 de 6.600.000 TL oldu. Bu
sabah( 27 Mart 2020) baktım
6.414.000 TL gerilemişti. Akşam üstü
ABD doları Kral benim diye her
zaman bilinen pozunu takınarak bir
kartal gibi süzülerek yine kayalıkların
en tepesine  oturmak üzere uçmaya
başladı. 6.467.000 TL oldu. Siz bu
yazımızı okuyunca kaç olacak bilen
yok ki ben de bileyim.  Dolar fır-
layınca haberdir ama gerileyince
daha önemli bir haberdir. Dolar eğer
piyasaya çok dolar sürmekle geriliy-
orsa o iyi bir gerileme değildir. DENK
bütçe ile geriliyorsa o iyi bir ger-
ilemedir. %40 bütçe açığı ile işe
başlayan bir AKP iktidarından
bahsediyoruz. Bu iktidara biz bir şey
yazmayalım. Eski Ulaştırma bakan-
larımızdan Prof. Dr. Mustafa Aysan
cevap versin." 1990’ dan sonra

yapılan bütçelerin  tümü en  az %30
açıktırlar. Enflasyon açık bütçe ile ön-
lenememiştir. Hükumetler DENK
bütçe yapmanın yolunu bulmadıkça
enflasyonun önlenmesi olanaksızdır. 

TEMEL EKONOMİ KİTAPLARI
BÖYLE YAZIYOR. 

Bütün temel ekonomi kitapları
böyle yazıyor ama, Maliye Bakan-
lığında en tepe noktadaki Sayın Berat
Albayrak  başta olmak üzere çalışan-
lardan acaba temel ekonomi kita-
plarını okuyan var mıdır?

İsmet Paşa. Milli mücadelenin 2.
Adamıdır. Doğru. Ama demokratik
Türkiye'nin birinci adamıdır.  Ve Baş
gazisidir. Uşak’ ta taşla başı yaralan-
mış ve gazi olmuştur. Başının taşla
yaralanması onun öldürülmesi kastı
ile  saldırıya uğradığının delilidir.
Vatan için taş, kurşun top vs. ile
yaralananların hepsi gazidir. Enflasy-
onla mücadele etmek enflasyon ya-
panları Türk milletine teşhir etmek
onların faaliyetlerini dur demekle
mümkündür. Enflasyonla mücade-
lenin ve Demokratik Türkiye'nin birinci
adamına soralım bakalım enflasyon
nedir nasıl mücadele edilir enflasyon

nasıl yenilir?
Enflasyon politikası, iktidarın daha

ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi
süratle takatinden düşürerek 1952
yılının son baharı başlarında, mem-
leketi tam manasıyla iflasa sürük-
lemiştir. Kelimeyi tartarak
kullanıyoruz.

Hükumet herkesin gözünün içine
bakarak, gelirini giderini şuraya bu-
raya dağıtıp DENK olmayarak hazır-
ladığı bütçeleri DENK diye getirip ilan
etmektedir.

Harici ticaretin  normal şekillere
girebilmekten her gün uzaklaşması,
altın ve döviz fiyatlarının daima yük-
selme istikametinden bir türlü ayrıla-
maması, iktisaden zayıf tabakaların
her gün biraz daha sefalete uğraması
hükumete itimadı kıran başlıca
amillerdir. 

Demek ki ne imiş enflasyonun
çaresi DENK bütçe imiş.  Bütçeyi
DENK yapmamak gizlenmesi
gereken bir suçmuş. İlk bütçesini
%40 açık yaparak işe başlayan bir ik-
tidarın vücudu başlı başına
Hükumete itimadı kıran başlıca
amillermiş.

Peki  Atatürk ne diyor?  Açık bir
bütçenin sayısız sakıncalarını iyi bilen
TBMM’ nin DENK bütçe yönünde
kesin karar sahibi bulunması devletin
mali ve hatta genel politikası için
büyük güvencedir.

Bu korona günlerinde başımızda
DENK bütçede kararlı bir TBMM yok.
Ya ne var? 2020 mali yılı bütçesini
139 Milyar açık yapmaya kararlı bir
TBMM var.

Bu gün bu güvence 14 Mayıs
1950 den beri yoktur. " Çıktık açık
alınla on yılda her savaştan;" marşını
yazacak coşkulu bir şairimiz bile
kalmamıştır.

