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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Kırıkhan Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği
ile denetimli serbestlik mahkumlarına Kırıkhan ilçesinde tahsis edilen 20 dönümlük arazide denetimli serbestlikten faydalanan
yükümlüler için uygulanan “ Tarımla Rehabilitasyon”  projesine destek veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:

Önemli olan mahkumlar
cezalarını çekerken de

topluma yararlı bireyler
olmalarını sağlamak
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ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Valil-
iği, yurt

içinde seyahat
edecek vatan-
daşlar için An-
takya ve
İskenderun oto

garlarında seyahat izin kurulu oluşturulduğunu
belirtti.

Hatay Valiliği’ nden yapılan açıklamada, 28
Mart 2020 tarihli ve 2020/1 No.lu İl Pandemi Ku-
rulu Kararı ile Seyahat İzin Kurulu oluşturul-
masının karar bağlandığına dikkat çekilerek şu
bilgiler paylaşıldı:

“ İlimizde iki merkezde Seyahat İzin Kurulu
oluşturulmuş olup, bunlar Antakya Otogar ve
İskenderun Otogarda bulunmaktadır. Bu ku-
rullara başvurular bizzat yapılabileceği gibi ALO
199 hattı üzerinde de gerçekleştirilebilecektir.

Başvurularda vatandaşlarımızın dikkat
etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.  ;

Tedavi için doktor kararı ile başka ile sevk
gereken vatandaşlarımız.

Birinci dereceden yakını vefat eden, ağır
hastası olan vatandaşlarımız.

Son 15 gün içinde ilimize gelen ve kalacak
yeri olmayan vatandaşlarımız.”

ATAYURT
Erhan UNAY

Hatay Esnaf ve
Sanatkârlar

Odaları Birliği Başkanı
Abdulkadir Teksöz, Ko-
rona virüsü dolayısıyla
esnafa bir haftalık
kepenk kapatma

çağrısında bulundu.
Başkan Abdulkadir

Teksöz, Antakya Ticaret
ve Sanayi Odası
Başkanı Hikmet Çinçin,
Mobilyacılar Odası
Başkanı Mehmet Ali
Yapar, Oto Tamircileri
Odası Başkanı Nizar
Hayzaran, Kaynakçılar

ve Tesviyeciler Odası
Başkanı Zeki Buru, İn-
şaatçılar ve Boyacılar
Odası Başkanı Mehmet
Alakuş ile Karasörcüler
Odası Başkanı Zeki Ke-
ser’ le yaptıkları ortak
toplantı sonrasında An-
takya’ daki esnafın 31
Mart-6 Nisan tarihleri

arasında kepenk kapat-
maları çağrısında bu-
lunmaya karar
verdiklerini belirterek
esnaflara şöyle
seslendi:

“ Saygı değer Esnaf
ve Sanatkâr kardeşler-
imiz.

Korona virüsü ne-
deniyle Devletimizin
mücadelesine yardımcı
olmak ve halkımızın
sağlığı düşünülerek ted-
bir amaçlı 31 Mart Salı
günü (Bugün) itibariyle
6 Nisan Pazartesi
gününe kadar kapatma
konusunda 7 Meslek
Odası olarak birlikte
tavsiye kararı alınmıştır.

Bu karara Sanayi
sitemizdeki bütün esnaf
ve sanatkârlarımızın uy-
masını rica ederiz.”

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK

CHP Hatay Mil-
letvekili Serkan

Topal’ ın ardından
CHP’ li Samandağ
Belediye Başkanı
Refik Eryılmaz’ da bir
maaşını bağışladığını
açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi
altına alan yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19)
nedeniyle iki hayırse-
ver derneğine bir
maaşını bağışladığını
açıklayan Samandağ
Belediye Başkanı
Refik Eryılmaz; yaptığı
açıklamada şu
ifadelere yer verdi:

“ Dünyayı etkisi al-
tına alan Korona
virüsü salgınına karşı

en güçlü tedbirleri
alarak dünyada eşine
az rastlanır bir mü-
cadele yürütülmekte-
dir. Modern tıbbın
gerektirdiği her şey
hastalığın bertaraf
edilmesi ve vatan-
daşımızın sağlığı için
seferber edildi. Ancak
bunun yanında yetk-
ililerin uyarılarını
dikkate almamız çok
ama çok önemli. Bu
salgını evimizde
kalarak ve kişisel temi-
zliğimize dikkat ed-
erek birlikte
engelleyebiliriz.

Zorunlu haller
dışında evden çıkma-
malıyız. Bu hepimizin
iyiliği için yapılan bir
düzenleme ve uygula-
madır. Allah ülkemizi,
milletimizi, devletimizi
ve tüm insanlığı se-
mavi ve arzı afetler-
den, salgın
hastalıklardan ko-
rusun. Bu zor gün-
lerde ülkemizdeki
yaşlı, kronik hasta ve
ihtiyaç sahiplerine
destek olmak için
bende bir aylık
maaşımı bağışlayarak
bir nebze olsun
katkıda bulunmak iste-
dim.”

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediye
Başkanı İzzetin

Yılmaz, Korona virüsü
dolayısıyla  bu süreçte
kitapların evlerde keşif
yerleri olmaları temen-
nisinde bulundu.

Antakya Belediye

Başkanı İzzetin Yılmaz,
Kutüphaneler haftası
dolayısıyla yayınladığı
mesajında, “ Evde

Kal”  çağrısını da hatır-
latarak şu ifadelere yer
verdi:

“ Okumak keşfet-

mektir. Bulunduğumuz
süreçte evlerimiz
kütüphanemiz, kita-
plarımız keşif yerlerimiz
olsun. Keşfetmenin
heyecanını hiç kaybet-
memek için bol bol
kitap okuyalım.
Kütüphaneler Haftası
Kutlu Olsun.
EvdeKalAntakya.”

Antakya ve İskenderun
Otogarlarına Seyahat

İzin Kurulu 

Hatay Valiliği, yurt içinde seyahat
edecek vatandaşlar için seyahat

izin kurulu oluşturulduğunu belirtti:

Esnaf’a bir hafta 
kepenk kapatma çağrısı

HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, Korona Virüsü dolayısıyla 
31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında esnafı kepenk kapatmaya davet etti:

Bulunduğumuz süreçte evlerimiz kütüphanemiz,
kitaplarımız keşif yerlerimiz olsun

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz 30 Mart - 5 Nisan
Kütüphaneler Haftası dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı:

Samandağ Belediye
Başkanı Refik Eryılmaz’da

bir aylık maaşını bağışladı!

