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- SITMA - VEREM - KOLERA - İSPANYOL GRİBİ - VEBA GİBİ SALGIN 
HASTALIKLARI, ZAMAN ZAMAN BÖLGESEL OLARAK GÖRDÜ.
- DÜNYA İLK DEFA, ZENGİN - FAKİR, GELİŞMİŞ -GELİŞMEMİŞ 

AYIRMAKSIZIN, DÜNYA ÇAPINDA KÜRESEL BİR 
KORONA VİRÜS SALGINIYLA BAŞBAŞA.

 BU HAFTA SONU DA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR.
 SALGIN GEÇENE KADAR, HER HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR.

GEÇTİĞİMİZ HAFTADAKİ, ANİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI, 
İÇİŞLERİ BAKANINI İSTİFA ETTİRDİ. AMA KABUL GÖRMEDİ.

Geçtiğimiz hafta sonu Cuma gecesi, saat 10,30 sula-
rında İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhur-
başkanımızın talimatına göre bu hafta sonu sokağa 
çıkılmayacak demesi ve bu haberin TV kanallarından 
alt yazı olarak geçmesi sosyal medyada haber patla-
masına sebep oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 
30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde telaşa kapılan bin-

lerce kişi söylentilere göre, 250 - 300 bin kişi aynı anda 
gece yarısı evlerinden boşalmışçasına, sosyal mesafe-
ye bakmadan, maske takmadan, kol kola, dip dibe, itiş 
kakış korona virüsü dinlemeden bakkallara marketle-
re, fırınlara akın ettiler. Bu durum daha sonra tepkilere 
neden olunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm so-
rumluluk bakanlığımızın diyerek  istifa ettiğini açıkladı 

ve Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul 
görmedi. Süleyman Soylu  görevine devam ediyor. 
Soylu'nun istifasının kabul edilmeyiş nedeninin ;  te-
rörle mücadelede ki başarısı, sosyal medyadaki ikibu-
çuk milyona yakın kişinin, Soylu'ya destek vermesi ve 
en önemlisi de Cumhur ittifakı ortağı, Bahçelinin Soy-
lu'yu desteklemesi olduğu  söyleniyor.

İNSANLIK BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA HARBİNİ GÖRDÜ

 Kanunun çıkışı olan bu günden itibaren, kovit 19 nedeniyle, kapanan veya  İşlerini  yavaşlatan işyerlerine işçi çıkarma yasağı getirildi. 
 Kanunun çıkışından önce işten çıkarılanlar, bu haktan faydalanamayacaklar.
 İşveren İşçilerine zorunlu ücretsiz izin verilebilecek. 
            Ücretsiz izin verilen işçilere, Devlet işe gitmediği hergün için, günlük 39 lira, aylık 1.170 TL işsizlik ücreti ödeyecek.
 2019 Yılındaki  Türkiye çapındaki işsizlik oranı,  4 Milyon. 
 Virüs seferberliği nedeniyle Türkiye çapında, 800 bin civarında işyeri kapandı. (Berber, Lokanta, Kuaför, Sporsalonları, Simit salonları, kahve, 
           gazino,   oyuncakçı, oyun salonları, temizlikçi ve gündelik işlerde, geçici olarak kapandı) bu nedenle  2 Milyon yeni işsiz, işsizler ordusuna katıldı.
   Kayıtlı olamayan veya asgari ücretin altında çalışan, sosyal yardım destekleriyle geçinen, 4 Milyon'u da katarsak, toplam,  10  MİLYON İŞSİZ OLUR.

1 -  GEÇTİĞİMİZ HAFTA, CUMARTESİ - PAZAR GÜNLERİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ.

2 -    İŞYERLERİNE, 3 AY İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI GETİRİLDİ.

3 -  ASKERİ, TERHİSLER - CELPLER, ERTELENİYOR.

    Kanun, Cumhur ittifakı ortakları oylarıyla, meclisten geçti.

 90 bin mahkumun, cezaevinden tahliyeleri başladı.