Korona bizi bu dağınıklıkta,
paramızın ve insanımızın ezildiği acı
bir durakta yakalamıştır. "Çıktık açık
alınla on yılda her savaştan " mısraı
yerine. 14 Mayıs ve sonrası için, şu

mısraı yazmak gerekir:  " Açık alınla
çıkmadık 70 yılda Kıbrıs hariç hiç bir
savaştan."  Bir de hepimiz biliyoruz
ama bir ABD dolarının macerasını
hatırlayalım.

1- Atatürk gününde bir ABD doları
80 kuruş idi.

2- 14 Mayıs 1950 de bir ABD
doları 280 kuruş idi.

3- İsmet paşa bu sözleri TBMM
kürsünden söylediği 1957 de bir ABD
doları 9 TL idi.

4- 24 Ocak 1980 de 70 TL idi.
5. Kenan Paşamızın iktidarı Özal'a

devrettiği 3 Aralık 1983 te 184 Lira idi.
6. AKP iktidara geldiği 2003 te

1.320.000 TL idi
7-Bu gün 6.404.000 TL dir. Ama

ABD doları durmak yok yola devam
diyor ve 6.461.000 hattını geçmeye
çalışıyor.

Hayat mücadelesinde zorlukla
ayakta duran,  Açık bütçelerle tam
manasıyla iflas ettirilmiş Türk mil-
letinin Korona savaşından açık alınla
çıkması için TBMM’ nin DENK bütç-
eye dönmesi ve israfla açık bütçe
yapmayı yasaklaması gereklidir.
DOST ACI SÖYLER:
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Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler
çerçevesinde, vatandaşların dışarı çıkmamaları

konusunda yapılan uyarılara uydukları bildirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dışarı çık-

mamaları konusunda yapılan uyarılara ilişkin şu açıkla-
mayı yaptı:

“ Çin’ in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı
tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs
(Kovid-19) salgınından il merkezi ve ilçelerimizde
idaremiz dahilinde sahil şeridinde vatandaşlara park,
bahçe, mesire alanları, piknik ve sahil kenarlarında bu-
lunmamaları ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çık-
mamaları gerektiği megafon yardımıyla anonslar
yapılıp gerekli uyarılar yapılmakla birlikte 28.03.2020
günü il merkezindeki park ve bahçelerdeki son durum
bu şekilde fotoğraflanmıştır.”
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Atatürkçü Düşünce
Derneği Samandağ

Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Atiye Sönmez Er-
doğdu, sanatçıların
değişimin ışığını alnında ilk
hisseden olduğunu
söyledi. 

Atatürkçü Düşünce
Derneği Samandağ Şube
Yönetim Kurulu Başkanı
Atiye Sönmez Erdoğdu, 27
Mart Dünya Tiyatrolar günü
dolayısıyla yayınladığı
mesajında şu ifadelere yer
verdi:

“ Yüce Atatürk sanatçıyı
“ Değişimin ışığını alnında
ilk hissedendir”  diye tarif
etmişti. Gerçekten de bir
toplumun gelişmesi,
değişip dönüşmesinde
sanatın ve sanatçının
önemi çok büyüktür. Onun
içindir ki tarih boyunca
gerici egemen güçler
sanata ve sanatçıya her
türlü baskıyı, hakareti ve
kısıtlamayı reva gör-
müşlerdir. 18 yıldır ülke
yönetimine hakim olan zih-