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın
ardından CHP’li Samandağ Belediye
Başkanı da bir maaşını iki hayırsever

Derneğe bağışladığını açıkladı:

Antakya Belediyesi Dezenfekte ekibinden Korona virüs tedbirleri kapsamında Antakya halkına mesaj:

Evde 
Kal
Haber Sayfa 5’te
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Sevgili okurlarım;
Asıl konumuzun uzağında olmayan

bir fıkra ile başlayalım söze…
Efendim; motorlu araçların henüz

icat edilmediği ve en lüks taşıtın kağnı
bilindiği bir zamanda; köyün “ Hey-
betli (?!) Recep Ağası” , kâhyası olan
“ Yamalı Yakup” a; “ şehre ineceğini
ve öküzleri kağnısına koşmasını”
söyler.  Öküzleri kağnıya koşan
kahyanın “ hohosuyla”  yola koyulan
“ Heybetli (?!) Recep Ağa” , bir ara
konuşma ihtiyacı hissedip, kâhyasına:
“ Bu kağnıya sahip olmak ister
misin?”  diye sorar. Kâhya; “ bu
kağnıya kim sahip olmak istemez
ki?!”  der. Ağa: “ O zaman iyi dinle
kâhya; öküzlerden birinin s.çtığını
yersen eğer; sürmüş olduğun bu
kağnı senindir”  teklifinde bulunur… Bu
teklifle birlikte kâhya; bir kağnıya
bakar, bir yiyeceği haltı düşünür ve
ağanın teklifini kabul eder. İşte tam o
esnada, öküzlerden biri yola pis-
leyiverir… Öküzün yola boca eylediği
def-i hacetini işaret ederek;

“ Yakup, hadi bakalım, iş sende…
Ye şu b.k’ u, al kağnıyı!!.. “  der..

Kâhya “ Yamalı Yakup” ; kağnının
sahibi olma iştahıyla aşağıya inip,
kemal-i afiyetle yetip bitirerek kağnının
yeni sahibi olur. Şehre inen ağa, iş-
lerini bitirip, aynı kağnıyla köye dön-
erken, içine bir sızı düşer!. “ Eğer
kağnıyı hizmetkâra kaptırdığım köyden

duyulursa, insan içine çıkamam… Ve
köylü karşısında beş paralık olurum!”
tedirginliğine düşen ağa; kağnıyı
kâhyasından geri almanın telaşına
düşer!. 

..Ve :
“ Yakup, sahibi olduğun bu kağnıyı

bana kaç paraya satarsın?”
dediğinde Kâhya, hiç düşünmeden
ağanın teklifini: 

“ Olmaz ağam, ben bu kağnı için
bir batman öküz b.k’ u yedim… Bu
kağnıya sahip olmanın yolu, aynı
b.k’ u yemekten geçer.”  diyerek red-
deder… Ağayı “ bu b.k’ u yesem mi
yemesem mi”  diye derin bir düşünce
alır… Köye yaklaştıkça telaşı ve tedir-
ginliği artan ağa; bu haldeyken;
öküzün biri yola aynı   azamette pis-
leyiverir… Ağa, “ nasıl olsa yiyeceğim
b.k’ u kâhyayla benden başkası
görmez”  rehaveti ile kağnıdan iner ve
“ ha şurası kokuyor, ha burası kok-
muyor”  diyerek b.k’ u yiyip bitiriyor ve
tekrar sahibi oluyor kağnının… Bir
müddet sonra kâhyanın omzuna
dokunan ağa; 

“ Yakup söyler misin, şehre
giderken bu kağnı kimindi?”  diye
sorar… 

Kâhya; “ Senindi Ağam… Teklifiniz
üzerine yolda öküzün b.k’ unu yiyerek
kağnı benim oldu.”  cevabını verir. 

Ağa kâhyaya tekrar: “ Peki şimdi
bu kağnı şimdi kimin?”  diye sor-

duğunda:
“ Ağam, tabi ki senin”  cevabını

vermesi üzerine, “ bu iş de bir tuhaflık
var”  dercesine (?!) başını sağa, sola
sallayan ağa; “ Peki kâhya, bu kağnı
giderken benimdi… Dönerken yine
benim ise…O halde söyler misin; biz
seninle bunca b.k’ u niye yedik
ki:))?!.. Diyerek, cevabı içinde saklı
olan soruya cevap aramaya başlar…

***
Gelelim konumuza…
..Ve muhataplarına (?!) soralım:

yaklaşık 10 yıl önce “ ARAP BAHARI”
safsatasıyla işe başlayıp iç kargaşa
çıkararak “ Suriye Savaşı” na dönüşen
krizin ana kumandasında kimler vardı;
yani ipin iki ucu kimlerin elindeydi,
şimdi kimlerin elinde?.. 

Cevap: ABD, Rusya ve AB başta
olmak üzere tüm emperyalist güç-
lerin…

“ Peki; ‘ Orta Doğu Projesi Eş
Başkanlığı’  payesiyle gaza getirilip;
‘ Suriye Krizinin’  başlangıcından bu
yana, “ Truva atı veya taşeron olma
görevi”  kime yaptırıldı?!..”  

Cevap: Canım Türkiye’ me…
Peki; Takribi 10 yıldır süren “ Suriye

Savaşı”  nda canından edilen bir mily-
onu aşkın insanın, yurdundan yuvasın-
dan edilen 6 milyon Suriyelinin ve
harabeye çevrilen şehirlerin, köylerin
ve teşekküllerin yeniden tesisi söz
konusu olduğunda karar vericiler kim-
ler olacaktır?!..

Cevap: ABD, Rusya ve AB başta
olmak üzere tüm emperyalist güçler…

Peki; “ kayıtlı 5 milyon; kayıtsız
takribi 1.5 milyon olmak üzere, 7 mily-
ona yakın Suriyeliyi, Ülkeye kabul ed-
erek, yedirip içiren ve 70 milyar Dolar
kaynak sarf eden ülke hangisi?!.. “

Cevap: Canım Türkiye’ dir…
Peki; “ 7 milyon civarında

Suriyeliye kucak açan ülke sadece
Türkiye olmasına rağmen; Suriye’ nin;
düşmanı edilen ülke hangisidir?!”

Cevap: Elbette ki Canım
Türkiye’ mdir…

Peki; “ Tüm kapılar serbest
bırakılmış olmasına rağmen
Türkiye’ deki Suriye uyruklu mülteci-
lerin tamamını geri püskürtenler kim-
lerdir?!..”

Cevap: “ Elbette ki, AB’ yi oluştu-
ran ülkelerin ta kendileri…”

Peki; “ Anlamsızca tarafı haline
geldiğimiz ‘ Suriye Savaşı’ nda
Canım Türkiye’ min kazancı ne olmuş-
tur?!”

Cevap: “ Koskocaman bir hiç… An-

lamsız hırstan ve öngörüsüz diplo-
masiden yansıyan ve altından kalkıl-
maz hale gelen mali ve sosyal
külfet:))!!??..”

Üstüne üstlük; Dünyayı olduğu
kadar da ülkemizi etkisi altına alan
“ koronavirüs belası” yla da ce-
belleşmek durumunda kalan Canım
Türkiye’ min “ basiretli ve öngörülü”
karar vericilerinin; hiç değilse köyün
“ Malûm”  ağası kadar hayıflanıp;

“ Giderken, kağnı bizimdi… Daha
sonra kaybedip, tekrar kazandığımız
aynı kağnı yine bizimse (?!) bunca
hataları, bunca yanlışları neden halen
sürdürmekteyiz?!”  demeleri veya
diyebilmeleri bu kadar mı imkânsız?!..