     Rüşvet, Gasp, Zimmet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma cezalarına, 3 yıla kadar indirm geldi.

     Düsünce suçu, fikir suçu işleyenlere ve gazetecilere af yok.

 Kasım ve Nisan celpleri, 1 ay ertelemeli, geç terhis edilecek ve geç alınacak.

4 - CEZA EVLERİNE, KORONA VİRÜS SALGIN AFFI, CEZA İNDİRİMİ GETİRİLDİ.

 KOVİT 19, MÜCADELESİ İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR.
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Bu hafta sonu aralarında Balıkesir'in de bulunduğu 30 büyükşehir ile Zongul-
dak'ta ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık ya-
panların muaf tutulmasına karar verildi.
       
Kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Pakdemirli, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde 
herhangi bir aksaklık yaşanmaması, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan 
çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutu-
lan gruba dahil edildiğini duyurdu.
 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN
İSTİSNA TUTULAN  DİĞER GRUPLAR ŞÖYLE

- Sokağa çıkma yasağında "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, 
görevli veya çalışanları,

- TBMM çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

- Acil çağrı merkezler çalışanları,

- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak 
olanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken te-
darik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kap-
samında görevli olanlar,

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koru-
ma/bakım merkezleri çalışanları,

- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, so-
ğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.

SOKAğA ÇIKMA YASAğINDA 
BİR İSTİSNA DAHA.

ECZANELERDE MASKE DAĞITIMI .
Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da 
başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın 
göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.
İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul 
Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlı-
ğı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 
5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında 
maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, 
vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 
'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların 
maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.

PARALI MASKE SATIŞLARI 
YASAKLANDI.

MASKE TAKIN, SOSYAL 
MESAFEYE UYUN KURALI 

GETİRİLDİ.
DURSUNBEY BELEDİYESİ; PAZAR YERİNDE, 

FIRINTAŞ; EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE,
ESNAFLAR ODASI DA; DÜKKANLARDA, 

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTILAR.
DURSUNBEY ECZANELERİNE, 500'ER ADET 

MASKE GELDİ, ŞİFRELERİ GELİRSE ÜCRETSİZ 
DAĞITILACAK. 
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PANİK DUYGUSU YERİNİ GELECEK 
ENDİŞESİNE BIRAKTI.

ARAŞTIRMAYA 
GÖRE;

“4 KİŞİDEN BİRİ, 
EKONOMİK 

AÇIDAN ZORLUK 
YAŞAYACAĞINDAN 

ENDİŞELİ” 

Barem  tarafından gerçekleştirilen korona-
virüsün etkileri araştırmalarının son bölümü 
de açıklandı. Veriler, toplum üzerinde cid-
di bir gelecek endişesi olduğunu gösteri-
yor. Görüşülen her 4 kişiden biri salgının 
uzaması halinde ailece ekonomik açıdan zor-
lanacağını dile getiriyor. Kadınlarda ve 25-54 
arası yaş gruplarında gelecek endişesi yük-
sek oranda seyrederken; gençler ve özellikle 
erkekler tüm duyguları bir kenara bırakıp 
gönüllü çalışmaya hazır olduğunu belirtiyor. 
Araştırma şirketi Barem, koronavirüs salgınıyla 
ilgili 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştir-
diği ilk araştırmanın ardından ikinci bir araş-
tırma daha gerçekleştirdi. Araştırma verilerine 
göre; toplumun koronavirüs pandemisi algı-
sında çarpıcı değişimler söz konusu. Salgının 
başlarında toplumda genel olarak panik duy-
gusu hakimken, sürecin uzaması ile birlikte bu 
duygu yerini büyük ölçüde gelecek endişesine 
bırakmış durumda. Görüşülen her dört kişiden 
biri salgının uzaması halinde ekonomik açıdan 
ailecek zor durumda kalacağından endişe edi-
yor. Bu endişe kadınlarda ve 25-54 yaş grubun-
da yüzde 80 oranla birinci sırada. Öte yandan 
devletin ekonomik olarak zorlanan vatandaşları 
destekleyeceğine inananların oranı da oldukça 
yüksek (yüzde 71). İlkokul ve altı eğitimli grup-
ta bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Devletin 
desteğine inanç yüksek olsa da, gelecek kay-
gısının önüne geçemiyor. 
5 kişiden 4’ü “hazırlıklıyım” diyor
Yüksek kaygı nedeniyle, yine beş kişiden dördü, 