niyet, adalette, eğitimde,
sağlıkta olduğu gibi kültür
ve sanat alanında da
büyük bir tahribat ve yıkıma
sebep olmuştur. “ Devletin
kültür politikası mı olur?” ,
“ ben böyle sanatın içine
tükürürüm!” , anlayışı ve
Sayın Mehmet Aksoy’ un
Kars’ taki heykelin yıkıl-
masıyla doruğa çıkan
sanat düşmanlığı,
günümüzde yasa, yönet-
melik, sansür ve gerici yan-
daş basının yayınları
ile-özellikle-sahne
sanatçıları üzerinde kurulan
baskı bir yıkıma
dönüşmüştür. Sahneler bir
bir kentsel ranta feda
edilmiş, kültür alanları ta-
lana ve kentsel dönüşüme
açılmıştır. Kendi –
muhafazakâr(!)- sanat ku-
rumlarımızı ve
sanatçılarımızı
yetiştirmeliyiz anlayışıyla
yapılan düzenleme ile, özel
tiyatrolara ayrılan fondan
artık tiyatrolar yerine ikti-
dara yakın yakın dernekler
ve vakıflar yararlanıyor.
Özel Tiyatrolar kendi kay-
nakları ile hazırladıkları
oyunları sahneleyecek
salon bulmakta zorlanmak-
tadırlar. Salon bulsalar dahi
yerel yöneticiler tarafından
asılsız gerekçelerle oyunları
yasaklanmaktadır. Yıllardır
her türlü kısıtlamalara,
baskılara, sürgünlere bütçe
ve ödenek kesintilerine rağ-
men, büyük bir özveriyle
görev yapmakta olan,
başta atölye çalışanları
olmak üzere salon
görevlisinden ışıkçısına,
sahne amirinden
sanatçısına kadar tüm
sanat emekçilerinin
“ Dünya Tiyatrolar Günü”
nü kutluyoruz.”

Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atiye 

Sönmez Erdoğdu, 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Sanatçı, değişimin
ışığını alnında ilk

hissedendir

Hafta sonunda sahiller
ve caddeler boş kaldı

Polisin hafta sonunda vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda yaptığı uyarıları büyük ölçüde karşılık buldu:
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Ey insanlık!
Yeni bir dünya düzeni ku-

ruluyor. Haberin var mı?
Çünkü Kapitalist Emperyalist

sistem çöktü. İnsanın kanı, eti ve
kemiği; beden ve beyin gücü
emeğinin üzerine kurulu, kanlı ve
kirli çarklar dönmez oldu. Her
şeye hazırlıklı ol.

İnsanlık tarihi ilkel Komünal
toplum, Köleci Toplum, Feodal
Toplum ve Kapitalist Toplum
biçimlerinde; düşünce devrimini,
bilişsel devrimi, tarım devrimini,
sanayi devrimlerini günümüze
değin yaşayageldi.

Endüstri - sanayi devrimi: Su
ve buhar gücünün, elektriğin üre-
timde kullanılmaya başlanması,
elektronik aygıtların insan,
toplum ve devlet yaşamının bir
parçası olmasını getirmiştir.

Şimdi ise insanlık mazlum
halkların, ulusların kanını emen,
doğanın doğal dengesini bozan
ve doğal kaynaklarını vahşice
tüketen Vampir Kapitalizmin son
aşaması emperyalizm tarafın-
dan; insanlık, Korona virüs üz-
erinden test ediliyor, kobay
olarak kullanılıyor.

İnsanların bu test edilişi, dijital
devrimin kaçınılmazlığı gibi
sunulan yeni bir toplumsal
yaşama evirilmesi –
dönüştürülmesi; yeni bir dünya
düzeninin habercisi, hazırlığıdır.

Emperyalizmin beyin fahişesi
toplum mühendisleri, insanlığı
öğretilmiş çaresizliğe tutsak
etmek için; bu toplumsal gelişim,

değişim ve dönüştürülüşü: Dijital
devrimi – çağı, diyalektiğin
kaçınılmaz bir akışı – sonucu
olarak sunuyor. Ve egemen
güçler, insanlığa dayatılan bu di-
jital çağı – yaşamı, sır gibi sak-
lıyor.

Dijital devrim, nesnelerin inter-
netidir. İnsan yaşamının
gereksinim duyduğu her şeyin
sanal - internet ortamına taşın-
ması, karşılanması çağı – yaşam
biçimi olacaktır. Başka bir an-
latımla kişisel ve toplumsal
yaşamın devamının dijital – fiber
– sanal – elektronik ortam üz-
erinden elde edilmesi çağına
geçiştir.

Giz, gizem, gizlilik, gelenek,
görenek, ahlak, etik değerler,
töre bilim gibi bütün yerel, ulusal
kültür değerler ve kavramlar tar-
ihe gömülecek.

İşte insanlık, geleneksel
yaşam biçiminden dijital topluma
– yaşama doğru evirilmenin, alt
- üst oluşlarının doğum
sancılarını Korona virüs ile
yaşıyor.