***
İzan, irfan soramam, aklıevvel

ağaya
Zira, yanık tabanı, düşünen baş

zanneder
Şaşkınlıkla ineği, çeker azgın

boğaya
Tersine davranışı, dosdoğru iş

zanneder
***
Ürküttüğü kurbağa, kıldığı eksik

namaz
Kula yuttursa dahi, Allah’ a yuttura-

maz
Bir kez olsun yaptığı hesabı tuttura-

maz
İlimle safsatayı değerde eş

zanneder
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Ziraat Mühendisleri
Odası Hatay Şube

Başkanı Ahmet Sever, Zi-
raat Mühendisliği
Mesleğinin Dışlanarak
Türkiye’ de Tarım ve Gıda
Sorunlarının Çözülemeye-
ceğini savundu.

Ziraat Mühendisleri
Odası Hatay Şube Başkanı
Ahmet Sever yaptığı basın
açıklamasında, “ Tarım ve
Orman Bakanlığı COVID-
19 Komisyonu”  içeriğinde
Ziraat Mühendisliği
mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın dışlanmasını
şiddetle kınıyoruz”  tep-
kisinde bulunurken şu
ifadelere yer verdi:

“ Ziraat Mühendisliği
mesleği dışlanarak ülkem-
izde tarım ve gıda sorun-
ları çözülemez. Ülkemiz
tarım sektöründeki kronik
sorunların çözümü, önce-
likle “ tarım/ziraat”
tanımında uzlaşmakla
başlar. Ülkemizde
“ tarım/ziraat”  tanımı,
çoğu kez, yanlış biçimde
“ tarım ve hayvancılık”
olarak kullanılmaktadır. Bu
ayrım, “ mesleki
taassup” la kasıtlı olarak
gündeme getirilme
dışında, yanlıştır.

Tarım, “ bitkisel ve hay-
vansal üretimi”  birlikte
kapsayan bir faaliyettir.
Tarım, hayvancılık faaliyet-
lerini de kapsayan bir
çerçeve tanımdır. Türk Dil
Kurumu’ na göre, Tarım;
“ Bitkisel ve hayvansal

ürünlerin üretilmesi, kalite
ve verimlerinin yük-
seltilmesi, uygun
koşullarda korunması,
işlenip değerlendirilmesi
ve pazarlanması, ziraat”
olarak tanımlanmıştır.

“ Tarım ve hayvancılık”
yanlış ayrımı, bazen ilgili
Bakanlık adında bile yer
alabilmiştir. Ülkemiz kamu
yönetimi yapısı içerisinde
Tarım Bakanlığı’ nın ku-
rumsal adı, sırasıyla; Ziraat
Vekâleti (Tarım Bakan-
lığı)/Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı/ Tarım ve
Orman Bakanlığı/ Tarım
Orman ve Köyişleri Bakan-
lığı/ Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı/ Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı/
Tarım ve Orman Bakanlığı
şeklinde olmuştur.

TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
geçmişten bugüne öner-
imiz, Bakanlığın adının
“ Tarım Bakanlığı”  ol-
masıdır.

Tarım sektörümüzün en
önemli sorunlarından bir
diğeri, Tarım Bakanlığı
yapan kişilerin büyük
çoğunluğunun mesleğin
içinden gelmemesi ne-
deniyle sektöre yönelik
gerçekçi ve sağlıklı poli-
tikalar oluşturulama-
masıdır.

1980 yılından sonraki
Tarım Bakanları ve meslek-
leri şöyledir: Ziraat Mühen-
disi Prof. Dr. Sabahattin
Özbek, İnşaat Mühendisi
Hüsnü Doğan, Hukukçu
Lütfullah Kayalar, İktisatçı
İlker Tuncay, Hukukçu

Necmettin Cevheri, İkti-
satçı Refaiddin Şahin, Lise
Mezunu Nafiz Kurt, Sosyal
Hizmet Uzmanı İsmet At-
tila, Ziraat Mühendisi Musa
Demirci, İktisatçı Mustafa
Rüştü Taşar, Ziraat Mühen-
disi Mahmut Erdir, Ziraat
Mühendisi Prof. Dr. Hüsnü
Yusuf Gökalp, İktisatçı
Sami Güçlü, Veteriner
Mehmet Mehdi Eker, İlahiy-
atçı/İşletmeci Faruk Çelik,
Tıp Doktoru Ahmet Eşref
Fakıbaba, İşletmeci Bekir
Pakdemirli.

TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
geçmişten bugüne öner-
imiz, Bakanlığın mesleğin
içinden gelen meslek-
taşlarımız, meslekle doğru-
dan ilgili meslek insanları
tarafından yönetilmesidir.

Tarımsal kamu yöneti-
minin yıllardır çözemediği
tarım sektörümüze ilişkin
yapısal sorunların üretim-
imizi, üreticilerimizi, tüketi-
cilerimizi, tüm
toplumumuzu olumsuz etk-
ilediği süreçte; bugünlerde
ülkemizi de yoğun olarak
etkileyen korona virüs sal-
gınının sektöre yıkıcı etki-
lerini hep birlikte en aza
indirme zamanıdır.

TARIMSAL ÜRETİM 
SEFERBERLİĞİ DER-
HAL İLAN EDİLMELİ

26 Mart 2020 tarihli
Basın Açıklamamızda;
ülkemizde derhal “ Tarım-
sal Üretim Seferberliği”
ilan edilmesini talep et-
miştik. “ Tarımsal Üretim
Seferberliği” nin sağlıklı
işletilebilmesi, çok boyutlu

çözüm önerilerinin geliştir-
ilmesi ve uygulanabilmesi
için Tarım ve Orman
Bakanlığı’ nın
öncülüğünde Kamu,
Üniversite, Meslek Odaları,
Meslek Kuruluşları, ilgili
Özel Sektör ve STK’ ların
temsil edildiği “ Korona
virüs Tarım Bilim Kurulu”
kurulmasını önermiştik.

26 Mart 2020 tarihinde
medyada, Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesinde
“ Tarım ve Orman Bakan-
lığı COVID-19 Komisyonu”
kurulduğu haberleri yer
aldı. Korona virüs salgınına
dair gelişmeleri yakından
takip ederek tarım ve gıda
alanında atılması gereken
adımlara yönelik öneriler
ortaya koyması ve tavsiye
niteliğinde kararlar alması
beklenen 9 kişilik
Komisyonda; bürokrat
olarak Gıda ve Kontrol
Genel Müdür Vekili ve
Genel Müdür Yardımcısı ile
3 adet Veteriner Fakültesi
Öğretim Üyesi, 3 adet
Gıda Mühendisliği Öğretim
Üyesi, 1 adet Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi yer aldığı
belirtildi.

Covid-19 Salgını ile ilgili
sağlık önlemleri
konusunda Sağlık Bakan-
lığı eşgüdümünde “ Ko-
rona virüs Bilim Kurulu”
çalışmalarını halen yürüt-
mektedir.

TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası olarak;
ülkeyi yönetenlerin özel-
likle bu dönemde dışlayıcı
değil, tarım ve gıda sek-
törünün tüm bileşenlerini

sürece katarak bilimsel ön-
lemlerle krizi yönetmeleri
gerektiğini belirtmiştik.
Uyarımızı yineliyoruz.