salgının uzun sürme olasılığına karşı evde her 
türlü hazırlığı yaptığını söylüyor. Bu söylem, 65 
yaş ve üzerinde yüzde 89 ile daha yüksek oranda 
seyrediyor.
Sürecin biran önce son bulması için; korona-
virüsü salgını mücadelesine gönüllü olarak 
katılacağını söyleyenlerin oranı yüzde 78. 
Erkeklerde ve gençlerde (24 yaş ve altı grup) 
yüzde 83 ile bu oran daha da yüksek. 
Türkiye’nin ekonomisi, ekipmanı ve tıbbi uz-
manlığı mücadele için yeterli
Görüşülen üç kişiden ikisi ülkemizin koronavirüs 
mücadelesi için gereken ekonomik güce sahip 
olduğunu düşünüyor. Bu düşünce eğitim art-
tıkça azalıyor, üniversite ve üzeri eğitimli kişile-
rin yalnızca yüzde 45’i bu konuda hemfi kir. Tür-
kiye’nin koronavirüsü salgınını durdurmak için 
gereken ekipmana sahip olması konusunda da 
hemen hemen benzer bir katılım oranı ve eğilim 
görünüyor. Türkiye’nin koronavirüsü yenmek 
için gereken tıbbi uzmanlığa sahip olduğunu 
düşünenlerin oranı ise yüzde 74 ile biraz daha 
yüksek. Üstelik bu konuda tüm alt gruplar hem-
fi kir.
Görüşülen kişilerin yüzde 71’i, 65 yaş üstü kişile-
rin evden çıkmalarının yasaklanması nedeniyle 
sıkıntı çekmemeleri için alınan önlemlerin ve al-
tyapının yeterli olduğunu düşünüyor. İlkokul ve 
altı eğitimli grupta bu oran yüzde 77’ye çıkıyor. 
Bu ifadeye en düşük katılım ise (%58) konunun 
merkezindeki 65 ve üzeri yaş grubundan geliyor.
Sokağa çıkma yasağı yaygınlaştırılmalı
Araştırmaya göre, 5 kişiden 4’ü sokağa çıkma 
yasağının acilen tüm topluma uygulanması ger-
ektiğini düşünüyor. Bu düşünceye katılım kadın-
larda (%83) ve orta yaş grubunda 35-54 yaş 
grubunda (%84) biraz daha yüksek. Bu sonuç, 
geçtiğimiz haftasonu alınan yasak kararını 
halkın onaylamasını ve yasağa riayet etmesini 
açıklar nitelikte. 
“Endişemiz artmış olsa da gönüllü desteğe 
hazırız”
Araştırma verilerini değerlendiren Barem Genel 
Müdürü Sencer Binyıldız; “Koronavirüs salgını 
konusunda artan gelecek endişesi, hazırlıklı ol-
mayı da beraberinde getirdi. Beş kişiden dördü 
evde hazırlık olduğunu dile getirirken, ekono-
mik açıdan ülkenin gücüne de inanıyor. Tıbbi 
yeteneğe ve ekipmana olan güven de oldukça 
yüksek düzeylerde. Devletin gücüne inanan 
toplum, salgınla mücadelede ihtiyaç duyulursa, 
gönüllü olarak destek vermeye de hazır. Tüm bu 
veriler gelecek endişesinin giderek artacağını 
ancak buna rağmen Türk toplumundaki duy-
gusal gücün dayanışmayı, birlik ve beraberlik 
duygusunu körüklediğini ortaya koyuyor” dedi.
Araştırmanın Künyesi: Araştırma CATI (Bilgisa-
yar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle, 15 
yaş ve üzeri Türkiye temsili 1007 kişi ile 25-30 
Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