Dijital devrim ya da çağ, her
bir insanın DNA’ sından mal var-
lığına, alışkanlıklarına ve vücut
ısısına, nabız atışlarına… Cinsel
tercih ve gereksinimlerinden
sağlığa, eğitime, paraya, tur-
izme, kurumsal işletmelere kadar
değişimini; geleneksel, ulusal
yaşam ve kültürel değerlerin
dönüşümünü, evirilmesini getire-
cek olan yeni bir yaşam
biçimidir. Bu yenidünya

düzeninde, kişilerin bütün bilgi-
leri; bir fiber kablonun ucundaki
sanal bir bankada toplanacak ve
en korkuncu da ulaşılabilir ola-
caktır.

Dijital yaşam biçimi, doğada,
yaşamının kaydını tutan (Bellek)
tek canlı varlık insanın, insanlığın
bütün hafızasını silmek – sıfırla-
maktır. Bu nedenle yenidünya
düzenine – dijital yaşama
geçişin en büyük engeli 60 yaş
ve üzeri olan kuşaktır.

Bu kuşak, namerdi değil; düş-
manının bile mert ve yiğit olanını
sevmiş. Düşmana yataklık, yur-
duna hainlik yapmamış; tarihine,
toprağına, ulusal değerlerine na-
musu gibi bağlı bir kuşaktır.
Çünkü onu yaşama bağlayan zil-
lerinin doğduğu bu topraklarda,
kefensiz ve onurluca yatan ata-
larının olduğuna inanmış ve iman
etmiş bir kuşaktır.

Dünya genelinde, ülkemiz
özelinde bu 68 ve 78 kuşağı, de-
vrimcisi ve ülkücüsüyle çok gün
görmüş; kanın, ateşin ve ihanetin
içinden çıkıp gelmiş yurtsever bir
kuşaktır. Aynı karanlık güçlerin
verdiği silahlarla “ Ülkemi Ben
Senden daha çok seviyorum”
diyerek, birbirine boğa-
zlatılmışlardan, sağ kalabilen,

ezilmiş belalı bir dinozorlar
kuşağıdır.

Bu kuşak, sürü bağışıklığı
içinde arı ve karıncalar gibi
çalışıp; ülkelerin ve dünyanın elit
bir kesimini beslemeye biat et-
meyen ve yenidünya düzenine
aykırı bir kuşaktır.

İşte bu nedenlerle Korona
virüs, 60 yaş ve üzeri kuşağın -
“ DİNOZORLARIN”  soyunu ku-
rutma savaşının kirli yüzüdür.
Çünkü bu “ DİNOZORLAR” ,
Küresel Sermayenin dijital
toplumsal yaşama biçimine
geçişte karşılaştığı en büyük
sorun ve engelidir.

Bütün dünyayı kasıp kavuran
Korona virüs (Pandemi) salgını
nedeniyle, bakın ülkemizi neler
bekliyor? Her ulusun Karagün
Akçesi - “ Varlık Fonu”  olur.
Ulusların varlık nedeni olan yer
altı ve yer üstü; taşınır ve taşın-
maz son zenginlik kaynaklarıdır
varlık fonları.

Bu Varlık Fonu: Açlık, kıtlık,
savaş, salgın hastalık (Korona
virüs), deprem gibi kara günler-
imiz içindi.

Siz, bu günleri düşünemeye-
cek kadar devlet aklından uzak-
tınız ve hatta Kendi devletinize
sanki düşmandınız. Cumhuriyetin
üretim yapan bütün fabrikalarını,
varlığımızın devamını sağlayacak
tüm ulusal zenginlik kay-
naklarımızı miras malı gibi em-
peryalist tekellere peşkeş
çektiniz, sattınız ve savurdunuz.
Temel yaşam kaynağımız tarım-

sal üretimimizi iğdiş ettiniz,
samanı bile ithal eder durum-
dayız. Şimdi ise; ekonomik ve
siyasi tutsaklık içinde, tam bir
sömürge ülkesiyiz.