Salgın nedeniyle tarım
sektörü açısından alınması
gereken önlemlerin
görüşüleceği ve bir çeşit
Bilim Kurulu niteliğinde ku-
rulan Komisyonda, 1 adet
bile Ziraat Mühendisi, Zi-
raat Mühendisi Öğretim
Üyesinin olmaması, sorun-
ların çözümü için görüşler-
imize önem verilmemesi,
mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın dışlanması, en
basit ifade ile vahimdir.

Tarım ve Orman Bakan-
lığı bünyesindeki “ meslek
şovenizmi” ne dayalı, dar
meslekçi eğilimleri
güçlendiren bu anlayışı,
mesleğimiz, meslek-
taşlarımız ve tarım sek-
törümüz adına kabul
edilemez buluyoruz. Ülkeyi
yönetenlerin tarım sek-
törüne yaklaşımlarını
açıkça gösteren bu terci-

hten, bu yanlıştan bir an
önce geri dönülmesini
talep ediyoruz.

Ziraat Mühendisliği
mesleğinin insanlık tarihin-
deki önemi, Ziraat
Mühendisliği eğitiminin
ülkemizdeki köklü tarihi,
Ziraat Mühendisleri olarak
dünya ve ülke tarımımıza
katkılarımız ortadadır.

Kurulduğumuz günden
bugüne, ülkemiz tarımı,
mesleğimiz ve meslek-
taşlarımızın hak ve çıkar-
larının korunması
konusundaki onurlu ve dik
duruşumuzdan,
demokrasiden, halktan,
bilimden ve emekten yana
ilkeli tutumumuzdan 66
yıldır ödün vermeyen
TMMOB Ziraat Mühendis-
leri Odası olarak;“ Tarım ve
Orman Bakanlığı COVID-
19 Komisyonu”  içeriğinde
Ziraat Mühendisliği
mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın dışlanmasını
şiddetle kınıyoruz.”

Ziraat Mühendisliği Mesleği Dışlanarak
Ülkemizde Tarım Ve Gıda Sorunları Çözülemez

Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Ahmet Sever, Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın
Korona Virüs kapsamında Ziraat Mühendislerinin dışlanmalarına sert tepki gösterdi:
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Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç.

Dr. Lütfü Savaş, “  Tarımla Reha-
bilitasyon”  projesi çerçevesinde
denetimli serbestlik mahkum-
larının ektikleri marul hasadına
katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi,
Adalet Bakanlığı Denetimli
Serbestlik Kırıkhan Müdürlüğü
ve Mustafa Kemal Üniversitesi iş
birliği ile denetimli serbestlik
mahkumlarına Kırıkhan ilçesinde
tahsis edilen 20 dönümlük
arazide denetimli serbestlikten
faydalanan yükümlüler için
uygulanan “  Tarımla Rehabilita-
syon”  projesine destek veren
Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Lütfü Savaş, yerelden
kalkınmaya ve kooperatifçiliğe
verdiği önemi bir kez daha
yapılan hizmetlerle görünür hale
getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi,
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Dairesi Başkanlığı denetimli
serbestlikten faydalanan yüküm-
lüler için uygulanan “  Tarımla
Rehabilitasyon”  projesine
verdiği destekle projenin
başarısına katkı sağlanırken
Başkan Lütfü Savaş, Önemli
olan mahkumların cezalarını
çekerken de topluma yararlı
bireyler olmalarını sağlamak
olduğunu söyledi. 

Çalışmalar kapsamında
Mustafa Kemal Üniversitesi
tarafından Kırıkhan Denetimli
Serbestlik Müdürlüğüne hibe
edilen arazinin ekilebilir hale
gelmesi için gerekli düzen-
lemeler Tarımsal Hizmet Şube
Müdürlüğünce kısa sürede
tamamlanırken,   Üretim
alanında bulunan su kuyusu ek-
siklikleri giderilerek işler hale ge-
tirildi.

Uygulamaya katılacaklara
Tarımsal Şube Müdürlüğüne
bağlı ziraat mühendislerince
ekim, sulama, bakım gübreleme
gibi konularda eğitim verilirken,
ayrıca ekimden hasada kadar
rutin aralıklarla kontroller gerçek-
leştirilerek,  ekilmesinde karar
kılınan ürünlerden marul, karala-
hana, lahana ve brokoli fideleri
bedelsiz olarak Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından temin
edildi ve gübre sağlanan Projeyi
önemli bulan ve her türlü
desteğin sağlanması talimatını
veren Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş, 2019 yılında ekimine
başlanan ürünlerin hasadının ilk
gününde üreticileri yalnız bırak-
madı. 

Kırıkhan’ daki ekim alanına
geçtiğimiz hafta giderek üreti-
cilere moral ve motivasyon
sağlayan Başkan Lütfü Savaş
yaptığı konuşmasında şunları
söyledi:

” Hatay Büyükşehir
Belediye’ miz, Adalet Bakanlığı
Denetimli Serbestlik Kırıkhan
Müdürlüğümüz ve Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi iş
birliği ile denetimli serbestlik
mahkumlarımıza 20 dönüm arazi
içerisinde başta marul olmak
üzere bir çok ürünün ekimini,
bakımını ve hasadını başlattık.
Arkadaşlarımız marullarımızın
1500 tanesini toplayıp ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza Hatay
Büyükşehir Belediyemizin sosyal
marketlerinde dağıttılar. Emeği
geçen herkesin ellerine sağlık
diyoruz. Emeği geçen üç kuru-
mumuzun çalışanlarına teşekkür
ediyorum. Arkadaşlarımız De-
libekirli’ nin kendine has Kara
Mehmet narının da çeliklemesini
yaptı arkadaşlarımız. Önemli
olan cezalarını çekerken de
topluma yararlı bireyler ol-
malarını sağlamak.”  

Hatay’ a ait GDO’ suz ata
tohum ali bayır ve karakılçık
buğdaylarının üretimine katkı
sağlayarak da yerelden kalkın-
maya önemli bir katkı sağladık-
larını ifade eden Başkan Savaş,
“ Başlattığımız “ Doğal Yaşam
ve Üretim Çiftlikleri”  projemiz
kapsamında şehrimize özgü ve
GDO’ suz ali bayır ve karakılçık
buğdaylarını toprakla buluştur-
duk. Şimdi de bunun karşılığını
alıyoruz. Toplam 60 dönümlük
arazide buğday ektik. Amacımız

bu ürünleri çoğaltarak ülkemizde
yaygın hale getirmek. Biz istiy-
oruz ki çocuklarımız GDO’ suz,
sağlıklı ve organik ürünler
tüketsin. Ektiğimiz buğdayların
vitamin değeri çok yüksek ve
birçok hastalığa faydası var”
şeklinde konuştu.

Başkan Lütfü Savaş açıkla-
malarının devamında, Hatay
Büyükşehir Belediyesinin tarıma
verdiği öneme örnek teşkil ede-
cek bazı bilgilere yer verirken,
Hatay’ ın tarım potansiyelinin
farkındalığıyla üretim yaptık-
larının altını çizerek sözlerine
şöyle devam etti:

“ Hatay Büyükşehir
Belediyesi olarak biz kentin
sahip olduğu tarım potan-
siyelinin farkındalığı ile hareket
etme çabamızı ilk günden beri
sürdürmekteyiz. Bu kapsamda
kentimizde 869 bin 884 adet
fidan dağıtımı gerçekleştirerek
toplamda 34 bin 795 dönüm
araziyi ağaçlandırdık. Tarım
arazilerindeki sulama sorununun
çözümü için önemli adımlar
attık. Yayladağı ilçemizde Yon-
cakaya sulama göletinin
yapımını 2016 yılında tamamla-
yarak 251 dekar tarım arazisinin
sulanmasına katkı sağladık.