ECZANE
ZUHAL YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 
KAYA 

ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65
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Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gönül Dostları 
Hareketi ile, İlçede görevli 65 gönüllü öğretmen evlerinden çıkamayan 65 yaş 
üstü vatandaşları arayarak onlara rehberlik edecek. Yeni tip koronavirüs sebe-
bi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından, 
Dursunbey'de gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan Gönül Dostları Ha-
reketi, yaşlılara yönelik destek faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda 65 yaş üstü 
vatandaşlara telefon üzerinden ulaşım sağlayan öğretmenler, hem yaşlılar ile 
sohbet ediyor hemde onları Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken ted-
birler ile ilgili bilgiler veriyor. Yaşlıların memnuniyet ile karşıladığı bu uygulama 
sayesinde vatandaşlar psikolojik olarakta rehabilite ediliyor. Proje hakkında bilgi 
veren Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir; "Kaymakamlığımız 
ve Belediyemiz kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 
birçok çalışma yürütülürken, bu vatandaşlarımızın hallerini hatırlarını soracak 
gönül dostlarına da ihtiyaçları olduğu fikri ile bu projeyi uygulamaya aldık. 65 
gönüllü öğretmenimizin yer aldığı gönül dostları hareketi projesinde ilk etapta 
1944 vatandaşımıza ulaşmayı hedefledik. Gönüllüler, kendilerine iletişim bilgileri 
ulaştırılan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak hal hatır sorma, acil 

durumlarda ulaşabilecekleri numaralar, Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarılar ve 
dikkat edilmesi gereken konularında bilgilendirme yapacaklar. Şu ana kadar ya-
pılan aramalarda yaşlılarımız psikolojik olarak büyük bir rahatlığa kavuştuklarını, 
devletin her daim yanlarında olduğu için güven içinde olduklarını ifade ettiler. 
Bu vesile ile Gönül Dostları Hareketi'ne katılan tüm gönüllü öğretmenlerimize 
katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. Gönül Dostları Hareketi'nin başlatıl-
masının ardından öğretmenler kendi aralarında da video konferans sistemi ile 
güncel durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulunuyorlar.

DURSUNBEY'DE 
ÖğRETMENLER GÖNÜL 

DOSTLARI HAREKETİ KURDU.

Koronavirüs vaka sayısında artış gözlenen Balıkesir'de Atatürk Devlet (Şe-
hir) Hastanesi, Pandemi Hastanesine dönüştürüldü.
     
BALIKESİR Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığında Pandemi Has-
tanesi ilan edildi. 1000 yataklı hastanede bazı bölümler haricindeki tüm 
yataklar Covid19 hastaları için düzenlendi. Peki, pandemi hastanesi nedir? 
Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?.
PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?
Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyo-

loji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin 
bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, 
"pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.
PANDEMİ HASTANELERİNİN ŞARTLARI NEDİR?
Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona virüsü (Covid-19) 
tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf 
üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi 
süreçlerinin yapılması zorunlu. 

Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalık-
ları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye 
erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" ola-
rak kabul edilecek.
Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hasta-
lıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendir-
me yolu ile karşılanabilecek.
Pandemi hastanesi, corona virüsü tanısı almış (test pozitif ) vakaların teda-
vi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.
BALIKESİR'DEKİ VAKA SAYISI
balikesirim.net haber merkezinin derlediği bilgilere göre, vaka sayısı 700'ü 
aştı. Koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören 360 vatanda-
şımız bulunuyor.
Balıkesir'in 20 ilçesindeki koronavirüs hastaları Atatürk Şehir Hastanesi'ne 
getirilerek burada tedavileri yapılıyor.