82 milyon yurttaşın varlık fo-
nunu satılarak; Malezya’ dan Su-
dan’ a, Orta Asya’ dan
Kıbrıs’ a, Filipinler’ den Kazak-
istan’ a, Cibuti’ den Mali’ ye,
Somali’ den İngiltere’ ye, Be-
larus’ tan Bosna-Hersek’ e,
Macaristan’ dan Romanya,
Mekedonya, Kosova, Haiti…:
Toplam 102 Cami, kaç milyar
Dolar harcanarak yapıldı? Bilen
var mı?

Hz. Ali, “ Yurt Sevgisi, İman-
dan gelir”  der. Hangi iman,
hangi din, hangi inanç ve
felsefe; yurdunun taşını,
toprağını kin ve hınçla satılıp
savrulmasına fetva verir. İşte
Ben, o dinden, o imandan, inanç
ve felsefeden değilim, de – ği –
limmmm arkadaş!

Hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
caktır. Bu yenidünya düzeninde
ulusların ekonomileri çökecek,
sosyolojik kırılmalar, çöküşler,
ailesel depremler yaşanacak.
Eğitim sistemleri, siyaset eden
politikacılar sil baştan yeniden
yapılandırılacaktır.

Korona virüs, hurafe ile aklın
ve bilimin ayrımını, ne kadar da
güzelce ortaya koydu.

Ey Türk Ulusu! Her şeye:
Açlık, kıtlık, yokluk ve yoksulluk
gibi; bütün kara günlere hazır
ol…

H
al

il 
Yı

lm
az

 H
ıtm

iye

CORONOVİRÜS’TEN,
DİJİTAL YAŞAMA

Eğitimci - Şair - Yazar 

CHP Milletvekili Atilla Sertel, Sağlık Bakanlığı’ nın hastane personellerine 3 ay boyunca tavan 
üzerinden ek ödeme yapılmasına yönelik aldığı kararın yerinde olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi:

Hasta bakıcıya, 
temizlikçiye de 

ek ödeme verilsin
ATAYURT
Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Par-
tisi’ nin Gazeteci kökenli

Milletvekili Atilla Sertel, Sağlık
Bakanlığı’ nın hastane personel-
lerine 3 ay boyunca tavan üz-
erinden ek ödeme yapılmasına
yönelik aldığı kararın yerinde
olduğunu ancak yeterli ol-
madığını söyledi. 

Olağanüstü bir süreçten
geçtiğimiz bu dönemde tüm
sağlık çalışanlarının büyük bir
özveriyle çalıştığını ifade eden
Milletvekili Atilla Sertel, ek öde-
menin 4D’ liler, hasta bakıcılar
ve temizlikçileri de kapsaması
gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Atilla Sertel şu
ifadelerde bulundu:

“ Bu karar, hastane çalışan-
ları arasındaki iç barışı bozar.
Karara göre, doktorlar,
hemşireler, üst düzey personel
ve müdürler ek ödeme alacak,
ancak taşerondan kadroya
geçen 4d’ liler, hasta bakıcılar,
temizlikçiler ek ödeme alamaya-
cak. Çoğunluğu emek ağırlıklı iş
yapan, hasta ile birebir temasta
bulunan, yatağını temizleyen
ona yemek getirenler de ödeme

alamayacak. Bu durum
hakkaniyet ölçüsüne sığmaz.”  

BAKAN SAHİP ÇIKMALI 
“ Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-

ca’ yı hastanelerde görev yapan
hasta bakıcılara, temizlikçilere,
sekreterlere ve güvenlik person-
eline sahip çıkmaya çağırıyo-
rum”  diyen CHP İzmir
Milletvekili Atilla Sertel, şöyle
devam etti:

“ Bu ödeme miktarları teşvik
değil, bugün en basit bir
ameliyat bile 10 bin TL tutuyor,
doktorlar zaten hayatları pa-
hasına çalışıyorlar. Bu noktada
Genel Başkanımız Kemal Kılıç-
daroğlu, istisnasız tüm sağlık
çalışanlarına her ay iki maaş ver-
ilmesini önermişti bu uygulan-
abilirdi. Bunun yerine tavan
üzerinden 3 ay boyunca ek
ödeme yapılması kararı alındı.
Performansa dayalı ek ödemel-
erden hastanede görev yapan
personelin bir kısmı yarar-
lanamıyor. Bu süreçte ek
ödemelerin kapsamı
genişletilmeli ve hasta bakıcısın-
dan temizlikçisine,
sekreterinden güvenlikçisine
kadar risk altında çalışan tüm
personelin yararlanması sağlan-
malıdır.”
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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 65
yaş ve üstü vatandaşlara gı-

dalarını evlerine kadar götürdüğü
gibi, sokağa çıkıp dönemeyen
yaşlıları da evlerine götürdü. 