İlimize 17 adet yeni sulama
tesisi kazandırdık. Kadınların
üretimde daha etkin rol almasını
amaçladığımız ‘ Hatay’ ın
Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği’  pro-
jemizi hayata geçirerek 250
kadın çiftçimizin üretimine
destek olduk. Bugün, 250
çiftçimizin seralarında hem
Hatay’ ın Cadde ve sokak-
larında kullanılacak bitkiler hem

de çiftçilerimizin üretmek istediği
diğer ürünler yetiştirilmektedir.
Tüm bunların yanı sıra üzerinde
durmamız gereken bir diğer
önemli konu ise endemik ve
tıbbi aromatik bitkilerimizdir.
Hatay, bitki çeşitliliği açısından
ülkemizin özgün ve önemli alan-
larının başında gelmektedir. 

Hatay ilinde 2500’ e yakın
bitki türü yayılış göstermektedir.
Bu bitkilerin 250’ den fazlası
ülkemize özgü endemik türlerdir.
İlimizde doğal olarak yetişen
bitkilerin 600 kadarı tıbbi ve aro-
matik bitki özelliği taşımaktadır.

Adaçayı, Kekik, Halil Zateri,
Dağ Çayı, Yaban Mersini,
Menengiç, Sumak, Sakız Ağacı,
Keçiboynuzu, Çakşır, Yara otu,
Altın otu ve Defne gibi onlarca
tıbbi ve aromatik bitki türü
şehrimizde doğal olarak yayılış
göstermekte ve halk tarafından
tüketilmektedir. Bu bitkiler tedavi
amaçlı kullanılmanın yanında,
kozmetik ürünler, uçucu bitkisel
yağlar, bitkisel sağlık ürünleri,
renklendirici boyalar, bitki ko-
ruma ürünleri ve bu ürünlerden
elde edilebilen ara ürünler gibi
birçok ürünün üretiminde kul-
lanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin dünyadaki yıllık pazar
değeri yaklaşık 60 milyar dolar
civarındadır.”  
EXPO 2021 HEM İLİMİZN

HEM ÜLKEMİZİN
EKONOMİSİNE BÜYÜK

KATKI SAĞLAYACAK
Hatay’ a değer katacak ve

geleceğe umutla vesile olacak
EXPO 2021 organizasyonuna da
değinen Başkan Lütfü Savaş sö-
zlerini şöyle sürdürdü: 

“ Tıbbi ve aromatik bitkilerin
tarımının sürdürülebilir şekilde
yapılması ve pazar potan-
siyelinin en iyi şekilde değer-
lendirilmesi için bu ürünlerin
üretiminin belirli miktar ve kalit-
ede olması büyük önem arz et-
mektedir. Tüketici ve sanayici
taleplerine cevap veren nitelikte,
ülkemiz ekolojik koşullarına
uygun kaliteli çeşitlerin belirlen-
mesi, ıslah edilmesi, doğaya
zarar vermeden toplanması,
hasat sonrası işleme teknoloji-
lerinin geliştirilmesi, tıbbi ve aro-
matik bitkilerde üretim ve pazar
olanaklarını geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır.

Biz böyle verimli ve zengin
bir kentin kanaat önderleri olarak
geleceğimizi çağın gereklilikleri
ışığında inşa etmek için tüm
imkanlarımızı seferber etmeyi
gelecek nesillerimize borç
bilmekteyiz. Dünyaya ve dünya
pazarına açılmak için ilk büyük
adımı attık. Bu inançla dünyanın
en büyük organizasyonlarından
olan EXPO’ nun kentimizde
gerçekleştirilmesi için önemli gir-
işimlerde bulunduk. Bu tarihi fır-
satı en iyi şekilde değerlendirip
2021’ e kadar gerekli tüm hazır-
lıklarımızı tamamlayarak hem
şehrimizi hem de ülkemizi en iyi
şekilde dünyaya tanıtmak istiy-
oruz. ‘ Medeniyetler Bahçesi’
teması ile gerçekleştirilecek olan
fuarın hem ilimizin hem de
ülkemizin ekonomisine büyük
katkı sağlayacağına yürekten
inanıyoruz.  Fuar alanımızı, ken-
timizin köklü tarihini, kültürel
zenginliklerini, gastronomisini ve
tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğini

ve yöresel ürün çeşitliliğini tüm
dünyayla paylaşılacak şekilde
tasarlamaktayız. İlimize kalıcı bir
eser bırakma gayesiyle inşa
edeceğimiz bu alan içerisinde
gastronomi köyü, botanik
bahçesi, yöresel ürün tanıtım ve
pazarlama stantlarımız, tıbbi ve
aromatik bitki bahçelerimiz ve fi-
danlıklarımız yer alacak. Aynı za-
manda organizasyonun
gerçekleşeceği alanda dikey
tarım uygulaması yapılacak olup
bu tarım alanlarının elektriği rüz-
gar ve ısı gibi sürdürülebilir en-
erji kaynakları ile temin edilecek.
Seralarımızda üretilen ürünler
EXPO alanındaki restoranlarda
kullanılacak. Böylelikle taze ve
besin değeri yüksek ürünler
sofralara taşınmış olacak. Fid-
ancılık, süs bitkileri ve endemik
bitki türlerinin geliştirilerek bu
sektörün güçlendirilmesi,
Hatay’ da 12 milyon olan fidan
sayısının en az 100 milyon se-
viyesine hızlı bir şekilde getir-
ilmesi çalışmalarının yapılması
da EXPO hazırlıklarımız kap-
samında projelendirilmiştir.”

Hatay büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş
yaptığı açıklamada Hatay’ ın
gıda üretimi noktasındaki so-
rumluluğunun bilincinde
olduğunu vurgulayarak, ülke
genelinde yaşanan zor günlerde
gıdaya ulaşma sıkıntısı olma-
ması için gerekli projelerin acile
hayata geçirildiğini duyururken
konuşmasını şöyle tamamladı:

“ Bilindiği gibi Hatay, ülkem-
izin birçok gıda ihtiyacını özel-
likle de yaş sebze ve meyve
üretimiyle karşılayan stratejik bir
ildir. İlimizin bu potansiyelini,
ülkemizin gıda güvenliği
çerçevesinde değerlendirmek
üzere kırsal kalkınma projemizle
inisiyatif ve sorumluluk alıyoruz.
Olağanüstü koşulların getirdiği
yeni durumun tarımsal üretimde
aksaklığa meydan vermemesi
ve insanlarımızın gıdaya ulaş-
mada sıkıntı yaşamaması için
Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanlığı olarak kırsal kalkınma
proje ekibimize konu ile ilgili
olarak saha analizi talimatı
verdik. Böylece kritik gıda mad-
delerinin üretim planlamasının
yapılması, üreticinin ürettiği
ürünlere pazar bulma sıkıntısının
yaşanmaması tüketicinin sağlıklı
ürüne ulaşmada önüne çıkacak
engellerin ortadan kaldırılması
büyük ölçüde sağlanacaktır.
Ayrıca acil olarak büyükşehirlerin
gıdaya ulaşımdaki zorluğunu il-
gili büyükşehir belediye başkan-
lıkları ile koordine edecek ve her
türlü kolaylığı sağlamak üzere
harekete geçeceğiz.”