ATATÜRK DEVLET "PANDEMİ HASTANESİ"NE DÖNÜŞTÜ
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A

DURSUNBEY/BALIKESİR
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. İmzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  Senelik Abone   : 100 TL.

  Tüzük  İlanı              : 200 TL.

  Zayi İlanı              : 10 TL.

  Kongre İlanı        : 300 TL.

  Fiatı                       : 30 Kr.
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CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

KORONA VİRÜSTEN ÖLENLER 
NASIL DEFNEDİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten ölenlerin nasıl gömüldüğü ile ilgili 
bilgiler verdi. 

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçleriyle ilgili farklı 
uygulamalar görüldüğüne işaret edilerek, Bilim Kurulunun tavsiyelerinin sorul-
ması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yaklaşımla ilgili farklı bir 
algı oluştuğunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyorsa Covid-19'dan vefat eden 
kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor.

Yani bulaşıcı hastalıklarda nasıl koruyucu tedbir alınıyorsa, maske, eldiven, önlük 
kullanarak yapılıyorsa, devamında kefenleniyor, kireç ve benzeri herhangi bir uy-
gulama olmadan defnediliyorsa benzer şekilde burada da aynı durumun oldu-
ğunu birkaç defa yazıyla bildirdik.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Baş-
kanlığına da bir yazı gönderdik.

Burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bula-
şıcı hastalıklardakine benzer şekilde yapıldığını, ekstra bir uygulama yapılmasına 
asla gerek olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum."

DİYANETİN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada ise Din 
İşleri Yüksek Kurulunun, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan alındığı hatırlatılarak 
şöyle denildi:
"Din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Ko-
vid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrul-
tusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlen-
mesi ve defnedilmesi farzı kifayedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerler-
deki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini 
sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafın-
dan gerekli tedbirler alınmalıdır."

EVDE KALA KALA YENECEğİZ 
BU KORONAVİRÜSÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantı sonrası yaptığı açıklama-
da, sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı.
       
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar 
gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün 
vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabine'si üçüncü 
kez toplandı. Toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 
Başkan Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirerek, 
"7 Nisan gecesi başlayacak, 19 Nisan saat 24'de bitecek. Yasağın açıklandığı ilk 
saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi 
için gereken tedbirleri alacağız." dedi.
 Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve 
mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda temizlik malzemesi ihtiyacını da karşıla-
yabilecek güce sahiptir. Bugüne kadar 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğru-
dan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. İstihdamın devam etmesi için kısa çalışma 
ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bun-
dan yararlanamayan vatandaşlarımıza da 1170 lira maaş desteği vereceğiz.

Tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm imkanlarımızı seferber ederken maale-
sef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Özel bankalarında 
üzerlerine düşenleri yapmalarını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ül-
kemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi 
yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bir süre daha sabredeceğiz ondan sonra inşallah feraha kavuşacağız. Gün birlik 
olduğumuzu gösterme günüdür. Ümidimizi birlikte taze tutuyoruz. Sizlere evde 
kalın sabredin kurallara uyun derken nasıl zorluklarla karşı karşıya olduğunuzu 
elbette biliyoruz. Vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. İnşallah az kaldı 
atalarımızın dediği gibi kara gün kararıp kalmaz. Bu kara günler sadece milleti-
mizin değil bütün dünyanın kara günleridir. Sıradan gördüğümüz gündelik ha-
yatımızın nasıl da nimet olduğunu hep beraber müşahade ediyoruz.

TARIM VE HAYVANCILIK 
FAALİYETLERİNDE BULUNANLAR 
SOKAğA ÇIKMA YASAğINDAN 

MUAF TUTULACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açık-
lamada "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulu-
nanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." 
ifadelerini kullandı.
 Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar so-
kağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta 
sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı 
öncesi, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bir 
görüşme gerçekleştirdi.
Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektö-
ründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmama-
sı için bir dizi önlem aldıklarını belirten Bakan Pak-
demirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan 
çiftçiler, üreticiler ve gıda sektörünün sokağa çıkma 
yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiğini be-
lirtti.
Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grup-

ları şöyle açıkladı:
“Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (Et, Balık, 
meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünite-
lerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalı-
şanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.
Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için 
Pazar akşamı saat 18.00'den sonra haller ve market-
lerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Bura-
larda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşama-
yacaklar.
Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da veteriner 
hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki gün-
lük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacak-
lardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve be-
sicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar.
Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hasta-
neler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuru-
luşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye de-
vam edebilecekler.
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, 
genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da 
tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu 
vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam 
edebileceklerdir.

Aynı şekilde, mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu 
il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il 
ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Ba-
rınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da 
devam ediyoruz.”
Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli 
ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya vete-
riner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir 
sıkıntı olması halinde Mülki Amirlere (Kaymakamlık, 
Valilik, Tarım ve Orman İl, ilçe Müdürlükleri) başvura-
bileceklerini de belirtti.
Kovid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken, 
Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan 
sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, “İyi biliyo-
ruz ki, biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceği-
miz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak, 
bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için 
üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir 
millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geri-
de bırakıp, aydınlığa da yine birlikte, birbirimizden 
aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz 
için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli 
vatandaşlarım sizler de hem kendiniz hem de çev-
renizdekilerin sağlığı için evde kalın” diye de ekledi.
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 Dursunbey Belediyesi Dezenfekte edilmedik,  ilaçlan-
madık nokta bırakmadı. koronovirüs salgını sebebiyle 
şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde  bugüne kadar 
tonlarca dezenfektan kullandı. Bir yandan dezenfekte 
çalışmaları aralıksız devam ederken, diğer yandan da 
belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların gıda 
ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor. Dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını ile mücadele etmek için dört koldan 
çalışıyor. Vatandaşların sağlığını korumak maksadıyla 

7 gün 24 saat sahada çalışan belediye ekipleri, kamu 
kullanımına açık olan, otobüs terminalleri, toplu taşıma 
merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grup-
ları, açık alan spor aletlerini düzenli olarak dezenfekte 
etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 
yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma 
yasağı” genelgesi doğrultusunda süreçle ilgili vatan-
daşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunula-
rak #EvdeKal kampanyasına destek veriliyor. 

DURSUNBEY BELEDİYESİ EKİPLERİ, 
ECZANELERİ, 

TÜM ESNAFLARI VE CADDELERİ 
DEZENFEKTE ETTİ.

VATANDAŞLARA, BOREL EL 
DENZENFEKTAN İLACI DAğITTI.

Bor Dezenfektanlar Dağıtılıyor!
Koronavirüs ile mücadele çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımıza %100 yerli Bor dezenfekten da-
ğıtımı gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde başlayan dağıtımımız öncesi Büyükşehir İtfaiyemiz'de cadde ve 
sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İsteyen esnaflrımızın iş yerleri de Belediyemiz ekipleri tara-
fından dezenfekte edildi.

İdlip’te devam eden harekât bölgesindeki bir as-
ker’den gelen jeneratör talebini hemen yerine ge-
tiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van’a harekâtta görevli Mehmetçikler teşekkür etti. 
Edinilen bilgiye göre Suriye İdlip harekât bölgesin-
de görevli Dursunbeyli asker Mustafa Dilbaz Bele-
diye Başkanı Ramazan Bahçavan ile irtibat kurarak 
ellerindeki jeneratörün bozulduğunu ve yeni bir je-
neratöre ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun üzeri-
ne Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekip-
lerine talimat veren Başkan Bahçavan, İdlip’e acil 
olarak bir jeneratör gönderilmesi talimatını verdi. 
Kısa sürede harekat bölgesine ulaştırılan jeneratör 
önünde poz veren Mehmetçikle sosyal medya üze-
rinden Başkan Bahçavan’a teşekkürlerini ilettiler. 

Mehmetçik’ten 
Başkan 

Bahçavan’a 
Jeneratör 
Teşekkürü