Caddelere çıkan yaşlılara gören
Polis ekibi evlerine dönmek isteyen
yaşlıları evlerine kadar götürüp otur-
dukları apartmanın dairesine kadar
eşlik ettiler.

Yaşlılar Polis’ e bu yardımından
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
teşekkür ettiler.

Polis 65 yaş ve üstü vatandaşları evine götürdü
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ATAYURT
Haber Merkezi

Korona virüsü dolayısıyla sokağa çıkma-
maları istenen 65 yaş ve üstü vatandaşlara

Hatay Emniyet Müdürlüğü yardım elini uzattı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, sokaklara çıka-

mayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını
marketlerden temin ederek evlerine kadar
götürdü.

Bu arada, ihtiyaçları karşılanan 65 yaş ve üstü
vatandaşlar, Polislere bu yardımlarından dolayı
teşekkür ederek dua ettiler. 

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nden
65 yaş üstü vatandaşlara yardım
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ATAYURT
Seyfettin UYGUN

Yaptıkları sosyal
projelerle kısa

sürede tüm Hatay
halkının takdirini

toplayan Melek
Kadınlar, Corona
virüs salgını ne-
deniyle işe gide-
meyen ve zor
durumda olan vatan-
daşlara yardım elini

uzatmaya devam
ediyor.

Önce ki hafta
birçok aileye çeşitli
gıda maddelerinden
oluşan koliler vererek
destekte bulunan

Melek Kadınlar
geçtiğimiz hafta da
30 aileye gıda
yardımında bulu-
narak halkın takdirini
bir kez daha
kazandılar. Hayırse-

verler ile ihtiyaç
sahibi aileler
arasında adeta bir
köprü vazifesinde bu-
lunan ve birçok kişiye
yardım götürülmesi
konusunda önemli bir

konumda olan Melek
Kadınlar yardımların
daha çok süreceğini
belirttiler.

İhtiyaç sahiplerine
sosyal medyada
açtıkları “ Melek

Kadınlar”  sayfası üz-
erinden, mahalle
muhtarları ve
Hatay’ ın yakından
tanıdığı Uzm. Dr.
Serdal Kanuncu
sayesinde ulaşan

Melek Kadınlar hayır-
severlere de çağrıda
bulunarak böylesine
zor bir dönemde
yardımların daha
fazla artmasını talep
ettiler.

ATAYURT
Seyfettin UYGUN

Meslek hayatına
başladığı günden

itibaren ticari faaliyetlerinin yanı
sıra üstendiği sosyal sorumlu-
luk anlayışı ile kısa sürede tüm
Hatay’ ın takdirini toplayan
Kasap Şerif Usta sosyal sorum-
luluk çerçevesinde yaptığı
faaliyetlere bir yenisini daha
ekleyerek herkesin takdirini
topladı.

Son iki haftadır ülkemizi,

yaklaşık 5 aydır da tüm dünyayı
etkisi altına alan ve ölümcül
sonuçlarla yediden yetmişe tüm
insanları sosyal hayattan
koparan Korona virüs vakaları
neticesinde en çok koşturan
sağlık çalışanlarına jest yaparak
yemek ikramlarında bulundu. 

Hatay’ ın çeşitli böl-
gelerinde hizmet veren hastane
çalışanlarına yemek ikramında
bulunan Kasap Şerif Usta
konuyla ilgili kısa bir açıklama
yaparak şu ifadeleri kullandı:

“ Son zamanlarda tüm

dünyada insanları olumsuz
yönde etkileyen depremler,
yangınlar, sel felaketleri gibi
birçok hadise meydana geliyor.
Onların yanı sıra salgın hastalık-
lar da maalesef meydana
geliyor. En son meydana gelen
ve tüm dünyaya yayılan Korona
virüs salgını maalesef ülkem-
izde de görüldü. Korona virüs
salgını ile mücadele eden ve
bütün bu felaketlerin sonu-
cunda insanlara en çok vefa
gösteren ve kendi hayatların-
dan bile ödün vererek bir insan

dahi olsa bile hayat kurtarma
yarışında olan sağlık çalışan-
larımız var. Sağlık çalışanlarının
hakkı asla ödenmez. Onlar
hayat kurtarma derdindeyken
ailelerini akrabalarını çocuk-
larını bile unutuyorlar. Biz vatan-
daşlar onlara ne kadar teşekkür
etsek azdır. Sağlık Bakan-
lığı’ nın başlattığı sağlık
çalışanlarına alkış desteği
sağlık çalışanları için kanımca
yeterli değil. Maddiyatımız ve
maneviyatımızla onlara her şek-
ilde desteklerimizi

sürdürmeliyiz. Ben de elimden
geldiğince sağlık çalışanlarına
bu şekilde destek olmak iste-
dim. Tüm kalbimle diyorum
kesinlikle bir maaş değil iki
maaş ikramiyeyi hak ediyorlar.
Ben sizin aracılığınızla dok-
torundan hemşiresine, hasta
bakıcısından, temizlik persone-
line, güvenlik sorumlusundan
acil çalışanlarına, ayrı ayrı
teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca bir parantez açmak istiy-
orum. İnsanların başına gelen
bütün felaketlerde hasta ile en

çok ilgilenen ve hastaların bir
nevi dert ortağı olan
hemşirelere yaptıkları fedakâr-
lıklardan dolayı ayrıca teşekkür
ediyorum. Gece gündüz deme-
den en çok koşturan ve hasta-
ların ilk imdadına koşan
hemşire kardeşlerimizi bu azim-
lerinden dolayı kutluyor ve bu
virüs salgınından Allah tüm
sağlık çalışanlarımızı ve vatan-
daşlarımızı korusun diyorum.
İnşallah birlikteliğimiz ve mü-
cadelemizle bu salgından en
asgari zararla çıkacağız.”

Melek Kadınlar Yardıma Muhtaç
Ailelere El Uzatmaya Devam Ediyor

Kasap Şerif Usta Sağlık Çalışanlarına
Yemek İkramında Bulundu
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ATAYURT
Seyfettin UYGUN

Hatay’ ın Defne İlçesi Dur-
sunlu Mahallesi’ nde bu-

lunan ve 2 Bin yaşında olduğu
tahmin edilen tarihi çınar ağacı

geçtiğimiz hafta Pazar Günü
meydana gelen şiddetli rüzgâra
dayanamayarak devrildi.

Dursunlu’ nun adeta simgesi
haline gelen ve, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları
Koruma Genel Müdürlüğü

tarafından 2007 yılında Anıt
Ağaç olarak koruma altına alınan
tarihi çınar ağacının en büyük
gövdesinin kırılıp devrilmesi es-
nasında yolda şans eseri kims-
enin olmaması olası bir faciayı
engelledi. 

Ağacın devrileceğini
hisseden civar mahalle sakinleri
yolda park ettikleri araçlarını son
anda kaldırarak araçlarının zarar
görmesini engelledi. Devrilen
ağaç dolayısıyla Yukarı Dursunlu
yolu yaklaşık 4 saat ulaşıma ka-

pandı. 
Olay sonrası bölgeye gelen

Dursunlu Mahalle Muhtarı
Mehmet Ali Cabiroğlu’ nun du-
rumu yetkililere bildirmesinin
ardından bölgeye Defne
Belediyesi Park ve Bahçeler

Müdürlüğü’ ne bağlı ekipler gel-
erek ağacı motorlu testere ile
parçalara ayırarak yolu trafiğe
açtı. Olay esnasında herhangi
bir mal ya da can kaybı yaşan-
maması mahalle halkının tek
tesellisi oldu. 

2 Bin Yıllık Çınar Ağacı Şiddetli
Rüzgâra Dayanamadı



ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay’ ın Dör-
tyol ve Kırıkhan

ilçelerinde işyerlerini
açan iki işletmeye
3.150 lira idari para
cezası kesildiği
bildirildi.