Önemli olan mahkumlar cezalarını çekerken de
topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Kırıkhan Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği
ile denetimli serbestlik mahkumlarına Kırıkhan ilçesinde tahsis edilen 20 dönümlük arazide denetimli serbestlikten faydalanan
yükümlüler için uygulanan “ Tarımla Rehabilitasyon”  projesine destek veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su

ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdür-
lüğü Heyeti, Antakya,
Samandağ ve Defne
ilçelerine su iletimi
görevi görecek olan
Karaçay Barajı ve
Karaçay İçme Suyu
Arıtma Tesisi’ ne teknik
gezi düzenledi. Yapılan
inceleme çalışmalarına
HATSU Genel Müdürü

Mehmet Çaparali,
HATSU Genel Müdür
Yardımcıları
Muhammed İkbal Polat
ile Hüsna Karayazgan,
daire başkanları ve
teknik ekip katılım gös-
terdi.

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

Suyu Arıtma Tesisi ile
içme suyu isale hat-
larında incelemelerde
bulunup teknik ekipten
ayrıntılı bilgiler aldı.

HATSU Heyeti,
Yaylıca’ da yapımı
tamamlanan ve büyük
öneme sahip olan
içme suyu arıtma
tesisindeki havuzlar,
elektrik panoları, klor-
lama ve kimya üniteleri
ve temiz su deposu
bölümlerinde de in-
celemelerde bulunup,
çalışmaların aşamaları

hakkında istişare
gerçekleştirdi.
KIRIKHAN, HASSA
ATIKSU ARITMA

TESİSİNE ZİYARET
Öte yandan HATSU

heyeti, Karaçay Barajı
ve İçmesuyu arıtma
tesisinden sonra,
Kırıkhan, Hassa Atık su
arıtma tesisini de zi-
yaret etti. 

HATSU heyeti, ver-
ilen hizmetlerdeki çıtayı
yükseltme ve yapılan
yatırımların sağlıklı iler-
lemesi adına rutin

olarak gerçekleştirdiği
incelemeleri
çerçevesinde, Person-
eller arasındaki ko-
ordineyi sağlama ve
verilen hizmetleri
yerinde denetleme
adına HATSU Genel
Müdürü Mehmet Ça-
parali, HATSU Genel
Müdür Yardımcısı
Hüsna Karayazgan ve
Daire Başkanları,
Kırıkhan ve Hassa ilçe
hizmet binaları,
Kırıkhan ile Hassa
Atıksu Arıtma Tesisi ve

Kırıkhan Kurtuluş Ma-
hallesi’ ndeki içme
suyu deposuna da zi-
yaret gerçekleştirdi.

İlçe hizmet binaları,
arıtma tesisi ve içme
suyu deposunda görev
yapan personel ile bir
araya gelip istişareler
gerçekleştiren Genel
Müdür Mehmet Ça-
parali, Korona
virüsü’ ne (Covid-19)
karşı tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’ de
de ciddi mücadeleler
verildiğini ve bu

süreçte herkese büyük
görev düştüğünü be-
lirterek, halkın
sağlığına katkıda bu-
lunma adına canla
başla çalışmaya
devam edeceklerini
ifade etti.

Vatandaşlara karşı
her zaman çözüm
odaklı yaklaşmaları
konusunda talimat ver-
erek, işlemlerini yapan
vatandaşlarla birebir
görüşerek talepleri
dinleyen HATSU Genel
Müdürü Mehmet Ça-

parali, bugüne ve gele-
ceğe kaliteli, sağlıklı bir
yaşam olanağı
sağlama hedefiyle
çalışmaların süreceğini
vurguladı.

Ayrıca Genel Müdür
Mehmet Çaparali ve
beraberindeki heyet,
Kırıkhan ve Hassalılara
hizmet veren atıksu
arıtma tesislerini ziyaret
ederek, tesisin işley-
işini yerinde inceledi ve
tesis personeli ile bir
araya gelerek is-
tişarede bulundu.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanal-

izasyon İdaresi Genel Müdür-

lüğü, Dünya geneline yayılan
Korona virüs (Covid-19) salgınını
önleme ve tedbir çalışmaları
kapsamında personellerine el-
diven, maske ve el dezenfektanı
dağıtımı gerçekleştirdi.

Çin’ in Vuhan kentinde or-
taya çıktıktan sonra 120’ den
fazla ülkeye yayılan Korona virüs
(Covid-19) hastalığının
Türkiye’ de görüldüğü ilk gün-
den bu yana vatandaşların ve

personellerin sağlığını korumak
için aldığı sıkı tedbirleri sürdüren
HATSU Genel Müdürlüğü,
Abone İşleri Müdürlüğü’ nde
vatandaşlar ile muhatap olan
görevli personellere eldiven,

maske ve el dezenfektanı
dağıtıldığını aktardı.

Virüs ile mücadele kap-
samında yapılan tedbir çalış-
malarının bütün Hatay genelinde
devam ettiğinin altını çizen

HATSU Genel Müdürlüğü,
vatandaşların sağlığını ve per-
sonellerin sağlıklı bir ortamda
hizmet etmesi adına hizmet bi-
nalarında düzenli bir şekilde
ilaçlama yapıldığını bildirdi.

HATSU Personellerine Eldiven,
Maske ve el dezenfektanı dağıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Heyeti, Antakya, Samandağ ve Defne 
İlçelerine su iletimi görevi görecek olan Karaçay Barajı ve Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’ ne teknik gezi düzenledi.

HATSU Heyeti Karaçay Barajı ve
İçme Suyu Arıtma tesisini gezdi
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Antakya
Belediyesi,

Koronavirüs
(Covid-19) tedbir-
leri kapsamında
ilçe genelindeki
tüm parklar,
cadde ve sokak-
lar, camiler,
okullar, kapalı
pazar yeri, taksi
durakları, çöp
konteynerleri ve
birçok sosyal
alanda düzenli
olarak dezenfekte
çalışması ya-
parken, dezen-
fekte ekibinden de
vatandaşlara an-
lamlı mesaj geldi.

Dezenfekte

ekipleri Destek
Hizmetleri Müdür-
lüğü önünde bir
araya gelerek
“ Biz sizin için
görevimizin başın-
dayız. Lütfen siz
de bizim için evde
kalın”  yazılı kağıt-
larla Antakya
halkına evde
kalmaları mesajını
verdi.