Hatay Emniyet
Müdürlüğü’ nden ver-
ilen bilgiye göre, Dör-
tyol İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince
28.03.2020 günü saat
13.30 sıralarında Polis
sınırında bulunan
kahvehanenin 2.
katının açık olduğu-

nun tespit edilmesi
üzerine, kahvehane
içerisinde bulunan; 6
şahıs ile işyerinin ruh-
sat sahibi olan şahsa
1593 Sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanuna
Muhalefet suçundan
kişi başı 3.150 lira
idari para cezası
uygulandığı belirtildi.

Hatay Emniyet
Müdürlüğü açıkla-
masında ayrıca,
Kırıkhan İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince
Covid-19 salgınından
vatandaşları korumak
ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla

İl Hıfzıssıhha kurulu
tarafından Hatay
genelinde uygulan-
mak üzere alınan
kararları uygulamak
üzerine yapılan dene-
timlerde, Polis sorum-
luluk bölgesinde
bulunan Atatürk cad-
desi üzerinde faaliyet
gösteren bir işyerinin
açık olduğu içerisinde
6 kişinin bulunduğu
aynı zamanda işy-
erinin ruhsatsız
olduğu tespit
edilirken, bahse konu
işyeri kapatılarak
içerisinde bulunan 6
şahsa ilgili kanun kap-

samında kişi başı
3.150 lira para cezası

tatbik edildiği
kaydedildi.

ATAYURT
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Hatay Emniyet Müdürlüğü,
Reyhanlı İlçe Emniyet

Müdürlüğü ekipleri tarafından bir
Suriyelinin imal ettiği toplamda
4.350 gram takoz esrar ele
geçirdiğini belirtti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ n-
den yapılan açıklamada, uyuştu-
rucu madde ticareti yapan veya
kullanan şahısları deşifre etmeye
yönelik yapılan çalışmalarda;
26.03.2020 tarihinde 23:40 saat-
lerinde idareleri dahilinde beyaz ve
yeşil renkli bir motorun geldiği direk-
siyonun çatı kısmında siyah bir
poşetin olduğu görülmesi üzerine
motosikletin üzerinde bulunan şah-
sın polisleri gördükten sonra kaç-
maya çalışması üzerine şahısın

yakalandığı bildirildi.
Açıklamada yakalanan Şahsın

yapılan kimlik sorgulamasında
Suriye uyruklu M.D. isimli kişi
olduğu anlaşılırken, motosiklet di-
reksiyonun çatı kısmında bulunan
siyah poşet incelendiğinde takoz
esrar olduğu anlaşılmış terazi ile
yapılan tartımın da paketlenmiş
halde 24 adet toplam da 4.350
gram takoz esrar ele geçirilirken,
adı geçen Suriyelinin gözaltına alı-
narak hakkında yasal işlemler
başlatıldığı ifade edildi.

www.atayurtgazetesi.com.tr
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, An-
takya’ da bir düğün salonu

önünde silah sıkan bir kişinin yaka-
landığını belirtti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ nden
yapılan açıklamada, 26.03.2020 günü
saat 23.15 sıralarında, Haber
Merkezinin Esenlik Mahallesinde
Havaya Ateş edildiğini anons etmesi
üzerine olay yerine intikal eden Antakya
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı De-

vriye Ekibi Düğün Salonu önünde (4)
adet Av tüfeği kartuşu bularak Olay Yeri
İnceleme Ekibi çağrılarak gerekli çalış-
malar yaptırılırken, Etrafta yapılan
araştırmada Havaya Ateş eden Şüphe-
linin bir araca binerek uzaklaştığı bilgisi
alınarak; Bekçiler ve Devriye Ekibi
tarafından 27.03.2020 günü saat 00.25
sıraları araç sürücüsü F. K. ile alınarak
araçta bulunan Ruhsatsız 16 P -2524
seri no.lu Magnum marka Pompalı
Tüfek Muhafaza altına alınırken, adı
geçen şahıs gözaltına alınarak gerekli
tahkikata başlandığı bildirildi.

Düğün salonu önünde silah sıkan kişi yakalandı

Yine Suriyeli, yine
uyuşturucu madde

Reyhanlı İlçesinde bir Suriyelinin imal ettiği 4.350 gram takoz esrar ele geçirildiği belirtildi:

Dörtyol ve Kırıkhan İlçelerinde 
işyerlerini açanlara 3.150 lira ceza