Koronavirüs
salgınının yayılma-
ması için evde
kalmanın çok
önemli olduğu bir
süreçte farkın-
dalığı artırmak
istediklerini be-
lirten Antakya
Belediyesi dezen-
fekte ekipleri
mesajlarında şun-

ları dile getirdi:
“ Tüm dünyada

ve ülkemizde
görülen Koron-
avirüse karşı yine
ülkemiz genelinde
tüm görevliler
işinin başındadır.
Bizler de evde kal
çağrısına destek
olmak için böyle
bir farkındalık
çalışmasını yaptık.
Salgına rağmen
tüm gücümüzle 7
gün 24 saat göre-
vimizin başın-
dayız. Halkımızın
evde kalmasıyla,
devletimizin tüm
birimlerinin çalış-
masıyla, birlik ve
beraberlik içinde
bu salgın hastalığı
atlatacağız.”  

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediye
Başkanı İzzettin Yıl-

maz’ ın talimatlarıyla
Belediye Başkan Yardım-
cıları Orhan N. Mursa-
loğlu ve Engin Sözer,
semt pazarlarını dene-

tledi.
Denetimlerde Başkan

Yardımcıları Orhan Mursa-
loğlu ve Engin Sözer’ e,
Zabıta Müdürü Mehmet

Altınöz ve Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri eşlik etti. 

İçişleri Bakanlığı
tarafından yayımlanan
genelgelerle ilgili dene-

timler kapsamında Esen-
lik ve Aksaray Mahalleler-
i’ ndeki semt pazarlarını
denetleyen Başkan
Yardımcıları Orhan Mursa-

loğlu ve Engin Sözer,
Pazar esnafını ve alışveriş
yapan vatandaşları
gerekli önlemleri almaları
konusunda bilgilendirdi.

Antakya Belediyesi Dezenfekte ekibinden Korona
virüs tedbirleri kapsamında Antakya halkına mesaj:

“ Evde Kal”

ATAYURT
Haber Merkezi

Antakya Belediyesi
ekipleri, Korona virüs

tedbirleri kapsamında Kurtu-
luş Caddesi, Atatürk Caddesi
ve Kemal Paşa Caddesi’ nde
yıkama ve dezenfekte çalış-
ması gerçekleştirdi.

Antakya Belediyesi’ nden
yapılan açıklamada; Kurtuluş

Caddesi, Atatürk Caddesi ve
Kemal Paşa Caddesi’ nde
Korona virüsünün yayılımını
önlemek amacıyla vatan-
daşların çok sık kullandığı
kimyasal maddelerle ve son
teknoloji araçlarla yıkama ve
dezenfekte çalışması gerçek-
leştirildiği belirtildi. Açıkla-
mada dezenfekte
çalışmalarının gece gündüz
demeden düzenli olarak

devam edeceği vurgulandı.
ANTAKYA GENELİNDEKİ

95 MAHALLEDE 
BULUNAN PARKLAR

DEZENFEKTE EDİLİYOR
Bu arada, Antakya

Belediyesi ekipleri yine Ko-
rona virüs tedbirleri kap-
samında şehir genelindeki
parklarda yıkama ve dezen-
fekte çalışması gerçek-
leştirdikleri belirtildi.

Antakya Belediyesi açıkla-
masında; Korona virüsünün
yayılımını önlemek amacıyla
vatandaşların çok sık kul-
landığı parklarda kimyasal
maddelerle dezenfekte çalış-
ması gerçekleştirildiği ifade
edildi.  Açıklamada dezen-
fekte çalışmalarının gece
gündüz demeden düzenli
olarak devam edeceği dile
getirildi. 

Antakya Belediyesi Atatürk, 
Kemal Paşa ile Kurtuluş 

caddelerini yıkayarak dezenfekte etti

Antakya Belediye Başkan Yardımcılarından Pazar denetimi 

Başkan İzzettin Yılmaz’ ın talimatıyla Başkan Yardımcıları Orhan Mursaloğlu ile Engin Sözer semt pazarlarını denetledi:
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi,

Hatay’ ın her köşesine
kaliteli hizmet ulaştırmak
amacıyla çalışmalarına
devam ediyor. 

Hatay Büyükşehir

Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı İl genelinde
dere temizliği çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. 

Hatay Büyükşehir

Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığına bağlı ekipler,
Payas Karbeyaz Mahalle-
si’ nde bulunan derede
temizlik çalışması başlattı.

Yağışların etkisiyle dere
yataklarında biriken çöp ve
atıkların temizliğini gerçek-
leştiren ekipler, çalış-
maların kısa zaman

içerisinde tamam-
lanacağını bildirdi. 

Dereleri temizleyerek
olası taşkınların önüne
geçmeyi amaçlayan

Büyükşehir ekipleri, çalış-
maların tamamlanması ile
görüntü kirliliği ve kötü
kokunun ortadan kalka-
cağını belirtti.

ATAYURT
Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir
Belediyesi, korona

virüs ( Covic-19) salgınının

Türkiye’ de de görülmesinin
ardından halk sağlığını koru-
mak adına önlem amaçlı
başlattığı çalışmalarına
devam ediyor.

Park, meydan, cadde ve

sokak, otobüs durakları,
toplu ulaşım araçları ve
çocuk oyun alanları gibi in-
sanların toplu olarak kul-
landığı alanlarda tedbir
amacıyla düzenli olarak

dezenfeksiyon gerçekleştiren
Hatay Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, Antakya İlçesinde
bulunan Ulus alanındaki ban-
kları geçici süreliğine
kaldırdı. 

65 yaş üstü vatandaşların
en uğrak yeri olarak bilinen
Köprübaşı’ nda künefecilerin
bulunduğu meydandaki ban-
kları geçici süreliğine kaldıran
ekipler, vatandaşların sosyal

alanlarda birbirleriyle gereken
mesafeyi korumalarını
amaçladıklarını belirterek, 65
yaş üstü vatandaşları da
sokağa çıkma yasağına uy-
maları konusunda uyardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulus 
alanındaki Bankları geçici olarak kaldırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 
Karbeyaz’da Dere Temizliği
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Hatay Büyükşehir
Belediyesi, Hatay’ da

ulaşımı rahatlatmak amacıyla
Hatay genelinde gerçek-
leştirdiği yol çalışmaları

çerçevesinde Antakya Tah-
taköprü Mahallesine sathi
kaplama hizmeti gerçekleştirdi. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığına
bağlı ekipler, Antakya Tah-
taköprü Mahallesi bağlantı yol-
unda sathi kaplama öncesi

zemin iyileştirme çalışmaları ya-
parken, çalışmalarının tamam-
lanması ile birlikte mahalle
sakinlerinin temiz ve güvenli bir
yolda ulaşım sağlayacakları be-
lirtilirken, bu tür yol çalış-
malarının il genelinde devam
edeceği ifade edildi. 

YAYLADAĞI ÇABALA 
MAHALLESİNE 

YOL İYİŞLEŞTİRMESİ
Bu arada Hatay Büyükşehir

Belediyesi Yayladağı İlçesine
bağlı Çabala mahallesinde yol
iyileştirme çalışması da yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi

il genelinde yenilikçi ve modern
anlayışla sürdürdüğü yol
yapım, bakım ve onarım çalış-
malarıyla Hatay halkının yüzünü
güldürürken, Fen İşleri Daire
Başkanlığı ekipleri tarafından
yürütülen hummalı çalış-
malarda yeni adres Yayladağı

oldu.
Yayladağı ilçesi Çabala Ma-

hallesi’ nde zemin iyileştirme
ile banket temizliği çalışmaları
gerçekleştiren ekipler, yolu
daha güvenilir ve kullanışlı hale
getirerek vatandaşların hizme-
tine sundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden Antakya
Tahtaköprü Mahallesine sathi kaplama



www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE Fiyatı 1.00 TL.

Sessiz çoğunluğun sesi

AtayurtAtayurt
YIL : 24 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr SAYI : 6801 31 MART 2020 SALI

ATAYURT
Erdal YILMAZÇELİK 

Hatay Samandağ Eğitim
Sen, “ Covid 19”  ya

da diğer adı ile Korona virüs
vakasına dikkat çekti. Saman-
dağ Eğitim Sen; Her geçen
gün vakaların katlanarak art-
makta olduğunu belirterek
“ Evde Kal, Evde Tut”  şiarıyla
açıklamada bulundu. Saman-
dağ Eğitim Sen yaptığı açıkla-
mada şu ifadelere yer verdi.

“ Covid 19 ya da diğer adı
ile Korona virüs vakası gerek
dünyada gerekse ülkemizde
her geçen gün katlanarak art-
maktadır.

Ülkemizdeki günlük artış
oranı (yapılan testler sınırlı ol-
masına rağmen) çoğu ülkeyi
geride bırakma eğilimine gir-
miştir.

Konunun uzmanları ve
özellikle Türk Tabipler Birliği
başta olmak üzere sağlık
emekçileri, yapılan test
sayısının yeterli olmadığını,
gerçek sayılara ulaşabilmek
için açıklanan sayıların en az
10 ile çarpılması gerektiğini,
buna halkımızın  “ bende bir
şey yok ya da bana bir şey
olmaz”  şeklindeki eğilimi de
katıldığında tablonun ne kadar
vahim olabileceğini gözler

önüne sermektedir.
Özellikle işsiz, güvencesiz,

gündelikçiler ve mevsimlik
işçiler hariç, büyük çoğunluğu
asgari ücretin de altında bir
yaşam standardına sahip in-
sanların olduğu, dolayısı ile
asgari yaşam standardına bile
sahip olmadığı bir ülkede hi-
jyen başta olmak üzere
bünyeyi güçlü kılacak temel
besinlere ekonomik olarak er-
işimin nedenli zor  ve bağışık-
lık sisteminin ne denli zayıf
olduğu da düşünüldüğünde,
önümüzdeki bir ay içinde
tablonun neye evirileceğini
tahmin etmek güç değildir.

Bizim de vurguladığımız
evde kal çağrıları isabetlidir
ancak yeterli değildir. Evde
kalmanın ekonomik koşulları
(ister direk nakdi yardım ister
asgari yaşam standardı gereği
temel ihtiyaçların herkese de-
vlet ya da yerel erklerce ücret-
siz dağıtımı ister özel yahut
devlet-belediye çalışanlarının,
ücretli yahut maaşlı, daimi
yahut geçici-taşeron, salgın
öncesi iş koşullarının devam
edeceğinin garanti edilmesi
gibi) devletçe ya da yerellerde
kurulacak kriz masalarınca
sağlandığında veya garanti al-
tına alındığında halkımızın
buna riayet edeceğine yönelik

kuşkumuz yoktur.
Ancak bu sağlanmadığında

hem halkı eve kapatmak hem
de salgının önüne geçmek o
oranda zorlaşacaktır ve zor-
laşmaktadır.

Hesap edildiğinde virüse
yakalanmış her bir bireyin
yaşadığı ve yaşattığı be-
densel, ekonomik, sosyal ve
ruhsal yıkımlar haricinde sırf
tedavi maliyetinin, ona
sağlanacak koruma amaçlı

yukarıda sıraladığımız önlem
paketi maliyetinden kat be kat
fazla olduğu görülecektir.

Dahası uzmanların, Türk
Tabipler Birliği’ nin ve sağlık
emekçilerinin net tespiti üzeri,
bugün değil salgın ile mü-
cadele devlet ve üniversite
hastanelerinin olağan sağlık
hizmeti vermekte bile zor-
landığı bir dönemde, salgının
kontrol edilemez bir aşamaya
gelmesi sağlık sisteminin

çökmesi anlamına gelecektir
ki, bu durum altından kalkıla-
mayacak yıkımlara neden ola-
cak ve özellikle bu gün
çoğunluğun halk sağlığı için
talep ettiği ekonomik tutarın
kat be kat fazlasını ekonomiye
yük olarak bindirecektir.

Amacımız felaket tellallığı
asla değildir. Daha öncede
buradan ve basından yap-
tığımız açıklamamızda bu zor
sürecin ancak birlikte ve ortak
akılla aşılabileceğine ve bu
süreçte bizlere bir görev
düşerse bundan geri durmay-
acağımıza yönelik çağrılarımız
olmuş ancak yerel erklerce bu
çağrıya bir yanıt gelmemiştir.
NİSAN SONUNA KADAR
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İLAN EDİLMELİ
Temennimiz bizlere ihtiyaç

duyulmaması olmakla birlikte
buradan hem çağrımızı
yineliyor hem de önerilerimizi
güncelleyerek sıralıyoruz.

1. Acilen, Ekonomik ve
sosyal koşulları (iş garantileri
dahil) sağlanarak ülke
genelinde Nisan sonuna
kadar sokağa çıkma yasağı
ilan edilmesi ya da illere (il
özel idaresi kanununda var)
vaka artış ve ciddiyetine bağlı
olarak bu yetkinin verilmesi,

2. Özellikle hızla yayılan

söylentilerin önüne geçe-
bilmek için sürecin ve şeffaf
işletilmesi, il il ve ilçe ilçe veri-
lerin günlük halkla paylaşıl-
ması,

3. Günlük test sayısının en
az on katına çıkarılması ve ko-
laylaştırılması (seyyar laborat-
uarlar dahil),

4. Bulgulara göre karanti-
naların ciddiyetle takibi ( il,
ilçe ve hatta muhtarlarca ve
demokratik kitle örgütlerince)

5. Bu süreçte canı pa-
hasına çaba harcayan Sağlık
çalışanlarının ve bilim insanları
ile temsilcilerinin her uyarı ve
talebinin emir telakki edilmesi.

6. İl ve ilçeler ile merkezi
düzeyde her kurumun (resmi
kurum, sendika, oda, dernek,
birlik vb.) temsilcilerinin kriz
yönetim sürecine dahil
edilmesi son derece önem-
lidir.

Halkımıza çağrımızdır,
Yukarıda yaptığımız açıkla-
manın ve içerdiği taleplerin hiç
birinin karşılanmaması duru-
munda bile “ EVDE KAL”
çağrımız geçerlidir. Bu süreçte
doğacak eksikliğin dayanışma
ile en aza indirileceği
konusunda halkımıza güveni-
miz tamdır. DAYANIŞMADA
KALIN. Dayanışmayla,
saygılarımızla.”

Evde Kal, Evde Tut
Samandağ Eğitim Sen; Her geçen gün vakaların katlanarak artmakta olduğunu belirterek Evde kalınması şiarıyla açıklamada bulundu:


