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Kandilde dualar 
evlerde yükseldi 

Meram’dan 
yaşlılara destek

Diyanet İşleri Başkanlığının 
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında camilerdeki toplu ibadet 
ve faaliyetlere ara verdi. Miraç 
Kandili’nde normal zamanda 
camileri doldurup taşıran 
Müslümanlar, bu kez camilere 
gidemedi ancak dualarını de 
evlerinde eksik etmedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi örnek bir 
hizmete imza attı. Belediye, 
60 yaş üstü vatandaşların 
evlerinden çıkmamaları ve 
virüs tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmamaları adına market ve 
eczane ihtiyaçlarını karşıla-
mada ve fatura ödemelerinde 
aracılık etmeye başladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Gençler için vefa vakti!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, İçişleri 
Bakanlığı kararıyla 65 yaş 
üstü vatandaşların sokağa 
çıkamayacak olması nedeniyle 
gençlere çağrıda bulundu. 
Başkan Altay, bu süreçte 65 
yaş üstü vatandaşların günlük 
ihtiyaçlarını karşılamaları için 
gençlere önemli görevler 
düştüğünü 
belirterek, 
“Gençlerimiz 
için şimdi 
vefa vakti” 
dedi. 
n HABERİ 
SAYFA 
12’DE

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Konya’da önemli bir hizmet 

Konya’da kısa süre önce hizmet vermeye başlayan 
Sleepy Baby Spa Merkezi, verdiği hizmet ile çocuk 
gelişimine katkı sağlıyor. Merkezde çocukların ya-
nında annelere de hizmet veriliyor. Bu özelliğiyle de 
SLEEPY Baby Spa Merkezi, Konya’da bir ilk olma 
özelliği taşıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

05 Eczanede Kovid-19’a 
karşı şerit önlemi 06 Eşinin ailesini kaynar 

su dökerek yaktı! 07 10En büyük hayali 
akülü araba

Koronavirüse karşı 
aktarlara talep arttı

Dezenfekte için
harekete geçtiler

Koronavirüs (Kovid-19) hastalığı-
nın bulaşma riskine karşı alınan 

tedbirler kapsamında Büsan Orga-
nize Sanayi Bölgesinde bulunan 
işyerlerinde dezenfekte çalışma-
ları aralıksız sürdürüyor. Büsan 
Sanayi Başkanı İbrahim Azman, 
“Tedbir bizden, takdir Allah’tan” 

dedi.   n SAYFA 5’TE

Koronaya karşı
evinizde kalın!

Türkiye’de koronavirüs tanısı konan 
kişi sayısı her geçen gün artıyor. 
Hasta sayısı 1000’e yaklaşırken, 

hayatını kaybeden sayısı 20’yi geçti. 
Sayının artmasıyla tedbirlerin daha 
da sıkılaştırıldığı Türkiye’de 65 yaş 
üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar 

için sokağa çıkma yasağı çıkarıldı.  
n SAYFA 13’TE

Bağışıklığı güçlendirin
Dünyayı tehdit altına alan koronavirüse karşı uzmanlar bağışıklık sistemini 

güçlendirin uyarısı yapıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası 
Zade Vital, ortaya koyduğu ürünlerle önemli bir misyon üstlenmiş durumda 

ZADE VİTAL’E 
OLAN TALEP ARTTI

Küresel ölçekte yaşadığımız Koronavirüs (CO-
VID-19) salgınıyla mücadelede henüz bir ilaç 
ya da aşı bulunamadı. Bilim insanı ve tıp uz-
manlarının bu konuda birleştiği tek ortak görüş 
ise, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Bu 
kapsamda salgın ile birlikte, insanların besin 
desteklerine olan talebi de arttı. Bu durum, Tür-
kiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital 
ürünlerine olan talebi de artırmış durumda.

ÇÖREK OTU YAĞI
TERCİH EDİLİYOR

Zade Vital ve Helvacızade Grubu CEO’su Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, bağışıklığı dengele-
mek için şu anda pazarda en çok tercih edilen 
ürünlerden birinin, çörek otu yağı olduğunu 
söyledi. Üretim kapasitelerini artırdıklarını be-
lirten Büyükhelvacıgil, “Konya’daki Zade Vital 
İlaç Üretim Tesislerimizde besin desteklerimizi 
ilaç standardında üreterek toplum sağlığına gü-
venle destek oluyoruz” dedi.  n SAYFA 2’DE

Uğur İbrahim Altay
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Dünyayı tehdit altına alan koronavirüse karşı uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirin uyarısı yapıyor. Bu kapsamda 
Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, ortaya koyduğu ürünlerle önemli bir misyon üstlenmiş durumda 

Zade Vital önemli 
bir misyon üstlendi

Küresel ölçekte yaşadığımız 
Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla 
mücadelede henüz bir ilaç ya da aşı 
bulunamadı. Bilim insanı ve tıp uz-
manlarının bu konuda birleştiği tek 
ortak görüş ise, bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi. Güçlü bir vücut di-
renci, Corona’ya da direniyor ve has-
talığı daha hızlı yenmemizi sağlıyor. 
İşte bu noktada, son dönemde tüm 
dünyada yukarı bir ivme yakalayan 
doğal, bitkisel besin destekleri dev-
reye giriyor. Bu kapsamda salgın ile 
birlikte, insanların besin destekle-
rine olan talebi de arttı. Bu durum, 
Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam mar-
kası Zade Vital ürünlerine olan talebi 
de artırmış durumda. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR 
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-

lunan Zade Vital ve Helvacızade 
Grubu’nun CEO’su Dr. Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, bağışıklığı dengele-
mek için şu anda pazarda en çok ter-
cih edilen ürünlerden birinin, çörek 
otu yağı olduğunu söyledi. Klinik ça-
lışmalarda da etkisi kanıtlanmış olan 
çörek otunun, sağlıklı besin desteği 
kategorisinde yer aldığını dile ge-
tiren Büyükhelvacıgil, koronavirüs 
salgınından sonra ise ürüne olan ta-
lebin arttığını söyledi. Besin destek-
lerinin koronavirüse ve diğer virüs-
lere karşı direnç sağladığına dikkat 
çeken Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil,  
“Bağışıklık sistemimizi dengede tu-
tabilmek bu dönemde çok önemli. 
Düzenli bir yaşam, sağlıklı beslenme 
ve düzenli egzersizin yanı sıra eksik 
kalan vitamin ya da mineral ihtiyaç-
larımız için besin desteklerinden fay-
dalanabiliriz. Besin destekleri de bu-
rada devreye giriyor. Bunun dışında 
önemli bir konu ise hijyen… Ürün-
lerimiz GMP yani, iyi üretim uygu-
lamaları standartlarında üretiliyor. 
Konya’daki Zade Vital İlaç Üretim 
Tesislerimizde besin desteklerimizi 
ilaç standardında üreterek toplum 
sağlığına güvenle destek oluyoruz. 
Bu konuda bilinçlenmeye başlayan 
insanlarımız artık bu özelliğe daha 
çok dikkat edecek” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 
ARTMIŞ DURUMDA 

“Zade Vital’in resmi rakamlar 
netleşmesede, salgın ile birlikte özel-
likle bağışıklığı güçlendirmeye des-
tek olan ürünlerinde satış hacmi 3 

katı kadar arttı” diyen Büyükhelva-
cıgil, Türkiye’de koronavirüs vakala-
rının gözükmesi ile taleplerde artışın 
sürdüğünü de sözlerine ekledi. Çö-
rek otu yağının dışında, C vitamini 
ve çinko içeren Sambucus (kara-
mürver ekstresi), Probiyotik daily ve 
üst solunum yolu enfeksiyonlarında 
kullanılan %100 doğal nazal sprey 
Nigefix için pazarda yüksek bir talep 
olduğuna işaret eden Büyükhelva-
cıgil, şöyle devam etti, “Zade Vital 
ürün taleplerinde, şuanda yüzde 
5’lik bir artış var. En çok talep gören 
ilk 3 ürün ise sırasıyla Zade Vital Çö-
rek Otu Yağı, Zade Vital Nigefix Na-
zal Sprey ve Zade Vital Sambucus.. 
Ay sonuna kadar bu talebin yüzde 
10’a çıkacağı tahmin ediliyor. Marka 
şu anda ek vardiya uygulaması ile 

üretim kapasitesini artırmış durum-
da. Zade Vital ayrıca çalışmaları sür-
mekte olan C vitamini, Sambucus ve 
Multivitamin efervesanları ile Sam-
bucus şurubunun da çalışmalarını 
hızlandırarak yakın zamanda sadece 
eczaneler aracılığı ile pazara sunma-
ya hazırlanıyor. Zade Vital pazarda 
ilk kez zeytin yaprağı ekstreli efer-
vesan ürünleri ile bağışıklığa ekstre 
destek sağlama hedefinde.”

SON 10 GÜNDÜR TALEP 
PATLAMASI YAŞANIYOR 

Tüm bu hazırlıklar için gerekli 
olan altyapılarının hazır olduğuna 
dikkat çeken Dr. Büyükhelvacıgil, 
Konya’da bulunan Avrupa’nın en 
yüksek kapasiteli (yıllık 1 milyar yu-
muşak kapsül) Zade Vital İlaç Üretim 
Tesisleri üretimlerine devam ettiğini 

dile getirdi. Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil ayrıca, “İhracat kanadımızda 
15 farklı ülkeye ve geçen yıldan bu 
yana ABD pazarına ürünlerimizi su-
nuyoruz. ABD’de Amazon kanalıyla 
da ulaşılabilen Zade Vital ürünlerine 
artan bir talep bulunuyor. Son 10 
günde bu talepler iyice artmış du-
rumda. Mart başından itibaren ül-
kemizde de olduğu gibi ABD’de de 
çörek otu yağı, sambucus ve çinko 
taleplerinde büyük bir artış gözlem-
ledik. Talepteki ana merkez noktası 
bağışıklığı dengelemeye ve vücut di-
rencini artırmaya yönelik ürünlerin 
tercih edilmesi” dedi.
DESTEKLER AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR

Zade Vital’in bugün önemli bir 
misyon üstlendiğinin altını çizen 
Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti, 
“Zade Vital, tüm dünyada ve ne ya-
zık ki ülkemizde de üzücü kayıplara 
neden olan yeni koronavirüsü (CO-
VID-19) salgınıyla ilgili, kesintisiz 
devam eden üretimleriyle toplum 
sağlığını korumada üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeyi he-
deflemektir. Riskin yüksekliği ve 
muhtemel yayılımların önlenme-
si hedefiyle kısa bir süre önce yüz 
yüze iletişimi durduran şirketimiz, 
Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri ile 
ülkemizin dört bir tarafına GMP 
(Good Manufacturing Practices / İyi 
Üretim Uygulamaları) standartların-
da üretilmiş sağlık destek ürünleri-
ni göndermeye devam etmektedir. 
Günümüzde doğru üretilmediğinde 
faydadan çok zarar verme ihtimali 
bulunan bu alanda toplumumuzun 
bilgilenmesi, doktor ve eczacıları-
mız tarafından tavsiye edilen, sade-
ce içeriğinden ve kalitesinden emin 
olunan ürünlerden destek alınması, 
bugün ayrı bir önem taşımaktadır. 
2018 yılında dünyada tüm sektörler 
içinde ilk kez TS-13811 Hijyen ve 
Sanitasyon Standardizasyonu Bel-
gesi’ni alan şirketimiz, Ege Üniver-
sitesi ARGEFAR ile işbirliği, 18 farklı 
kalite-sistem sertifikası ve Ulusla-
rarası GMP standartları ile doğru 
ürünleri insanlarımız ile buluştur-
mayı amaçlamaktadır. Şirketimizle 
ilgili bir ihtiyacı olması durumunda 
bizlere 444 92 33 numaralı telefon-
dan ve info@zadevital.com.tr adre-
sinden ulaşabileceğinizi bilgilerinize 
sunarız.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
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Konya’da kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Sleepy Baby Spa Merkezi, verdiği hizmet ile çocuk gelişimine katkı sağlıyor. Merkezde 
çocukların yanında annelere de hizmet veriliyor. Bu özelliğiyle de SLEEPY Baby Spa Merkezi, Konya’da bir ilk olma özelliği taşıyor

‘Çocuk gelişimine katkı sağlıyor’
Konya’da kısa süre önce hizmet 

vermeye başlayan Sleepy Baby Spa 
Merkezi, 0-3 yaş aralığındaki bebek-
lere jakuzide rahatlama imkanı su-
nuyor. Merkez hakkında bilgi veren 
SLEEPY Baby Spa Merkezi Kurucu 
ve Yöneticisi Büşra Yantür Bülüç, 
“Kızımın doğumun ardından mi-
marlık mesleğini bırakarak bu alana 
yöneldim. Bebek sektörü daha da 
hoşuma gitmeye başladı. Kızımda 
Kolik sancısı vardı.  Kızımı Ankara’da 
böyle yerlere götürüyordum. Böyle 
merkezler o zaman Konya’da yoktu. 
Biz çok rahatlığını gördüğümüz için 
Konya’ya da bu merkezden getirme-
ye karar aldık.  Bebek SPA’sı; Gebelik 
dönemi boyunca, amniyon sıvısı için-
de gelişen bebeğin, doğumla birlikte 
yeni yaşam alanına alışması, büyü-
mesinin devam etmesi için bize sağ-
lık sunan suyun etkilerinden fayda-
landığımız bir alandır bebek SPA’ları. 
Bebekler doğumdan 3 hafta sonra 
merkezimizdeki hizmetlerinden fay-
dalanabilir. Bebeklere herhangi bir 
fiziksel rahatsızlık yoksa (kolik, kas 
hastalığı, kabızlık) haftada bir kez 
merkezimize gelmelerini önemsiyo-
ruz. 0-36 ay bebeklere hizmet veren 
merkezimizde odalarımız kişiye özel 
hizmet vermektedir. Hem rezervas-
yon öncesinde ve sonrasında temiz-
liklerimizi odalarımızı gerçekleştiri-
yoruz. Çok fazla arka arkaya seans 
almamaya dikkat ediyoruz Rezer-
vasyon sistemi ile çalışıyoruz. Sean-
sımız 1 saat sürüyor. Bebeklerimizi 
seansları şu şekilde 20-25 dakika 
Jakuzide hidroterapi, 15-20 dakika 
bebek mesajı ve hazırlıklarla bir saat 
sürüyor.  Suyun içerisinde bebekleri-
miz özgürde hareket ettiğinde ayak-
ları, kolları rahat bir şekilde çalışıyor. 
Dolaşım ve sindirim sistemlerine çok 
rahat faydaları var. Kabızlık sorunu 
çeken, kolik sorunu çeken bebekle-
rimiz yapılan terapinin ardından ra-
hatlıyor. Küçük bebekler düzenli bir 
şekilde merkezimize geldiği zaman, 
sonrasında bebeğimiz oturmaya baş-
ladığında sağa doğru eğiliyorsa sola 
doğru itme refleksi gelişiyor. Odala-
rımız her bebek için özel hazırlanıp, 
jakuzilerimiz her bebeğe özel olarak 
doldurulmaktadır. Merkezimizden 
yararlanan ailemiz merkezimizden 
oldukça mutlu ayrılıyorlar. Seans bi-
timinde bekleme alanında ailelerimiz 
çocukları birlikte rahatlıkla oturabili-
yorlar” ifadelerini kullandı.

‘HİDROTERAPİ KAS SİSTEMİNİN 
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR’
Hidroterapi hakkında da bilgi ve-

ren Bülüç, “Hidroterapi bebeklerin 
zihinsel ve motor becerilerinin ge-
lişmesini destekler, daha bilinçli ve 
kontrollü hareket etmesine yardımcı 
olur. Beyin ve kas gelişimi, bebekle-
rin bunları ne kadar harekete geçir-
mesine bağlıdır. Hidroterapinin fay-

dalarını da sıralayan Büküç, “Sudaki 
direnç ile kas ve iskelet sistemi geli-
şir. Sindirim ve dolaşım sistemlerine 
olumlu katkı sağlar. Suyun göğüs ka-
fesine uyguladığı basınç, akciğerlerin 
kapasitesini göğüs kaslarını gelişti-
rerek arttırır ve solunum sisteminin 
gelişmesine yardımcı olur. Doğuştan 
olan yüzme refleksleri harekete geçi-
rilir ve bebeğin hareketlerini kontrol 
etmeyi öğrenirken koordinasyon be-
cerileri gelişir. Hareket kabiliyetini 
artırır. Eklemlere bağlı kaslarının ge-
lişimini sağlar” diye konuştu.
‘MASAJ İLE BEBEKLER RAHATLIYOR’

Bebek masajı, bebek masajının 
faydaları ve bebek masajı uygulanır-
ken dikkat edilmesi gereken nokta-
lara da dikkat çeken Bülüç, “Bebek 
mesajı, bebeklerin fiziksel ve ruhsal 
olarak rahatlamasını sağlarken, anne 
ve babadan sonra diğer insanlarla 
olan bağını kuvvetlendirmesinde de 
önemli rol oynar. Bebeklerin cilt ya-
pısına uygun organik yağlarla bebek 
mesajında uzmanlaşmış masaj tera-
pistleri eşliğinde uygulanmaktadır. 
Bebek masajı bebeklerin fiziksel ve 
ruhsal rahatlamasını sağlar. Uyku 
öncesi yapılırsa bilinçaltı uykuya ha-
zırlanır. Bağışıklık sistemini güçlen-
dirir. Eklemlerdeki gerilimi azaltır-
ken, iskelet kaslarının rahatlamasını 
sağlar. Büyüme ağrılarını önlemede 
fayda sağlar. Bebeğin fizyolojik geli-
şiminde destekleyici rol üstlenir” ifa-
delerini kullandı
‘ANNELERE DE HİZMET VERİYORUZ’

Merkezde bebeklerin yanında 
annelere de hizmet verdiklerin altını 
çizen Bülüç, “Merkezimizden her ai-
lenin yayınlanması için her bütçeye 
uygun paketlerimiz var. Merkezimizde 
bebeklerimiz kadar annelerimizde kıy-
metlidir. Annelerimizin 9 ay bebeğini 
karnında taşıyıp, sonrasında emzirme 
sürecinde yaşadığı özellikle boyun bel 
bölgesi ağrılarını düşünüp, Fizyotera-
pistimizle ile anne mesajı hizmeti ver-
mekteyiz. Ben bir anneyim ve merke-
zimizi bir anne hassasiyeti ile kurdum 
ve o şekilde işletmeye devam ediyo-
rum. Annelerimize verdiğimiz hizmet 
ile Konya’da tekiz” şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büşra Yantür Bülüç
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Miraç Kandili’nde dualar evlerden yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığının 

koronavirüs tedbirleri kapsamında 
camilerdeki toplu ibadet ve faali-
yetlere ara verdi. Miraç Kandili’nde 
normal zamanda camileri doldurup 
taşıran Müslümanlar, bu kez cami-
lere gidemedi ancak dualarını de 
evlerinde eksik etmedi. Türkiye’nin 
dört bir yanında evlerde gecenin 
ilerleyen vakitlerine kadar namaz 
kılınıp Kur’an-ı Kerim okundu, du-
alar edildi. Televizyondan yapılan 

Miraç programları takip edilerek 
yapılan dualara amin denildi. 

Tekirdağ ve Kırklareli’nde, ev-
lerinde Kur’an-ı Kerim okuyan, 
namazlarını kılan vatandaşlar, tüm 
dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüsün biran önce yok olması, ölüm-
lerin sona ermesi ve hastaların 
iyileşmesi için dua etti.  Kırklarelili 
Nazmiye Kılıç, ilk kez bir kandil ge-
cesinde camiye gidemediğini söyle-
di. Kandil gecelerinde camide toplu 

ibadet yapamamanın İslam alemi 
açısından üzüntü verici olduğunu 
anlatan Kılıç, “Kandil günlerinde 
camiye giderek ibadet etmeye alış-
kındık. Bu bizim için vazgeçilmez 
bir ibadetti. Devletimiz bizlerin 
sağlığını korumak için camilerde 
ibadetlere kısıtlama getirdi. On-
lardan da Allah razı olsun. Dilerim 
ki Allah’tan bir an önce bu hasta-
lık son bulur ve herkes eski mutlu 
günlerine kavuşur.” dedi. 

Süheyla Ertop da tüm vatan-
daşların kandilini kutladı.  Korona-
virüsün özellikle yaşlılar için çok 
riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça 
dışarı çıkmadıklarını ve toplu alan-
larda bulunmadıklarını anlatan 
Ertop, kandil gecesi hastaların sağ-
lığına kavuşması, hastalığın bir an 
önce sona ermesi, dünyanın içinde 
bulunduğu bu kötü durumdan kur-
tulması için dua ettiğini dile getirdi.
n AA

“İşçilerimiz, esnaflarımız ve üc-
retli öğretmenlerimiz başta olmak 
üzere insanımız zor durumda” di-
yen Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman hükümete 
önemli bir çağrı yaptı. Saadet Par-
tisi Gençlik Kolları Genel Başkanı 
ve Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman sosyal medya hesabı 
aracılığıyla önemli bir paylaşımda 
bulundu. İnsanların ekonomik ola-
rak zor durumda olduğunu söyleyen 
Karaduman, hükümetin söz konusu 
duruma çözüm üretmesi gerektiğini 
belirtti. Hükümetin üzerine düşeni 
yapması gerektiğini söyleyen Kara-
duman vatandaşların katkılarının 
sağlanacağı bir fon oluşturabile-
ceğini de dile getirdi. Karaduman, 
“Vatandaşlarımızın katkılarını sağ-

layacakları bir fon oluşturulmalı ve 
buradan mağduriyet yaşayan vatan-
daşlarımızın sorunları giderilmeli-
dir.” ifadelerini kullandı. Karaduman 
söz konusu fonun oluşturulması ha-
linde bir aylık maaşını vermeye hazır 
olduğunu da kaydetti.

Saadet Partisi Gençlik Kolları 
Genel Başkanı ve Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman paylaşımın-
da şu ifadeleri kullandı; “İşçilerimiz, 
esnaflarımız ve ücretli öğretmenleri-
miz başta olmak üzere insanımız zor 
durumda. Korona’dan kaçan açlığa 
teslim edilmemeli. Bir fon oluştu-
rulmalı ve mağdur olan vatandaşla-
rımızın sorunları giderilmelidir. Ben 
de 1 aylık milletvekili maaşımı bu 
fona vermeye hazırım.”
n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta telefonla 
yardım başvurusu dönemi

Öğrenci yurtları muhtemel 
dönüşe hazır hale getirildi

Derebucak ilçesinde, yeni tip 
korona virüse karşı önlemler kap-
samında Kaymakamlık tarafın-
dan ihtiyaç sahiplerinin yardım 
başvurularının telefon üzerinden 
alınması uygulamasının başladığı 
bildirildi. Derebucak Kaymakamı 
Coşkun Doğan, tüm dünyanın kü-
resel bir sorun haline gelen korona 
virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı-
ğını vurgulayarak, Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin de bu virüsle 
ulusal çapta mücadelesini devam 
ettirmekte olduğunu belirtti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ülke genelinde yaptığı, hiç-
bir vatandaşın zorunlu olmadıkça 
evden dışarı çıkmaması uyarısının 
Derebucak ilçesinde yaşayan va-
tandaşlar için de çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Doğan, “Dere-
bucak ilçemizin nüfusunun büyük 
bölümünü yaşlı vatandaşlarımız 
oluşturmaktadır ve unutulmama-
lıdır ki, bu virüsün risk grubunda 
yaşlı vatandaşlarımız bulunmak-
tadır. Devletimizin ülke çapında 
almış olduğu her tedbiri Derebu-

cak Kaymakamlığı olarak ilçemiz 
için de alıyoruz. Bu çerçevede, 
Derebucak Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
olarak ilçemizde yeni bir uygula-
mayı hayata geçiriyoruz. Vakfı-
mızdan yardım almak isteyen ve 
bunun için başvuruda bulunmak 
isteyen vatandaşlarımız artık kay-
makamlığımıza gelmek zorunda 
değildir. Vatandaşlarımızın yardım 
başvurularını telefon üzerinden 
almaya başladık. Sizler de tele-
fon üzerinden kaymakamlığımıza 
başvuru yapabilirsiniz. Başvuru-
nuz neticelendiğinde sizlere yine 
telefon yoluyla dönüş yapılacaktır. 
Unutulmamalıdır ki, alacağımız 
her türlü tedbir her virüsten daha 
güçlü olacaktır” dedi. Kaymakam 
Doğan, ayrıca ilçe halkına yörede 
devlet tarafından alınan tedbirler 
için gösterdiği hassasiyetten dolayı 
teşekkür de ederken, “Korona vi-
rüs fiziki olarak birbirimiz arasında 
uzaklık koysa da gönüllerimize asla 
ayrılık düşüremeyecektir” ifadele-
riyle sözlerini sonlandırdı. n İHA

Beyşehir ilçesindeki yükseköğ-
renim yurtlarının üniversite öğren-
cilerinin olası dönüşüne hazır hale 
getirildiği bildirildi. İlçe merkezin-
de bulunan yükseköğrenim yurt-
larında yeni tip korona virüsüne 
karşı tedbir ve önlem maksadıyla 
yürütülen dezenfekte faaliyetle-
rinin son bulduğu ve yurt hizmet 
binalarının öğrencilerin muhtemel 
dönüşüne hazır hale getirildiği 
belirtildi. Beyşehir ve Eşrefoğlu 
Yurt Müdürü Mustafa Songül, Ali 
Akkanat Kampüsünde bulunan 
farklı fakülte ve yüksekokullarda 
öğrenim gören öğrencilerin barın-
dığı, ancak eğitime virüs dolayı-
sıyla verilen aradan sonra boşalan 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve 
Eşrefoğlu Öğrenci yurt hizmet bi-
nalarının dezenfeksiyon faaliyetleri 
sonrasında daha temiz, hijyenik ve 
steril bir ortama kavuşturulduğu-

nu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde oluşturulan özel kı-
yafetli ekiplerce üniversite öğren-
cilerinin kaldığı yurt binalarının 
her bir alanının dezenfeksiyondan 
geçirildiğini aktaran Songül, “Ayrı-
ca yurtlarımızın her bir alanı per-
sonelimiz tarafından da hijyenik 
malzemelerle kapı, iç, pencere, 
dolaplar, WC, laboratuvar, masa 
ve sandalyeler silinmekte, yerler 
ise günlük sıvı ozonlu su ile pas-
paslanmaktadır. Ana giriş ile blok 
girişlerine ise el sıvı dezenfektanlar 
yerleştirilmiştir. Tüm nevresim ve 
yatak takımları yıkanmak suretiyle 
öğrencilerin dönüşüne hazır hale 
getirilmiştir. Büyükşehir Beledi-
yemize duyarlılığı ile bu hizmet, 
katkı ve desteklerinden dolayı ku-
rumum adına çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n İHA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Allah’ın emaneti, cennetin anahtarı ve gözbebeği olarak 
gördükleri yaşlıları virüs tehlikesinden uzak tutmak adına yük almaya devam edeceklerini söyledi

‘Yaşlıların ihtiyacını
biz karşılayacağız’

Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında bir ilki gerçekleştiren Meram 
Belediyesi örnek bir hizmete imza 
attı. Belediye, 60 yaş üstü vatan-
daşların evlerinden çıkmamaları ve 
virüs tehlikesi ile karşı karşıya kal-
mamaları adına market ve eczane 
ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura 
ödemelerinde aracılık etmeye baş-
ladı.
‘YAŞLILARIMIZ SOKAĞA ÇIKMASIN 

İHTİYAÇLARINI BİZ GETİRELİM’
‘#SokağaÇıkma ihtiyaçlarını biz 

getirelim’ sloganıyla başlatılan kam-
panya çerçevesinde Meram Beledi-
yesinin, 60 yaş üstü vatandaşların 
market ve eczane ihtiyaçlarının evle-
rine götürülmesinde ve faturalarının 
ödenmesinde aracılık edeceklerini 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Covid-19 virüsü-
ne karşı yürüttüğümüz ulusal mü-
cadelede de hemşehrilerimize bir 
telefon kadar yakınız” diye konuştu. 
“#EvdeHayatVar kampanyasına 
verdikleri desteği “#SokağaÇıkma” 
diyerek pekiştirdiklerini ifade eden 
Başkan Kavuş, “Yaşlılarımız, yük-
sek medeniyetimizin bize öğrettiği 
şekliyle Allah’ın emaneti, cennetin 
anahtarı, gözümüzün bebeğidir. 
Onlar bize bir yük değil, hayatları-
mızın belki de en güzel tarafıdır. On-
ları bu virüs belasından olabildiğin-
ce koruyup muhafaza etmek bizim 
için, verilen emanete sahip çıkmak 
hatta cennetin kapısını aralamaktır. 

O sebeple böylesi önemli örnek bir 
çalışmaya imza attık. Haftasonla-
rı dahil olmak üzere onların temel 
ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu hiz-
metimizden yararlanmak isteyen 60 
yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 
numaralı telefonu arayacak, bizde 
bir öğlen bir de akşam olmak üze-
re günde iki kez ihtiyaçlarını onlara 
ulaştıracağız. Salgın bakımından 
risk gurubunda olan bu vatandaş-
larımıza ihtiyaçlarının yanında ko-
lonya ve koruyucu maskelerinide 
hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük 
almaya hazırız. Yeter ki hemşehri-
lerimiz sokağa çıkmasın, virüs teh-
likesi ile karşı karşıya gelmesin” diye 
konuştu.

‘GÖNLÜMÜZ, DUAMIZ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIMIZLA’

Öte yandan Meram Belediyesi, 
tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüsle mücadelede büyük özve-
ri, fedakarlık ve cesaretle mücadele 
eden sağlık çalışanları için Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca tarafından 
başlatılan alkış kampanyasına tüm 
birimleriyle destek verdi. Tüm sağlık 
çalışanlarının virüsle mücadelede en 
büyük yükü aldığını kaydeden Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, “Gece gündüz demeden, çoğu 
zaman kendi sağlıklarını hiçe sayarak 
büyük fedakarlık gösteren, çoluk ço-
cuğunu ihmal etme pahasına mille-
tin sağlığı için insanüstü bir çalışma 

sergileyen, Sayın Bakanımızdan bü-
rokratlara, doktorundan hemşiresi-
ne, hasta bakıcısından hizmetlisine 
kadar tüm sağlık çalışanlarımıza bü-
yük bir vefa borcumuz var. Onların 
bu gayretlerini takdir etmek ve far-
kındalık oluşturmak adına başlatılan 
alkış kampanyasına Meram Beledi-
yesi olarak tüm çalışanlarımızla gö-
nülden destek veriyoruz. Bu tabi ki 
onların fedakarlığının yanında hiçbir 
şey belki ama emeklerinin değerini 
bildiğimizi anlatmanın güzel bir yolu. 
Gönüllerimizin, dualarımızın onlar, 
aileleri ve sevdikleri için olduğunu da 
bilmelerini istiyorum. İyi ki varsınız, 
şu zor günlerde iyi ki bizimlesiniz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Abdülkadir Karaduman: Maaşımı vermeye hazırım
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
(Değerli okuyucularım, yazılarım 

devam edecek olup her bölümde sal-
gının farklı yönleri ele alınmıştır.)

SALGINLAR ve SALGIN HASTA-
LIKLAR (1)

Salgınların çoğu insan sağlığını 
doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
felaketlerdir. Salgın hastalıkların çoğu 
bulaşıcı olduğundan bir felaket olarak 
isimlendirilmektedir. Bu felaketler, tari-
hin her döneminde toplumları sosyal, 
sektörel, ekonomik, siyasal, kültürel, 
bilimsel, ve askeri olarak etkilemiştir. 
Salgın hastalıklar, dünyanın değişik ül-
kelerinde çok sayıda insan ölümlerine 
neden olan etkenlerinden birisi olmuş-
tur. Başta veba, sıtma, kolera, tifo, pa-
ratifo, tifüs, çiçek hastalığı ve influenza 
olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık 
insanların kitleler halinde ölümüne ne-
den olmuştur. Günümüzde görülen 
koronavirüs  salgını da can almaya 
devam eden bir salgın hastalıktır.

Salgın hastalıklar, biyolojik afetler, 
organik kaynaklı veya biyolojik taşıyı-
cılar nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar-
dır. Bu biyolojik taşıyıcılar, hastalık ta-
şıyan mikroplar, toksinler ve biyoaktif 
olgular olabilir. Bu olgu gerçekleştiğin-
de çok sayıda ölümler gerçekleşebil-
diği gibi, yaralanmalar, hastalık ya da 
sağlık sorunları da görülmektedir. Bu 
biyolojik faktörler, türüne bağlı olarak 
tarımsal üretimde kayıplara, mera-ot-

lak hastalıklarına, sosyal ve ekonomik 
çöküntüye hatta bir çevre felaketine 
bile dönüşebilir. Salgın hastalıklar 
sadece insanlarda görülmez hayvan, 
bitki ve diğer canlılarda da görülmek-
tedir. Bu salgın hastalıklara örnek ola-
rak sığır vebası, kuş gribi, böcek veya 
diğer hayvan istilaları verilebilir. Salgın 
hastalıklar çoğu zaman zararlı olma-
sı yanında salgın esnasında insanın 
doğaya vereceği zarar azalacağından 
bazı çevre unsurlarınada dolaylı fayda 
sağlayabilmektedir. 

 Biyolojik felaketler “epidemik” 
ve “pandemik” olmak üzere iki başlık 
altında toplanabilir.

Epidemik Felaketler; aynı anda, 
bölgenin büyük ve belirli bir bölü-
münde nüfusu etkileyen felaketlerdir 
(örnek: kolera, veba, akut beyin iltihabı 
gibi).

Pandemik Felaketler; bu tür afetler 
ise herhangi bir epidemik hastalığın 
kıta, kıtalar ölçeğinde veya küresel 
ölçekte dünyada yayılması hâlidir (ör-
nek: H1N1 virüsü, kuş gribi, koronavi-
rüs gibi).

Ülkeler arasında ulaşım kolaylığı, 
vizesiz geçişler, sınır kısıtlamalarının 
hafifletilmesi ya da kaldırılması, her 
türlü ticaret ve ulaşımın artması insan-
ların, gıda maddelerinin ve mikropların 
da dünyada yayılmalarını kolaylaştır-
mıştır. Günümüzde bazı salgınları bi-
yolojik savaş olarak da isimlendirenler 

bulunmaktadır. Bulaşıcı 
hastalıklar toplum sağ-
lığı ile ilgili olduğu için 
dünyada başlıca tehlike-
lerden biri sayılmaktadır. 
Uluslararası alanda sal-
gınların tespiti, salgının 
etkileri, gözlenmesi ve 
ulusal gözetim sistemle-
rinin geliştirilmesi Dün-
ya Sağlık Örgütü(DÖS) 
tarafından değerlendiril-
mektedir. 

Salgın hastalıkların ortaya çıkması 
sadece insan sağlığını değil yaşadığı-
mız ortamda toplumun bütün uğraşı 
alanlarını da ilgilendirmekte ve etkile-
mektedir. Salgınlar farklı bütün sektör-
leri ve dolayısıyla ülke ve ülkeler arası 
ekonomileri de uzun bir süre etkileye-
bilmektedir. 

Salgın krizinin yayıldığı alan ge-
nişliğine göre insan sağlığı üzerinde 
doğrudan veya dolaylı etkisi vardır. 
Çok sayıda ülke, bölge, afet bölgesi 
gibi salgın görülen alanlarda, bir böl-
geden afet nedeniyle kaçanlar veya 
seyahat edenler arasında yeterli hijyen 
sağlanamadığı için salgın hastalıklar 
hızla yayılmaktadır. Ayrıca hastalıklı 
insanların ülkesi dışında veya ülkeye 

yabancı birinin gelmesi 
gibi durumlarda bu yer 
değiştirmelerle salgın 
hastalığın yayılmasına 
sebep olmaktadır. Bu 
nedenle karantina önemli 
bir tedbir olarak görül-
mektedir. Salgın hasta-
lıklar toplumda moral çö-
küntüsüne yol açabilir. Bu 
nedenle pandemik salgın 
hastalıklar korku ortamı 

yarattığı için sadece sağlık uzmanları-
nın tek başına başa çıkabilecekleri bir 
hastalık değildir.  Salgın durumlarında 
ülke içinde hükümet yanında gerekti-
ğinde sivil toplum kuruluşları, meslek 
kuruluşları, sivil savunma, ordu ve 
hükümet dışı bütün örgütler birlikte 
ve koordineli hareket etmeleri son 
derece önemlidir. Bu gibi durumlarda 
hükümetçe alınan tedbirlere uymak ve 
salgına karşı birlikte tavizsiz mücadele 
etmek gerekmektedir.

Sadece salgın hastalıkların yayıl-
ması değil, her türlü afetler de toplum 
sağlığını etkilemektedir. Bazı insan ve 
hayvan hastalıklarının yanında böcek 
istilası, aşırı kuraklık gibi diğer afetler-
de insan sağlığını önemli oranda etki-
lemektedir.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin bazı 
yörelerinde böcek istilası görülmüş-
tür. Böcek istilaları özellikle tarımsal 
ürünlerde verim ve kalite kaybına 
neden olmaktadır. Konya’nın Dere-
bucak ilçesindeki Gembos Ovası’nda 
2006 Temmuz ayında ve Hakkâri’nin 
Yüksekova ilçesinde Temmuz 2005 
de görülen  böcek(çekirge) istilası yü-
zünden büyük maddi zarar meydana 
gelmiştir. Van’ın Bahçesaray ilçesinin 
bazı mahalleleri 17 Haziran 2014’te 
dev çekirgeler tarafından istila edilmiş, 
tarım alanları büyük zarar görmüştür. 
Afrika kıtasında sıklıkla görülen böcek 
istilası (çekirge sürüsü) son günlerde 
başta İran olmak üzere Ortadoğu’da 
görülmüş olup tarım alanları için bü-
yük bir tehdit oluşturmuştur. Güney 
komşularımızda da bu istila  görül-
müştür. Afrika’dan başlayarak büyük 
bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum 
ilan ettiren 400 milyara yakın çekirge-
nin İran ve Irak’a gelerek sınırlarımıza 
dayandığı yakın geçmişte basında yer 
almıştır. Birleşmiş Milletler(BM) Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum 
ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı 
Daniele Donati de Haziran ayına kadar 
çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 ka-
tına çıkabileceğini söylemiş olup Bir-
leşmiş Milletler (BM) ise Doğu Afrika 
ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır 
kabusa çeviren çöl çekirgesi sürüle-
rinin yeniden etkisini artırabileceğini 

duyurmuştur.
Anadolu Ajansı’nın geçen hafta-

ki haberine göre, BM Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), yayımladığı durum ra-
porunda, Afrika Boynuzu bölgesinde 
özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da 
durumun kritik olduğuna ve yeni çekir-
ge sürülerin oluşmaya başladığına dik-
kati çekti. Bölgedeki durumun alarm 
verici seviyelerde olduğu belirtilen 
raporda çekirgelerin yeniden üremeye 
başladığı ve bu sürülerin gıda güven-
liğine tehdit oluşturduğu aktarıldı. Ra-
porda çekirgelerin etkisini göstereceği 
ülkeler arsında Kenya, Somali, Etiyop-
ya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran 
ve Pakistan gösterilmiştir.

Afrika çöl çekirgeleri güney sınırla-
rımız için her zaman bir tehdittir. Ge-
çen hafta güney sınırımıza dayanmış 
olan çekirge istilası ülkemizde büyük 
korku vermiş ancak çekirgeler yön 
değiştirerek ülkemize gelmemiştir. 
Çekirge sürüsü özellikle tahılları ve ye-
şil olan ürünleri yemek suretiyle istila 
ettiği alanlara büyük zarar vermektedir. 

Görüldüğü gibi salgınlar tarımı her 
zaman etkilemekte ve ekimden hasada 
kadar tarım ürünlerinde risk söz konu-
su olmaktadır.

Ülkemizin Koronavirüs salgınını 
en az zayiatla atlatması ve sağlık dilek-
lerimle hoşça kalınız 

(Devam edecek).

SALGIN HASTALIKLARIN 
TARIMA ETKİLERİ VE ÖNLEMLER

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Güneysınır Belediyesi, Koro-
navirüse (Kovid-19) karşı güvenlik 
önlemleri kapsamında merkez ve 
kırsal mahallelerde dezenfekte ça-
lışmalarına devam ediyor. İçişleri 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 
yayınlamış olduğu genelge ile ge-
rekli tedbirlerin alındığını kaydeden 
Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet 
Demir; Belediye olarak tedbir ve 
önleyici eylem planı uygulamalarını 
sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Demir, “Sağlık Bakan-
lığımız ve İçişleri Bakanlığımızın 
Koronavirüs için aldığı önlemler 
kapsamında biz de belediye olarak 

çalışmalarımızı aralıksız sürdürü-
yoruz. Güneysınır merkez ve kırsal 
mahallerimizde bulunan resmi ku-
rum binalarımız, camilerimiz, okul-
larımız gibi toplu yaşam alanlarında 
dezenfekte çalışmalarımızı belli bir 
program dahilinde aralıksız yerine 
getiriyoruz.

Önleyici tedbirler kapsamında 
Belediyemizde nikah akitlerini ger-
çekleştirecek çiftlerimizin için nikah 
törenlerini misafirsiz sadece 2 şahit 
ile sınırladık. Yurtdışına giriş çıkış 
yapmış vatandaşlarımız için evlen-
mek için müracaat edenlerde 14 
gün kuralına dikkat etmeye başla-

dık. Ayrıca cenaze hizmetlerimizden 
olan taziye evlerine gönderdiğimiz 
taziye arabası, masa, sandalye, çay 
servisi gibi hizmetlerimizi kalabalık 
ortam oluşmasını engellemek ve 
virüsün yayılmasını önlemek ama-
cıyla geçici olarak durdurduk. Zabıta 
ekiplerimiz tarafından da ilçemizde 
gerekli yerlerde denetimler yapıl-
makta olup hijyen ve dezenfektan 
konusunda gerekli uyarı ve önlem-
ler alınmaktadır. Merkez ve kırsal 
mahallerimizde yaşayan hemşeh-
rilerimiz Belediyemizin 471 20 20 
numaralı telefon hattını arayarak 
istek, talep ve şikayetlerini belediye 

binamıza uğramadan bulunduğu 
ortamdan iletebilirler. Belediyemize 
ait işyerlerimizde kiracı olarak bulu-
nan esnaf kardeşlerimiz ise tedbirler 
kaldırılıncaya kadar ödeme kolaylığı 
sağlayacağız. Bizim hemşehrileri-
mizden isteğimiz zorunlu olmadıkça 
evlerinden dışarıya çıkmamaları, pa-
nik yapmamaları ve önleyici tedbir-
lere uymaları ayrıca bireysel hijyene 
önem vermeleridir. Resmi açıklama-
ların dışında hiçbir açıklamayı dik-
kate almamalarıdır. Bu süreci hep 
birlikte sağduyulu bir şekilde atlata-
cağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eczanede Kovid-19’a 
karşı şerit önlemi

Hadim’de tedbirler en
üst seviyeye çıkarıldı

Karapınar ilçesinde bir eczacı, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı müşterilerle arasına bir metre 
mesafede emniyet şeridi koyarak 
önlem aldı. Eczacı Sevilay Bozu, 
hem kendi sağlığı için hem de 
başkalarının sağlığı için bu uygu-
lamayı başlattığını belirterek, “Çok 
olumlu tepkiler aldık. Kovid-19 ile 
hep birlikte mücadele ediyoruz.

Yapılan uyarıları dikkate alalım.” 
dedi. Uygulama müşteriler tara-
fından da memnuniyetle karşılan-
dı. Müşterilerden Yüksel Güner, 1 
haftadır dışarı çıkmadığını ve uya-
rıları dikkate aldığını vurgulayarak, 
“Eczaneye mecburen geldim. Bu 
uygulama çok güzel olmuş.” diye 
konuştu.
n AA

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) karşı tedbir 
amacıyla yürütülen dezenfekte ça-
lışmalarının devam ettiğini bildirdi. 
Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, il-
çede okul, cami, hizmet salonları, 
toplu taşıma araçları, çocuk parkla-
rı ve kamu kurumlarının ilaçlama 
ve dezenfekte çalışmalarının sür-
düğünü söyledi.

Virüsün bulaşması ve yayılma-
sını önlemeye yönelik tedbirlerin 
alınmasına devam edildiğini belir-
ten Hadimioğlu, şunları kaydetti: 
“Dünya genelinde salgın hale ge-

len ve ülkemizi de etkileyen kritik 
bir süreçten geçmekteyiz. Vatan-
daşlarımızın her konuda tedbirli 
ve dikkatli olmasını tavsiye ediyo-
ruz. Bizler belediye olarak kamuya 
ait, halkın toplu olarak kullandığı 
alanlar ve bireysel sık kullanılan 
mekanları ilaçlayarak dezenfekte 
ediyoruz. Mesken ve özel yerleri 
ilaçlama yapmıyoruz. Vatandaşla-
rımız, ‘Belediyeden geliyoruz ilaç-
lama yapacağız’ şeklinde kendini 
tanıtanlara itibar etmesinler. Be-
lediye olarak kişiye özel böyle bir 
uygulamamız yok.”
n AA

Koronavirüs (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Büsan 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerlerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürüyor

Büsan’da işyerleri 
dezenfekte ediliyor

Çin’de ortaya çıkan ve daha 
sonra dünyanın birçok ülkesine 
yayılan korona virüsü (Kovid-19) 
hastalığının bulaşma riskine karşı 
alınan tedbirler kapsamında Büsan 
Organize Sanayi Bölgesinde bulu-
nan işyerlerinde dezenfekte çalış-
maları aralıksız sürdürüyor. Büsan 
Sanayi Sitesinde bulunan bin işyeri 
ücretsiz bir şekilde dezenfekte edili-
yor. Gerçekleştiren çalışmalar hak-
kında bilgi veren Büsan Sanayi Baş-
kanı İbrahim Azman, Koronovirüs 
COVID- 19 salgınının tüm dünyada 
yayılmış olduğuna dikkat çekerek, 
“COVID-19 maalesef ülkemize de 
ulaştı. Tüm müslümanlara, tüm 
insanlığa geçmiş olsun. Rabbim 
şifa versin. Bu süreçte devletimiz 
gereken önlemleri tam zamanında 

almıştır. Sağlık Bakanımız, ekibi ve 
tüm devlet erkanı virüsün Türki-
ye’ye geldiği günden bu yana ciddi 
çalışmalar yürütüyor, önlem alıyor.  

Devletimiz ve yerel yönetimlerimiz 
bu konuda gereken tüm çabayı gös-
teriyor. Ülke olarak ve birey olarak 
bu soruna birlikte tedbir almayı biz-

ler de toplum sağlığı için üzerimize 
düşeni yapmalıyız. Başta temizlik 
olmak üzere kişisel önlemelerimizi 
almalıyız. Çevre ile olan asgari me-
safemizi koruyalım, yakın mesafe-
den kaçınalım. Panik, korku, endişe, 
stress bağışıklık sistemimizi zayıf 
düşürüp başka hastalıklara sebep 
olmasın.  Büsan Sanayi Yönetimi 
olarak bizler de sanayi sitemizde 
faaliyet gösteren firmalarımızda ça-
lışan ve yöneticilerin sağlıklarını dü-
şünerek sanayi sitemizde bulunan 
tüm işyerlerine dezenfekte çalışma-
sı sürdürüyoruz. Yine Büsan Büyük 
Cami bahçesinde kurulan çadırda 
araçları dezenfekte ediyoruz. Tedbir 
bizden, takdir Allah’tan” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Güneysınır’da koronayla mücadeleye devam
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Pazar yerinde satırlı 
sopalı kavga: 3 yaralı

Buğday yüklü TIR, şeker
yüklü TIR’a çarptı

Hüyük ilçesinde pazar yerinde 
meydana gelen satırlı sopalı kav-
gada 3 kişi yaralandı. Olay, pazarın 
kurulduğu Bahçelievler Mahallesi 
110220 Sokak’ta meydana geldi. 
İddiaya göre, iki grup arasında ala-
cak meselesi yüzünden kavga çıktı. 
Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de 
kullanıldığı kavgaya polis ekipleri 
ve çevredekiler müdahale ederek 

büyümesini önledi. Kavgada vü-
cudunun çeşitli yerlerinden yarala-
nan Y.S., A.Ö. ve O.Ö. olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla Hüyük 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis kavgaya 
karıştığı iddia edilen kişileri gözal-
tına aldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Ereğli ilçesinde seyir halindeki 
TIR’a arkadan çarpan buğday yük-
lü TIR şarampole devrildi. Kaza, 
Ereğli ilçesi Konya - Adana karayo-
lu üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, H.A. idaresindeki 
66 EG 985 plakalı buğday yüklü 
TIR, seyir halinde olan toz şeker 
taşıyan B.B. yönetimindeki 42 EKY 
70 plakalı TIR’a arkadan çarptı. 
Kazada buğday taşıyan TIR devri-
lirken, kasasındaki yüklü buğday 

karayolu üzerine ve yol kenarına 
saçıldı. TIR sürücüsü kazayı yara 
almadan atlatırken, olay yerine 
sevk edilen sağlık ekipleri tarafın-
dan sürücü sağlık durumu kont-
rol edildi. Karayolu bir süre araç 
trafiğine kapanırken, polis ekipleri 
yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. 
Yapılan çalışmanın ardından yola 
saçılan buğdayın temizlenmesiyle 
yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla il-
gili soruşturma başlatıldı. n İHA

Boşanmak istediği eşini darp eden koca, olayı anlamak için eve gelen eşinin ailesini sobanın 
üzerinde bulunan güğümde kaynayan suyla yaktı. Olayı gerçekleştiren damat gözaltına alındı

Eşinin ailesini kaynar 
su dökerek yaktı!

Aksaray’da kendinden ayrılmak 
isteyen eşini darp eden koca, kav-
gayı aralamak isteyen eşinin ailesini 
de kaynar suyla yaktı. Olay, Yavuz 
Sultan Selim Mahallesinde bulunan 
müstakil bir evde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, kendisinden 
ayrılmak isteyen eşi Nurcan B. (39) 
ile defalarca tartışan Ahmet B. (40), 
6 yaşındaki çocuklarının önünde 
eşini sandalye ile vurarak darp etti. 
Çaresiz kadın kocasının elinden kur-
tulmak için babası Süleyman K. (70) 
ve ağabeyi Fatih K.’dan (45) yardım 
istedi. Olayı öğrenmek ve ortalığı 
yatıştırmak için kızının oğlu ile kızı-
nın evine gelen baba Süleyman K., 
damadı ile konuşmak isteği sırada 
damadının kaynar su ile saldırısı-
na maruz kaldı. Kayınpederinin ve 
kayın biladerinin üzerine sobanın 
üzerinde kaynar su dolu güğümü 
boşalttı. Kaynar suya maruz kalan 
baba ve oğlu vücudunun çeşitli yer-
lerinden yanarak yaralandı. Kavga 
seslerini duyan mahalle sakinleri 

durumu 112 Acil Çağrı merkezine 
bilirdi. İhbar üzerine olay yerine po-
lis ekipleri sevk edilirken, yaralılar 
içinde ambulans gönderildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen polis ekipleri 
devam eden kavgayı önlerken, 112 
Acil Yardım ekipleri de darp sonucu 
yaralanan kadını, kaynar suyla yana-
rak yaralanan baba ve oğlunu Aksa-

ray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 
Burada tedavi edilen yaralıların du-
rumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 
tedavileri tamamlanan yaralılar ifa-
deleri alınmak üzere Polis Merkezi 
Amirliğine getirildi. Olayı gerçek-
leştiren Ahmet B. gözaltına alırken, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘BEN KORKUYORUM, 
CEZASINI ALSIN’

Eşi tarafından darp edilen ve eşi-
nin her tartışmada ölümle tehdit et-
tiğini belirten Nurcan B., “Evde sü-
rekli bana şiddet uyguluyordu. Her 
zaman dövüyordu. Bende sonunda 
ayrılmak istediğimi söylediğim za-
man bana sandalye fırlattı. Kafama 
saksı attı. Ailemi suyla yaktı. Ondan 
sonra öldüreceğim. Şöyle yapaca-
ğım. Böyle yapacağım diye sürekli 
ben korkumdan gidip de ayrılamı-
yordum. Çocuğum için. Bu şeyin 
sonu ne zaman bitecek bilmiyorum. 
Bu kadınların sıkıntısı son bulsun 
ben korkuyorum. Cezasını alsın” di-
yerek yardım istedi.

Kaynar su ile yanarak yarala-
nan kadının babası Süleyman K. ise, 
“İçeriden suyu kaptı geldi bizi ko-
valamak için üzerimize serpti. Ben 
tutuyum derken çocukların üzerine 
serpti yaktı. Bunun en ağır cezayı al-
masını istiyorum. Psikopat bu, kafası 
bozuk bunun” dedi. n İHA
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5 katlı apartmanda çıkan yangın 
korku dolu anlar yaşattı

Eşya taşıdığı ev sahibinin yüzüğünü 
çaldı, ‘Şeytana uydum’ dedi

Seydişehir ilçesinde 5 kat-
lı bir apartmanın ikinci katında 
bulunan iş yerinde çıkan yangın 
korku dolu dakikalar yaşanması-
na neden oldu. 

Yangın, akşam saatlerinde 
Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs 
Profesör Sadi Irmak Caddesi 
üzerinde bir apartmanın 2. ka-
tındaki iş yerinde çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, M.K’ye ait iş yerin-
de henüz bilinmeyen bir neden-
le yangın çıktı. 

İş yerinden yükselen du-
manları gören vatandaşların 
haber vermesi üzere itfaiye 
ekipleri kısa sürede olay yerine 
gelerek yangına müdahale etti. 
Yangın diğer katlara sıçramadan 
kontrol altına alınarak söndürül-
dü. Yetkililerce yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor. Öte yan-

dan, yanan ofiste gün içerisinde 
dezenfekte çalışması yapıldığı, 
yangının bilgisayar, yazıcı ve 

buzdolabı gibi eşyaların bulun-
duğu odada çıktığı öğrenildi.
n İHA

Ev taşıdığı sırada eşyaların 
içerisinde bulunan çantadaki 15 
bin lira değerindeki tek taş yüzük 
ile 335 lirayı çalan taşıma şirketi 
çalışanı, ev sahibinin eve çağırdığı 
polis tarafından yakalanınca “Yey-
tana uydum, pişmanım” diyerek 
kendini savundu. Olay, merkez 
Meram ilçesi Konevi Mahallesi’n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, evinden taşınmak için bir ev-
den eve taşımacılık şirketiyle anla-
şan G.I’nın evine gelen taşımacılar 
eşyaları evden kamyona taşımaya 
başladı. Taşıma şirketi çalışanı Ali 
A. (19), eşyalar arasında gördüğü 
çantadan 15 bin lira değerindeki 
tek taş yüzük ile 335 lirayı alarak 
pantolonuna sakladı. Ev sahibi 
G.I’nin eşi, çantasını kontrol etti-
ğinde yüzük ve parasının olma-
dığını fark ederek durumu polise 

bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
sevk edilen Asayiş Şube Müdürlü-
ğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, taşıma şirketi elemanla-
rını tek tek sorguladı. Verdiği çe-
lişkili ifadeler nedeniyle polisin 
dikkatini çeken Ali A., daha fazla 
dayanamayarak suçunu itiraf etti. 
Pantolonuna sakladığı yüzük ve 

parayı polis ekiplerine veren Ali 
A., gözaltına alındıktan sonra Asa-
yiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Şüphelinin ilk ifadesinde, “Şey-
tana uydum, pişmanım” dediği 
öğrenildi. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan şüphelinin adliyeye 
sevk edileceği öğrenildi.
n İHA

Otomobil MOBESE 
direğine çarptı: 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobil MOBESE direğine çar-
parak ters döndü. Kazada 4 kişi 
yaralandı. Kaza, akşam saat 20.00 
sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 
100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (18) 
yönetimindeki 06 DR 4403 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
orta refüje çıktıktan sonra MOBE-
SE direğine çarparak ters döndü. 
Kazanın ardından olay yerine sağlık 

ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 
sürücüyle birlikte otomobilde bu-
lunan G.E. (19), M.S. (19) ve B.D. 
(20) yaralandı. Yaralılar ambulans-
la kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alınır-
ken, sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi 
trafiğe kapanan yol, kaza yapan 
aracın olay yerinden çekiciyle kaldı-
rılmasının ardından yeniden ulaşı-
ma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Minibüsle hafif ticari
araç çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray’da minibüs ve hafif 
ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1’i 
bebek 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Paşacık Mahallesi Selçuk Bul-
varı üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, tali yoldan Selçuk 
Caddesine çıkan Mehmet Akif E. 
(33) idaresindeki 68 BA 164 plakalı 
minibüs, cadde üzerinden askerlik 
şubesi istikametine seyreden Ali 
O. (27) yönetimindeki 68 AAJ 076 
plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. 
Otomobillerin hurdaya döndüğü 
kazada çarpışmanın etkisiyle hafif 
ticari araç aydınlatma direğine çar-
parak durabildi. Kazada minibüste 

bulunan Dilan E. (29), Osman Ba-
hadır E. (8) Mehmet Akif E. (6) ve 
5 aylık Hiranur E. yaralandı. Kazayı 
fark eden diğer sürücüler durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildir-
di. Çağrı merkezi tarafından olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 
polis ekipleri yolda güvenlik önlemi 
alarak inceleme başlatırken, 112 
Acil Yardım ekipleri de yaralıları 
ambulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırdı. Burada tedavi al-
tına alınan yaralıların durumlarının 
iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA
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Meslek lisesinde kamu kurumları 
için 100 bin maske üretilecek

Meslek lisesinde dezenfektan
üretimi aralıksız sürüyor

Ereğli ilçesinde, Yunus Emre 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
kamu kurumlarında kullanılmak 
üzere 100 bin maske üretecek. 
Okul Müdürü Abdullah Özer, yap-
tığı açıklamada, Moda Tasarım 
Teknolojisi atölyelerinde, Ereğli 
Devlet Hastanesine destek olmak 
üzere bedelsiz olarak maske üre-
timi yaptıklarını belirterek, başka 
kamu kurumlarından da kendile-
rine bu yönde talep ulaştığını ak-
tardı. Yeni tip koronavirüsle (Ko-
vid-19) mücadelede devletin ve 
milletin yanında olduklarını vur-
gulayan Özer, “Şu ana kadar dev-
let hastanemiz ve kamu kurumla-
rında kullanılmak üzere bin maske 
hazırlayarak teslim ettik. Yine 100 
bin maske üretmek üzere kumaş 
kesimi yaptık. Halk Eğitim Mer-

kezi ile birlikte ay sonuna kadar 
dikim işlerini tamamlayarak, mas-

keleri teslim etmeyi planlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. n AA

Konya’da dezenfektan üreten 
iki okuldan birisi olan Seydişehir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı dezenfektan üretimine ara-
lıksız devam ediyor.  

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, 
çevre il ve ilçelerin de ihtiyacını 
karşılayacak şekilde üretim yap-
maya çalıştıklarını söyledi. Piya-
sada yüksek fiyatlarla fırsatçılık 
yapanların önüne geçmek iste-
diklerini belirten Ülkebaş, şunları 
kaydetti: “Lisemizde satışlara baş-
ladık. Kar amacı gütmeden Sey-
dişehir halkının sağlığına katkıda 
bulunmak amacıyla sadece üretim 
maliyetine ürün satışı yapıyoruz. 
Yüksek fiyattan satış yapabilme 
ihtimali olduğu için, kurumlar 
hariç, şahıslara toplu satış yap-

mıyoruz. Ayrıca ürün üretim ve 
pazarlama koordinasyon işlerini 
yürüten, teknik müdür yardımcısı 
Mehmet Aytaç, kimya teknoloji-
leri alanı şefi Ali Doğan ve emeği 
geçen bütün personele, ülkemizin 
hassas günlerden geçtiği bugün-

lerde böyle nitelikli hizmet ürettik-
leri için teşekkür ediyorum. Bizler 
de halkımızın zor günlerinde böyle 
kıymetli hizmetler üreten nadir 
okullardan birinin ilçemizde olma-
sından gurur duyuyoruz.”
n AA

Aksaray’da kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından önce darp edilen ve 
sonra kafasına cam şişe ile vurulan 
yaşlı adam hastanelik oldu. Olay, 
Hacılar Harmanı Mahallesi, 5848. 
sokakta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Kadir E. (53) isimli 
vatandaş evine giderken kimli-

ği belirsiz bir kişi tarafından yolu 
kesildi. Yaşlı adama saldırarak 
darp eden ve henüz kimliği belir-
lenemeyen şahıs daha sonra eline 
geçirdiği cam şişe ile yaşlı adamın 
kafasına vurdu. Olayın ardından 
aldığı darbelerle yaralanan yaşlı 
adam yere yığılırken, şüpheli hız-

la olay yerinden kaçarak kayıplara 
karıştı. Kanlar içinde yerde yatan 
yaşlı adamı fark eden vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen sağlık ekipleri 
yaşlı adama ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaparak ambulansla Ak-

saray Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırdı. Burada tedavi altına alı-
nan yaşlı adamın durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken polis ekipleri 
kayıplara karışan şüphelinin peşi-
ne düştü.
n İHA

Otobüste eroinle yakalanan
şahıslardan 1’i tutuklandı

TIR dorsesine gizlenen 
kaçak sigara bulundu

Seydişehir ilçesinde şehirler 
arası yolcu otobüsünde yapılan 
aramada üzerinde eroin ele geçiri-
len 2 yolcudan 1’i tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ve Seydişehir Emniyet Müdür-
lüğü Suç Önleme ve Soruşturma 
Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe 
çıkışında bir dinlenme tesisinde 
otobüste yaptıkları aramada iki 
yolcu üzerinde 60 gram eroin ele 

geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F. 
Y. (19) ve S. G. (21) gözaltına alın-
dı. Polisteki işlemleri tamamlanan 
F. Y. ve S.G. adliyeye sevk edil-
di. Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılırken F.Y. 
ise tutuklanarak Seydişehir Devlet 
Hastanesinde yapılan sağlık kont-
rolünün ardından cezaevine gön-
derildi.
n İHA

Konya’da bir TIR dorsesinde 
yapılan aramada fıstık çuvalları 
arasına gizlenmiş yaklaşık 4 bin 
700 paket kaçak sigara ele geçi-
rildi. Edinilen bilgiye göre, Konya 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak 
sigarayla mücadele kapsamında 
yaptığı çalışmalar doğrultusunda 
Doğu illerinden bir TIR ile şehir 
merkezine gümrük kaçağı sigara 

getirileceği bilgisi üzerine çalışma 
başlatıldı. Polis şehir merkezine 
giriş yolu üzerinde uygulama nok-
tasında takip edilen bir TIR’ı dur-
durdu. TIR’ın dorsesinde yapılan 
aramada fıstık çuvalları içerisine 
gizlenmiş 4 bin 700 paket kaçak 
sigara ele geçirildi. Araç sürücü-
sü gözaltına alınırken soruşturma 
başlatıldığı öğrenildi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde 7 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu solunum destek cihazıyla yaşamını sürdüren 
yürüme engelli 9 yaşındaki Hilmi Tunahan Saygı akülü arabaya kavuşmanın hayalini kuruyor

En büyük hayali akülü 
arabaya kavuşmak

Beyşehir ilçesinde 7 aylık iken 
geçirdiği rahatsızlık sonucu solu-
num destek cihazına bağlı olarak 
yaşamını sürdüren yürüme engelli 
9 yaşındaki Hilmi Tunahan Saygı, 
akülü bir arabaya kavuşmayı hayal 
ediyor.

Oğlunun bu hayalini bebek ara-
basıyla gerçekleştirmeye çalışan 
anne Neziha Saygı, Tunahan’ı bağlı 
olduğu cihazlarla dışarı çıkarabil-
mek için akülü arabaya ihtiyaç du-
yuyor. Baba Halil Saygı, Seydişehir 
ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi 
olarak çalıştığını söyledi. Küçük Tu-
nahan’ın 7 aylık iken rahatsızlanma-
sı üzerine hastaneye götürüldükten 
sonra solunum destek cihazına bağlı 
yaşamak durumunda kaldığını anla-
tan Saygı, “O günden bu yana has-
talığına bir tanı ya da teşhis konula-
madı. Hastalığının tam bir adı yok, 
70-80 civarında hastalık araştırıldı, 
hepsinde de ‘Bu hastalık değil.’ de-
nildi. Kan örnekleri alındı, yurt dışı-
na tahlile gönderildi. Şu ana kadar 
bize ulaşan bir teşhis yok. Sebebinin 
ne olduğunu henüz bilmiyoruz.” 
diye konuştu.

Evladının yürüyememesi ne-
deniyle annesiyle sürekli evde kal-
dığını aktaran Saygı, şöyle devam 
etti: “Tunahan sağlık problemleri 
nedeniyle iki yıldır evde eğitim alı-
yor ve okuma yazmayı da öğrendi. 
Eve gelen fizyoterapist sayesinde 

fizik tedavi desteği de alan çocuğu-
muz kalan vakitlerini ders çalışarak, 
kitap okuyarak, televizyon izleyerek 
ve muhabbet kuşuyla meşgul olarak 
geçiriyor. Tunahan özellikle bahar 
ve yaz döneminde güneşin yüzünü 
gösterdiği havalarda dışarıya çık-
mak istiyor. Gezmeyi ve parklarda 
yaşıtlarını oynarken izlemeyi çok 
seviyor. Bu yaşına kadar bu talebini, 
solunum destek cihazlarını bir be-
bek arabasında taşıyarak sağlamaya 
çalıştık. Ancak bebeklik döneminin 
geride kalması, büyüyüp boyunun 
da uzaması nedeniyle artık bebek 
arabası kullanımı işi de bitti. Artık 
cihazları ve kendisini birlikte taşıya-
bilecek akülü özel bir arabaya ihtiyaç 
duyuyoruz. İnternette de gördü-
ğümüz kadarıyla bu tür çocukların 
kullanabilecekleri, makinelerimizi 
de taşıyabilecek özel araçlar var. 

Ancak maddi gücümüz buna yeterli 
değil. O yüzden hayırseverlerden bu 
aracın temini için destek istiyorum. 
Ayrıca çocuğumun hastalığının ne 
olduğunun ortaya çıkarılabilme-
si, tanı ve teşhis konularak varsa 
tedavisinin yapılması konusunda 
yardımı da devlet büyüklerimizden 
bekliyorum.”

Neziha Saygı ise tüm gününün 
oğlu Tunahan ile geçtiğini belirterek 
güçlükler yaşasa da ona olan sev-
gisinin her zorluğu unutturduğunu 
dile getirdi. “Karnını doyuruyorum, 
bakımını günlük yapıyorum. Öğ-
retmeni gelirken hazırlıyorum, o 
geliyor gidiyor. Haftada iki kez fizik 
tedavi öğretmeni geliyor. Günümüz 
böyle geçiyor.” ifadesini kullanan 
anne Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tunahan’ın bu cihazlarla yaşam 
sürmesi nedeniyle bunların kulla-

nımına ilişkin eğitim bize verildi. 
Elektrik kesintisine karşı da evde je-
neratörümüz var. Tunahan’la gayet 
güzel anlaşıyoruz. Onun da şu anki 
hayali yaşıtları gibi sokağa çıkmak, 
parka gitmek, oynayan çocukları 
seyredebilmek. Tabii ki nihayetinde 
yürüyebilmek. Güneşli havalarda dı-
şarıya çıkmayı çok seviyor. Kış gün-
lerinde bunu yapamıyoruz. Ama yaz 
geldiğinde sürekli dışarı çıkmak isti-
yor. Bağlı olduğu bu cihazları yanın-
da götürüp taşımak çok zor oluyor. 
Önceleri bebek arabası iyi geliyordu, 
cihazın birini bebek arabasının arka-
sına, diğerini altına alarak bu isteğini 
yerine getirmeye çalışıyorduk. Ama 
artık büyüdüğü için bebek arabasına 
bindiremiyorum.”

‘HEVESLE ONA DERS 
ANLATMAYA GELİYORUM’

Evde eğitim alan ikinci sınıf öğ-
rencisi Tunahan’ın öğretmeni Sibel 
Ayhandinç de onun başarılı ve ders-
lerine çok ilgili bir öğrenci olduğunu 
belirtti. Ayhandinç, “O beni ders için 
hevesle bekliyor, ben de hevesle ona 
ders anlatmaya geliyorum. Okuması 
bu sene hızlandı, yazılarını da güzel 
güzel yazmaya başladı. Hafta içi her 
gün evinde 2 saat ders işliyoruz. 
Beni bazen koltuğunda kapıda karşı-
lıyor, uğurlarken de yine aynı döner 
koltuğu üzerinden pencereden el 
sallayarak bunu yapıyor.” dedi.
n AA

Yaşlı adamı cam şişeyle darp etti
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN
3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06029

VELA 
ÇORAP;

VASIFLI - VASIFSIZ BAY - BAYAN  
EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

• 	ÜRETİM’DE	çalışabilecek BAY-BAYAN 
personeller, (3 Vardiya)

• 	KONFEKSİYON’DA	çalışabilecek BAY-BAYAN 
personeller, (3 Vardiya)

• 	PLANLAMA	ŞEFİ		olarak Üretim Planlamada 
çalışacak personel,
3 Yüksek Okul ya da Üniversite Mezunu, 
3 Ürünlerin paketleme ve sevkiyat programını planlayacak,
3 İş tecrübesi olan,          

• PAKETLEME	BÖLÜMÜNDE	BÖLÜM	SORUMLUSU  
olarak çalışacak personel, 
3 İş organizasyonu yapabilecek,
3 Konfeksiyon çalışanlarını yönetebilecek

• ÖN	MUHASEBEDE	çalışacak deneyimli personel 
alımımız olacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da	olması ve
Erkek	Adayların	Askerliğini	yapmış	olması gerekmektedir.

Müracaatlar	adrese	şahsen	yapılacaktır.

	HEK-TUR	HEKİMOĞLU	A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

 KAYNAKÇI 
VE 

MONTAJCI 
ELEMAN ARANIYOR

VİNÇ	SEKTÖRÜNDE	ÇALIŞMAK	ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

 

Ticaret Sicil No:7658
Ticaret Unvanı:
Ticari Adres: Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No:178 Karatay-KONYA
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 17/03/2020 tarihli almış olduğu karara 
istinaden: 06/04/2020 tarihinde saat: 15:00 de Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No:178 Karatay-
KONYA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 
gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 
yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine 
hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda gösterilen 
vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim kurulunca hazırlanan, yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
3- Bilanço, gelir tablosu vb finansal tabloların okunması müzakeresi tasdiki 
4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları,
5- Karın kullanım şeklinin, dağıtımının değerlendirilmesi,
6-Yeni yönetim kurulunun seçimi, sürelerinin tespiti
7- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti,
8- Lüzum görülecek sair hususlar, dilek ve temenniler, kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
Pay sahibi olduğum/olduğumuz On-El un Fabrikası San.ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06/04/2020 
tarihinde saat: 15:00 de F. Çakmak Mah. Ankara cd. No:178 Karatay Konya adresinde geçekleştirilecek 
olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması 
için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti 
verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

ON-EL UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1153964
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Kız arkadaşını darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker hakkında “haksız tahrik 
altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

18 yıla kadar hapis istemi
Konya’da parkta kız arkadaşını 

darbettiğini düşündüğü kişiyi engel-
lemek isterken öldüren Kadir Şeker 
hakkında, “haksız tahrik altında kas-
ten öldürme” suçundan 12 yıldan 
18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının, Özgür Duran’ın, Şeker tara-
fından öldürülmesine ilişkin soruş-
turması tamamlandı.  Konya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesince kabul edilen 
iddianamede, Şeker hakkında, “hak-
sız tahrik altında kasten öldürme” 
suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar 
hapis cezası talep edildi. 

İddianamede, Şeker’in suç ta-
rihinde sırtında bulunan çantası ve 
ayağında bulunan botları üzerinde 
yaptırılan inceleme sonucunda dü-
zenlenen Ankara Kriminal Polis La-
boratuvarı Müdürlüğünün raporuna 
yer verildi. 

Olay sırasında yere düştüğü id-
diasında bulunan Şeker’in beyanla-
rını tespite yönelik raporda, çantanın 
üzerindeki yeşil renkli kirliliklerin, 
olay yerinden alınan numunelerle 
uyuştuğu, çanta üzerinde ve numu-
nelerde  “Heptacosanol” adlı mad-
denin bulunduğu kaydedildi. 

İddianamede yer verilen otop-
si raporunda, Duran’ın aldığı bıçak 
darbesinin tek başına öldürücü nite-
likte olduğu, bıçağın 90 derecelik dik 
açıyla kalbine saplanarak ölümüne 
sebebiyet verdiği belirtildi. 

Raporda, “Maktulün kesin ölüm 
sebebinin, kesici delici alet yara-
lanması sonucu gelişen iç organ 
yaralanması, iç ve dış kanama neti-
cesinde meydana geldiği, ölümüne 
etkili başkaca travmatik ya da pa-
tolojik özellik saptanmadığı” ifade 
edildi. 

Ayrıca maktulün kanında 69 mg 
etanol ve çeşitli ilaç etken maddele-
rinin bulunduğuna da otopsi rapo-
runda yer verildi.

Şüphelinin muayenesi sonu-
cunda Konya Adli Tıp Şube Mü-
dürlüğünce düzenlenen raporda ise 
Şeker’in boyun kısmında, göz altla-
rında, sol el baş parmağında bulu-
nan yara ve morlukların basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek yaralar 
olduğu aktarıldı. 

GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI
Özgür Duran’la olay tarihinden 

bir ay önce Konya’da birlikte yaşa-
maya başladıkları iddia edilen A.D, 
iddianamede yer verilen ifadesinde, 
maktulle “alkol” yüzünden tartıştık-
larını, maktulün, tartışma sırasında 
sağ omuz arka kısmına doğru sert bir 
şekilde vurduğunu söyledi. Tartışma 
sonrası ayrı ayrı evden çıktıklarını 
anlatan A.D, kaldıkları evin karşısın-
da bulunan parkta otururken, gelip 
kendisini alması için Özgür Duran’a 
mesaj attığını, bunun üzerine bulun-
duğu yere gelen Duran’ın kendisine 
küfürlerle bağırmaya başladığını be-
lirtti. 

Tartışma sırasında Duran’ın 
kendisine değil ama parkta bulunan 
kamelyanın direğine yumruk attığını 
dile getiren A.D, bu sırada Şeker’in 

elinde bıçakla kendilerine doğru ge-
lip, Duran’a, “Kadını neden rahatsız 
ediyorsun” dediğini kaydetti. 

A.D, Duran’ın kendisinin nikahlı 
eşi olduğunu söylemesi üzerine, Şe-
ker’in yanlarından uzaklaştığını, bu 
sırada maktul ve şüpheli Şeker ara-
sında bir arbede yaşandığını, bıçağı 
gören maktulün daha fazla sinirlen-
diğini, maktul ile şüphelinin bir anda 
birbirlerine sarılarak yakalarından 
tuttuklarını ve birbirlerine yumruk 
vurduklarını, kavga sırasında mak-
tulün olay yerinde bulunan çalı gibi 
bitkilerin üzerine sırt üstü düştüğü-
nü, şüphelinin de yan tarafına yere 
düştüğünü anlattı. 

Tanık A.D, olay günü Şeker’in, 
kendi ağlama sesini ve maktulün 
bağırdığını duyunca yardım etme 
amacıyla yanlarına geldiğini düşün-
düğünü dile getirdi.

Olay anını parka bakan ikameti-
nin penceresinden gören tanık M.Ö. 
ise İstanbul Yolu Caddesi’ne yakın 
kameriyede kadın ile maktulün çok 
sesli tartıştıklarını, maktulün kadına 
küfür ettiğini, daha sonra olay yeri-
ne şüphelinin geldiğini, kameriye 

içerisinde bulunan maktulün dış ta-
rafta bulunan şüpheliye doğru yük-
sek sesle bağırarak küfürler ettiğini, 
şüphelinin karşılık vermediğini, şüp-
helinin oturduğu site yönüne doğru 
yürümeye başladığını, kameriyeden 
50-60 metre uzaklaştığını, maktulün 
küfürler ederek şüphelinin yanına 
gittiğini, şüphelinin maktulün küfür-
lerine karşılık vermediğini, maktu-
lün şüpheliye yumruk ve tekme at-
tığını, şüphelinin de maktule tekme 
atıp eli ile vurduğunu, şüphelinin 
elinde bıçak görmediğini, maktulün 
olay yerinde bulunan taşın yanına 
sırt üstü düştüğünü ve ayaklarını 
sallamaya başladığını, şüphelinin de 
hiçbir şey olmamış gibi parkın içine 
doğru gittiğini, şüpheliye ilk saldıran 
ve küfür edenin maktul olduğunu 
beyan etti.

Olayı ikametinin penceresinden 
gören diğer tanık D.K. de maktulün 
şüpheliye doğru saldırıp darbetmeye 
çalıştığını, A.D’nin bu sırada “Dur 
Özgür, yapma Özgür, bırak çocuğu” 
şeklinde maktulü engellemeye ça-
lıştığını gördüğünü ve duyduğunu 
belirtti. 

KADİR ŞEKER, OLAYI BÖYLE ANLATTI
Özgür Duran’ı öldürme kastıyla 

hareket etmediğini ve yaşananlar 
dolayısıyla pişman olduğunu belirten 
Şeker ise kütüphanede ders çalıştık-
tan sonra karnı aç olmasına rağmen, 
parkın yanından geçerken duyduğu 
bağrışlara, ağlayan kadın sesine da-
yanamadığını, kadının şiddet gördü-
ğünü düşündüğünü söyledi.

Duran’ı uyardıktan sonra mak-
tulün tartıştığı kadının eşi olduğunu 
söylemesi üzerine, yanlarından ay-
rıldığını öne süren Şeker, Özgür Du-
ran’ın bu sırada ağza alınmayacak 
küfürler ettiğini, bu nedenle arkası-
na dönüp baktığında Duran’ın iyice 
hırçınlaşıp üzerine doğru koştuğunu 
iddia etti.

Yüzünü maktulün yumrukların-
dan saklamak için elleriyle kalkan 
yapmaya çalıştığını aktaran Şeker, 
bu sırada maktulün boğazına ya-
pıştığını, geriye kaçmaya çalıştıkça 
boğazını bırakmadığını, ciğerleri-
nin acıyıp nefes alamadığını, bunun 
üzerine cebinde duran bıçağı eline 
aldığını, tek elle açılabilir bıçağı sağ 
eli ile açtığını, geriye doğru kaçma-

ya çalıştığını, maktulün boğazından 
tutmaya devam ettiğini, geri geri gi-
derken botunun takılıp sırt üstü yere 
düştüğünü, maktulün de tam üstü-
ne düşmeyip yanına doğru düştüğü-
nü, maktul düştükten sonra elinde 
acı hissettiğini, elinde ve bıçakta kan 
gördüğünü, bıçağı kapatıp cebine 
koyduğunu kaydetti.

Şeker, daha sonra yürüyerek 
teyzesinin evine gittiğini, geri dönüp 
bakmadığını, maktulün ne halde ol-
duğunu görmediğini, eve gittiğinde 
elini sakladığını, eline ve bıçağa su 
tuttuğunu, üstünü değiştirip yat-
maya hazırlandığı sırada polislerin 
geldiğini, eve gittiği esnada elinin 
kesildiğini bildiğini, fakat maktulün 
bıçakla yaralanıp yaralanmadığını 
bilmediğini beyan etti.İddianamede, 
Şeker’in suç aleti bıçağın, 6136 Sayı-
lı Yasanın 4. maddesine göre yasak 
niteliğinde olduğu vurgulandı.

‘TAKDİR YETKİSİ MAHKEMEDE’
İddianamede, Şeker’in eyle-

minde, 5237 sayılı TCK’nin 25. 
maddesinde düzenlenen “meşru 
savunma” ve 27. maddesindeki “sı-
nırın aşılması” halinin uygulanma 
şartlarının değerlendirilmesi husu-
su mahkemenin takdirine bırakıldı.
Şeker hakkında “Kendisine yönelik 
gerçekleştirilen hakaret ve yara-
lama şeklindeki haksız eylemlerin 
getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin 
etkisi altında kendisine ait, cebinde 
bulunan bıçağı maktulün kalbine ika 
ederek haksız tahrik altında üzerine 
atılı bulunan kasten öldürme suçun-
dan TCK’nin 81. maddesi uyarınca 
cezalandırılması, hakaret ve yarala-
ma şeklindeki ilk haksız hareketin 
maktul tarafından gerçekleştirilmesi 
nedeniyle Şeker hakkında lehine ola-
cak şekilde üst hadden haksız tahrik 
hükümlerinin uygulanması istendi.

İlk duruşma, 29 Nisan 2020’de 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülecek. n AA

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Ekim Mibzeri Montaj
• Pnömatik Mibzer 
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Evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Aksaray’da saz sanatçısı Re-
cep Öztürk, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı önlem alarak ev-
lerinden çıkmayan mahalleliye, 
evinin balkonunda konser veriyor. 
Taşpazar Mahallesi’nde oturan 
Öztürk, günün belirli saatlerinde 
evinin balkonuna çıkıp oyun ha-
valarından oluşan konser vererek, 
komşularının moralini yüksek tutu-
yor. Öztürk, kendi yazdığı, “Ah ko-
rona” türküsü başta olmak üzere, 
“Hüdayda, Misket, Aşk Aksaray’da 
Yaşanıyor” gibi türkü ve şarkıları 
seslendiriyor. Mahalle sakinleri de 

evlerinin balkonuna çıkarak, şarkı-
lara eşlik ediyor, cep telefonlarıyla 
çekim yapıyor. Öztürk, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, insanların evle-
rinde oturduğunu, dışarıya çıkma-
ğını belirterek, şöyle dedi:  “Kom-
şularımız arada hava almak için 
balkonlarına çıkıyor. Tedbir bizden, 
takdir Allah’tan. Biz dışarı çıkmıyo-
ruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar 
versin. Kolay bir süreçten geçmi-
yoruz. Bu durum biz sanatçıları da 
etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı 
iptal oldu. Olsun, önemli değil ilk 
öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık 

her şeyden önce gelir. Günün be-
lirli saatlerinde balkondan yöresel 
müziklerimizden ve kendi şarkı-
mızlardan olan müzikleri çalıyoruz. 
Her şey halkımızın moralini yüksek 
tutmak için. Komşularımız da bizle-
re eşlik ediyor sağ olsunlar. Hepsin-
den Allah razı olsun.”

Mahalleli Hamdi Toksan da 
evde kendilerini karantinaya al-
dıklarını, manava meyve almaya 
çıktığında ve saz sesini duyduğunu 
ifade etti. Oyun havası müziklerini 
dinlediğini belirten Toksan, “Mutlu 
oldum. Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın tavsiyelerine 
uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. 
Recep ağabeyimiz evinin balko-
nundan sağ olsun konser veriyor, 
bizleri neşelendiriyor. Biz de din-
ledik çok iyi geldi. Bir an için olsun 
virüs illetini unuttuk. İnşallah bu 
süreci kısa zamanda atlatacağız.” 
diye konuştu.

Mahalleli Süleyman Uğur ise 
kendisinin de mahallede iş yerinin 
olduğunu, müzik sesini duyunca 
dışarı çıktığını ve bunun kendisine 
çok güzel bir moral olduğunu an-
lattı. n AA

Konya Tabip Odası Başkanı Seyit 
Karaca, Konya’daki özel hastanelerin 
yöneticileriyle birlikte toplantı yapa-
rak, koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında yapılabilecek çalışma-
larla ilgili değerlendirme yaptı. 

Koronavirüs salgını ile mücadele 
kapsamında ortak eylem planı oluş-
turmak maksadıyla, özel hastane yö-
neticileri ile odamızda toplantı yap-
tıklarını dile getiren Dr. Seyit Karaca, 
toplantıyla ilgili şunları açıkladı: “Bu 
toplantıda, COVID-19 salgını nede-
niyle, tüm dünya olduğu gibi ülkemiz 
ve ilimiz de olağanüstü günlerden 
geçmektedir. Sağlık Bakanlığımız 
bu konuda mümkün olduğunca hızlı 
hareket ederek eylem planlarını ha-
zırlamış ve sahada uygulamaya koy-
muştur. Özel sağlık kuruluşları da bu 
mücadelenin en önemli parçaların-
dandır. Mevcut ekibi ve ekipmanı ile 
mücadelenin en ön saflarında yer al-
maktadır. Hekimlerimiz ve sağlık ça-
lışanlarımız her ne kadar zor zaman-
lar için yetiştirildiklerinin bilincinde 
olsalar da bu güne kadar bu boyutta 
bir mücadelenin içerisinde olmadılar 
ve mücadele deneyimi yaşamadılar. 
Bu nedenle ani refleks veren sağlık 
çalışanlarına önerimiz ve hatırlatma-
mız odur ki; bu mücadelede bizler ön 
safta yer almak zorundayız. Bu bize 
yüklenmiş en önemli misyondur. 
Bu misyondan kaçınacak sağlık per-
soneli olmadığına inanıyoruz. Özel 
sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığının 
yayınladığı algoritmalar içerisinde 

kendine düşeni iyi şekilde yapmak 
için planlamalarını yapmıştır. Bu 
mücadelede ilk hedef sağlık hizmeti 
veren ekiplerin korunması olduğu 
için zaten kurumlar içerisinde her 
zaman olan iş güvenliği önlemleri 
salgına yönelik olarak daha da artırı-
larak devam etmektedir. Zaten has-
ta kişilerin müracaat ettiği ortamlar 
olarak hastaneler, vatandaşlarımızın 
endişe etmeden gelebilecekleri ku-
rumlardır. Hastanelerde ilave olarak 
hastalar için de artırılan önlemler 
kapsamında en ufak şüphe taşıyan 
vakaların hemen usulüne uygun 
olarak izolasyonu sağlanıp tetkik 
ve tedavi süreçleri başlatılmakta-
dır. Salgınla mücadele kapsamında 
vatandaşlarımıza da düşen önemli 
birkaç husus vardır. Onları da şu 
şekilde sıralayabiliriz: Yayılmanın 
en önemli yolu doğrudan temastır. 
Bu nedenle kişisel temizliğimize ve 
özellikle el hijyenine son derece dik-

kat etmeliyiz. Temas yollu selam-
laşma ve hürmet yöntemlerini “risk 
geçti” denilene kadar terk ediyoruz. 

Öksürme ve aksırma durum-
larında mümkünse tek kullanımlık 
mendiller kullanılmalı, kullanım 
sonrasında uygun şartlarda çöpe 
atılmalıdır, değilse dirsek içine ök-
sürme veya aksırma yapılmalıdır. 
Salgının en önemli bulaşma kaynağı 
hâlâ yurtdışıdır. Bu nedenle hangi 
dünya ülkesinden geliyorsa gelsin, 
alınan önlemler kapsamında toplu 
karantina şartlarını delmek için kim-
se uğraşmamalı, eğer bu duvarı bir 
şekilde aştıysa ve belirtisi hiç yoksa 
kendisini evinde karantinaya almalı, 
yakın çevresi ile bile temas etmeme-
lidir. Herhangi bir belirti çıkarsa da 
hemen 112 vasıtasıyla sağlık kuru-
luşlarına müracaat etmelidir. Artık 
yurtdışından gelip “belirtisiz olduğu 
için toplumda gezerken” bulaştı-
ranlar kaynaklı vakalar olabilir. Bu-

nunla baş etmenin en önemli yolu 
da karantina ve izolasyon şartlarına 
sıkı sıkıya uymaktır. Bu esnada yine 
belirtiler ortaya çıkarsa 112 vasıta-
sıyla sağlık kuruluşlarına müracaat 
edilmelidir. Sağlık Bakanımızın ifa-
desine göre test yapma kapasitemiz 
de sürekli artıyor ve ülke geneline 
yayılıyor. Bu nedenle pozitif vaka 
sayılarımız her gün hızla artabilir. 
Ancak bu “hastalığın hızla yayıldı-
ğı” şeklinde yorumlanmamalıdır. 
Sadece belirti vermeden aramızda 
dolaşan ve kendisinde hastalık bu-
laşı olan vakaların tespiti yapılmış 
anlamına gelir. Dünya tecrübeleri 
göstermektedir ki ileri yaşlarda has-
talığın ölümcüllüğü artmaktadır. 
Beraberinde başka hastalığı olanlar-
da hastalık daha da öldürücü olmak-
tadır. Bu nedenle yaşlılarımızın ve 
kronik hastalığı olanların izolasyona 
mutlak riayetleri şarttır. Tütün ve 
tütün ürünleri kullanımı hastalığın 
bulaşma ve ölümcül olma riskini kat 
be kat artırmaktadır. Hiç olmazsa 
bu vesileyle tütün ve tütün ürünleri 
kullanımını bırakalım. Dedikodu ve 
panik bu tarz mücadelelerde başa-
rının en önemli düşmanıdır. Sağlık 
otoritesinin bilgilendirmeleri hassa-
siyetle takip edilmeli, bunlar dışın-
da hele hele kaynağı belli olmayan 
haberlere asla itibar edilmemelidir. 
Özellikle sosyal medya bu anlamda 
zaman zaman oldukça ciddi bilgi kir-
liliğine maruz kalmaktadır”
n HABER MERKEZİ

Novotel ve İbis Hotel’den 
sağlık çalışanlarına destek

Alçılı koluyla alkış tutarak 
sağlıkçılara destek verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın koronavirüse karşı yoğun 
mesai harcayan sağlık çalışanlarını 
TBMM’de milletvekillerine alkış-
latması üzerine “sağlık çalışanla-
rının alkışlanması” yurt genelinde 
kitlesel etkinliğe dönüştü. Tüm 
dünyada etkili olan yeni tip koro-
na virüs salgınına karşı fedakarca 
mücadele eden sağlık çalışanları 
için başlatılan alkışlı destek kam-

panyasına Novotel ve İbis Hotel 
Konya’dan destek geldi. Otel çalı-
şanları ve misafirler saatler 21.00’i 
gösterdiğinde sağlık çalışanları için 
bir dakikalık alkış yaparken, kalp 
oluşturuldu. Otel yöneticileri yap-
tıkları açıklamada vatandaşların 
Sağlık Bakanlığı tarafından açık-
lanan 14 gün kuralına ve hijyen 
kurallarına dikkat edilmesini istedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir ilçesinde, emekli bir 
vatandaş sağlık personeline evi-
nin penceresinden alçılı koluyla 
yaptığı alkışla destek verdi. Beyşe-
hir’in mahallelerinde saat 21.00’i 
gösterdiğinde vatandaşlar sağlık 
personeline alkışlı destek için bal-
konlara çıktı, pencerelerinin camı-
nı açtı. Hacıakif Mahallesi’nde ise 
bir apartmanda oturan ve gelini-
nin de sağlıkçı olduğunu belirten 
emekli Şaban Yüce, evinin camını 
açarak alçılı koluyla yaptığı alkışla 
sağlık çalışanlarına anlamlı bir des-
tek verdi. Yüce, “Isparta’daki sağ-
lık çalışanı gelinime de buradan 

selam gönderiyorum” dedi. Aynı 
mahallede oturan bazı vatandaşlar 
ise sokağa çıkarak sağlık çalışanla-
rını alkışladı. Dalyan Mahallesi’nde 
ise apartmanların balkonlarından 
oturdukları dairelerin ışıklarını ya-
kıp söndürerek alkışlarla destekle-
yen vatandaşlar renkli görüntüler 
oluşturdu. Sağlık personeline des-
tek veren mahalle sakinlerinden 
Şehnaz Poyraz, “Sağlıkçılarımızı 
kutluyorum, güçleri artsın, Allah 
yardımcıları olsun inşallah. Onlara 
hastalık bir şey bulaşmasın” diye 
konuştu.
n İHA

Belli bir yaşın üstündeki anne ve babalarının hasta olmasından korkan birçok kişi, büyükleriyle uzaktan 
görüşüyor. Kendi önlemini alan vatandaşlar anne ve babalarına aile içi karantina uyguluyor

Anne ve babalara 
aile karantinası!

Yaşlıların korona virüs nedeniyle 
hasta olmasından korkan evlatlar, 
anne ve babalarıyla uzaktan görüşü-
yor. Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Korona virüs yayılmaya devam edi-
yor. Dünya Sağlık Örgütünün dün-
ya çapında salgın ilan ettiği yeni tip 
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin oranlarına 

bakıldığında yaşlıları ve bağışıklığı 
düşük olanları daha çok etkilediği 
görülüyor.

Korona virüsün yaşlıları daha 
fazla etkilemesi üzerine vatandaş-
lar da kendi önlemlerini aldı. Anne 
babalarını ziyarete giden evlatlar 
eve girmiyor, pencereden hal hatır 
soruyor. 14 gün süreyle karantinaya 

alınan anne babaların market gibi 
zorunlu ihtiyaçları durumunda ise 
alınan eşyalar kapıya bırakılıyor.

Anne babasını ziyarete gelen 
ve uzaktan görüşen Meryem Çe-
tin, Korona virüsün yaşlılara daha 
çok zarar vermesi üzerine böyle 
bir yöntem uyguladıklarını söyledi. 
Anne babalarına zarar gelirse suç-

luluk hissi taşıyacaklarını belirten 
Çetin, “Onlar bizim herşeyimiz. 
Bizim yüzümüzden onlara bir zarar 
gelirse daha çok üzülürüz. Hem on-
ların hem bizim iyiliğimiz için bun-
ları yapmamız gerekiyor. En kısa 
sürede her şey düzelecek inşallah” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

‘Koronayla mücadelenin en ön safındayız’
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Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı
Aksaray’da müşterisine ürünle-

rini teslim etmek için ekmek fırınına 
giden kargo görevlisinin gizlice yere 
düşen parayı alma anı, güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay, Paşacık Ma-
hallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 
bulunan bir ekmek fırınında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, ek-
mek fırını sahibi Narin K. (43) inter-
net üzerinden alışveriş yaptı. Aldığı 
ürünleri teslim etmeye fırına gelen 
kargo görevlisi ürünleri teslim ettik-
ten sonra kendisinden önce fırında 
müşteri olan vatandaşın düşürdüğü 
parayı fark ederek fırıncının bir an-
lık tezgahtan ayrılması üzerine yere 
eğilerek düşen parayı aldı. İşlemleri-
nin bitmesi üzerine kargocu fırından 
ayrılırken, parasını düşüren müşteri 
fırına gelerek parasının fırında düş-
tüğünü söyledi. Bir süre fırında dü-
şen parayı arayan fırın sahibi parayı 
bulamayınca kargocudan şüphele-

nerek güvenlik kameralarını ince-
ledi. Güvenlik kamerasında kargo-
cunun yere eğilerek parayı aldığını 
gören fırın sahibi bunun üzerine 
durumu polise bildirdi. Kısa sürede 

olay yerine gelen polis ekipleri gü-
venlik kamerası görüntüsünü ince-
leyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan fırın sahi-
bi Narin K., “Bir saat öncesi bir kar-

gomuz gelmişti. Onun öncesi yar-
dım eden abla belirli bir miktar para 
olduğunu söyledi. Beni dışarıdan 
çağırdı. Geldiğimde beraber kargo-
cuya o parayı vermek için çabaladık. 

Görmediğini, etmediğini söyledi. 
Sonra kalan az bakiyeyi verdim ve 
kargomuzu aldım. Yan taraftaki 
abla ben eminim burada belirli bir 
miktar para vardı. Sonra biz ağabey 

gidince huylandık. Kamera kayıt-
larına baktık. Kargocunun aldığını 
tespit ettik” dedi. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından dün 
gece saat 24.00’den sonra 65 yaş ve 
üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip 
vatandaşların dışarı çıkmalarının 
sınırlandırılmasının ardından Aksa-
ray’da Vali Ali Mantı’nın talimatı ile 
İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray 
Belediyesi başta olmak üzere tüm 
resmi kurum ve kuruluşlar geniş 
çaplı çalışmalar başlattı.

Korona virüse karşı İçişle-
ri Bakanlığı tarafından dün gece 
24.00’den sonra 65 yaş üstü ve 
kronik rahatsızlıklara sahip vatan-
daşların dışarı çıkmalarının sınır-
landırılmasının ardından Aksaray 

İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri halkın yoğun olarak bulunduğu 
bölgelerde tedbir ve güvenlik amaç-
lı denetimler yaptı. Polis ve zabıta 
ekipleri Fatih Mahallesi’nde bulunan 
Pazar Semt Pazarında 65 yaş üstü 
vatandaşları kimlik kontrolünden 
geçirirken, zabıta ekipleri de aynı de-
netim ile birlikte vatandaşların seb-
ze ve meyveleri seçerek almalarının 
önüne geçti. Semt pazarında sürekli 
olarak zabıta ekiplerince 65 yaş üstü 
vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı. 
Polisin kimlik kontrolünde tespit et-
tiği 65 yaş üstü vatandaşlar uyarıla-

rak evlerine gönderildi.
‘65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARI 

UYARARAK EVLERİNE 
GÖTÜRÜYORUZ’

Aksaray Belediyesi Zabıta Ko-
miseri Erdoğan Ünsal ise ekipleri ile 
birlikte sürekli olarak denetim yap-
tıklarını belirterek, “Biz halkın sağlı-
ğı, güvenliği için 65 yaş üstü vatan-
daşlarımızı uyararak kedilerini hem 
biz hem de polis arkadaşlarımızla 
beraber pazardan dışarıya çıkmaları-
nı sağlıyoruz. Gidemeyecek durum-
da olanları da arabamızla kendimiz 
evlerine bırakıyoruz. Halkımızın da 
esnafımızın tezgahlarından sebze 

meyve seçmesine İçişleri Bakan-
lığımızın aldığı emir ile kesinlikle 
müsaade etmiyoruz. Uygulamasını 
sıkı bir şekilde zabıta arkadaşlarımız, 
müdürümüzün, belediyemizin veya 
bizim nezaretimiz kontrolü altına 
gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiği 
kadar hem sizin, hem vatandaşın, 
hem bizim duyarlı bir şekilde ke-
sinlikle ve kesinlikle bu işin takibini 
yapıyoruz. Zabıta karakolumuza da 
şikayetler geliyor. Anonslarla sık sık 
kendilerine bilgi veriyoruz. Belediye 
ile de sürekli olarak koordineli çalışı-
yoruz” dedi.
n İHA

Mercedes, Aksaray’daki 
üretimine ara verdi

Emniyet korona virüse karşı 
etkin bir mücadele yürütüyor

Mercedes-Benz Türk, yeni tip 
koronavirüs salgını nedeniyle Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nı 23 Mart-
5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fab-
rikası’nda 28 Mart-10 Nisan 2020 
tarihleri arasında 2 haftalığına ara 
verme kararı aldıklarını duyurdu.

Mercedes-Benz Türk, yeni tip 
koronavirüs salgını nedeniyle ça-
lışanlarımızın ve toplumumuzun 
sağlığına yönelik tedbirler ile ulus-
lararası tedarik zincirindeki lojistik 
aksamalar kapsamında Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nı 23 Mart - 5 
Nisan ve Aksaray Kamyon Fabri-
kası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 
tarihleri arasında 2 haftalığına ara 
verme kararı aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama-
da şu ifadelere yer verildi: “Mer-
cedes-Benz Türk olarak, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ile 
ilgili çalışanlarımızın ve toplumu-
muzun sağlığına yönelik tedbirler 
ile uluslararası tedarik zincirinde-
ki lojistik aksamalar kapsamında, 
üretim faaliyetlerimize Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 

Nisan ve Aksaray Kamyon Fabri-
kası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 
tarihleri arasında 2 haftalığına ara 
verme kararı aldık.

Sağlık Bakanlığı’nın korona-
virüsün yayılmaması yönündeki 
tavsiyeleri doğrultusunda; hem 
çalışanlarımızın iş güvenliğini sağ-
lama hem de halk sağlığını koruma 
sorumluluklarımız kapsamında bu 
tedbir kararını zaruri olarak aldı-
ğımızı bildirmek isteriz. Merce-
des-Benz Türk Yönetimi, geliş-
meleri yakından takip etmektedir 
ve gerekli olması durumunda ek 
önlemler ivedilikle alınacaktır.

Türkiye’deki faaliyetlerine 
1967 yılında başlayan ve bugün 
ülkenin en büyük yabancı serma-
yeli şirketlerinden biri ve Merce-
des-Benz üretim ağının ayrılmaz 
bir parçası olan Mercedes-Benz 
Türk; küresel salgının etkisini 
azaltmasıyla birlikte üretime de-
vam ederek, ülke ekonomisine 
katkılarını artırarak sürdürecek-
tir.”
n İHA

Aksaray’da görev yapan polis 
memurları maske ve eldivenlerle 
olaylara müdahale ederek korona 
virüse karşı etkin bir mücadele yü-
rütüyor. Dünyayı etkisi altına alan 
korona virüs kapsamında tedbir 
ve güvenlik çalışmaları sürerken, 
Aksaray’da virüse karşı geniş gü-
venlik önlemleri alan İl Emniyet 
Müdürlüğü tüm personeliyle el-

diven ve maskeli görev yapıyor. 
Aksaray Valisi Ali Mantı talimatı ile 
güvenlik önlemlerini en üst düzeye 
çıkaran İl Emniyet Müdürü Murat 
Kolcu çalışmaları yakından takip 
ediyor. Polis telsizlerinden korona 
virüse karşı uyarı ve tedbir anons-
ları yapılırken, sık sık bu tedbirlere 
karşı duyarlı olunması konusunda 
da anonslar yapılıyor. n İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, vatandaş da bir yandan yasaklara 
uymaya çalışıyor; diğer yandan da bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktarlara akın ediyor

Koronavirüse karşı 
aktarlara talep arttı

Vatandaşların korona virüse 
karşı bağışıklık sistemini güçlü tuta-
bilmek için şifalı bitkilere olan talebi 
arttı. Tüm dünyaya yayılan korona 
virüsün Türkiye’de de görülmesiyle 
birlikte vatandaşlar virüsten koru-
nabilmek için doğal bitkilere yönel-
di. Aktar İlyas Aydoğdu, korona vi-
rüsün en çok bağışıklık sistemi zayıf 
olan insanlar üzerinde etkisi olduğu-
nu söyledi.

‘VATANDAŞLARIN ŞİFALI 
BİTKİLERE OLAN TALEBİ ARTTI’
Bugünlerde vatandaşların en 

çok şifalı bitkileri talep ettiğini be-
lirten Aydoğdu, “Bizden en çok toz 
zencefil grubu, yaş zencefil grubu, 
atom çayı gibi, karışık bitki çayları, 
antiseptik ürünler, ada çayı, lavanta 
yağı, özellikle de el temizliği üzerine 
antiseptik olarak kolonya bazlı ürün-
lerimizi talep ediyorlar” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendir-
mek ve akciğerleri temizlemek için 

şifalı bitkilerin önemine dikkat çe-
ken Aydoğdu, “Bunlar sıvı propolis, 
toz propolis, özellikle bunlar çok et-
kilidir, antibakteriyel özelliğe sahip-
tir. Toz zencefil, zerdeçal, tarçın, keçi 
boynuzu tozu, karanfil, özellikle ka-
ranfili buna eklemek gerekiyor; ağız 
ve temizliği için önemli. Keçi boynu-

zu tozu olur. Keçi boynuzu pekmezi 
dediğimiz sıvısı da olabilir. Bunları 
kullanmak akciğeri kuvvetlendir-
mek, akciğeri temizlemek, bronşit-
leri açmak için kara üzüm çekirdeği, 
kara üzümün kendisi de tüketilebi-
lir. Bunların tüketilmesi bizim ak-
ciğerimizi ve bağışıklık sistemimizi 

güçlendirmek için önemlidir” diye 
konuştu.

Kulaktan duyma haberler yeri-
ne devletin resmi kaynaklarından 
bilgi alınması gerektiğini de akta-
ran aktar İlyas Aydoğdu, “Özellikle 
vatandaşlarımızın sosyal medya ve 
diğer medya kanalları vasıtasıyla 
kaynakları güvenilir olmayan yerler-
den alınan bilgilerle panik ve telaşa 
girmektedir. Bunların yerine güven-
diğiniz aktar olur bizim gibi, eczane 
grupları olur güvendiğiniz yerlere 
giderseniz daha detaylı bilgileri ala-
bilirsiniz. Hem kullanacağınız ürün-
ler açısından hem de bilgi açısından 
bunlardan daha çok faydalanmak 
gerekebilir. Özellikle sosyal med-
yada yayılan haberlere ve kulaktan 
duyulma haberlere uyulmaması ve 
itibar edilmemesi, devletimizin res-
mi kaynaklarından bilgi alınmasını 
tavsiye ediyoruz” dedi.
n İHA

Polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde
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Büyük bir mücadele verdiğimiz bu 
günlerde işin ekonomik boyutunu da 
analiz etmemiz gerekmekte. Her ne ka-
dar ülke olarak iç ticaretimiz büyük sı-
kıntı yaşasa da, ihracatta ayrı bir önem 
arz etmekte. 

KISA HATIRLATMALARLA 
BAŞLAYALIM

Dünya ölçeğinde yakın zamanda 
yaşanmış en büyük ekonomik kriz, 
2008 yılında ABD’de başlayan ve daha 
sonra tüm dünyaya yayılan küresel 
ekonomik krizdi. O dönem için ülke-
mizin ihracatını kriz öncesi ve sonrası 
olarak değerlendir ve yuvarlamalarla 
rakamsal olarak ifade etmek istersek; 
2008 yılında ortalama 132 milyar dolar 
ihracat yapan ülkemiz, 2009 yılında kü-
resel krizin etkisiyle 102 milyar dolara 
düşmüş ve 30 milyar dolarlık bir ihra-

cat kaybı yaşamıştık. İhracat düşüşün 
yüzde 70’i , 21 milyar doları ise  AB’ye 
yapmış olduğumuz ihracattaki düşüş 
olmuştu. 

2019 YILINDAKİ VERİLERDEN 
HAREKET EDERSEK

İhracatımızın yüzde 50’ye yakını 
AB üyesi ülkelere göre yapılmakta. Eğer 
2020 üzerine bir öngörü yapacaksak, 
İngiltere, AB’den çıktığı için  üye sayısı 
27’ye düşecek ve değerlendirmeyi ona 
göre yapacağız ki İngiltere 2019 yılında 
ihracat yaptığımız ülke sıralamasında 
ikinci sırada yer alırken, toplam ihracat 
içerisindeki payı ise yüzde 6,48. Dola-
yısıyla BREXIT’ten kaynaklı AB’nin top-
lam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 
40’lara düşeceğini öngörebiliriz. 

Farklı bir açıdan bakar ve en fazla 
ihracat yaptığımız 20 ülke için analiz 

yaparsak, toplam ihraca-
tımız içerisinde payı yüz-
de 65,24, olurken ilk beş 
ülke içerisinde ABD hariç 
hepsi AB  ülkeleri yer 
almakta.  Koronavirüste  
en fazla etkilenen İtalya 
ihracatımızda üçüncü 
sırada yer almakta ve  
toplam ihracatımız içeri-
sindeki payı yüzde 5,55 
iken, diğer en fazla etki-
lenen diğer bir  ülke olan İspanya ise 
beşinci sırada ve toplam ihracatımız 
içerisindeki payı yüzde 4,64 oranında 
ayrıca ilk 20 içerisinde AB üyesi ülkele-
rin sayısı (İngiltere dahil GB devam et-
tiği için) 10 ülke yer alırken, bu ülkeler 

içerisinde ilk 20 içerisinde 
yer alan ülkeler içerisinde 
ABD, Irak, İran, Çin gibi 
ülkelerde yer almakta.

İLK 10 ÜLKEYİ 
BAZ ALIRSAK  

 • Almanya toplam 
ihracat içerisindeki pay  
yüzde 9,01

 • İngiltere toplam 
ihracat içerisindeki pay  
yüzde 6,48

 • İtalya toplam ihracat içerisindeki 
pay  yüzde5,55

 • ABD  toplam ihracat içerisindeki 
pay  yüzde 4,76

 • İspanya toplam ihracat içerisin-
deki pay  yüzde4,64

 • Irak toplam ihracat içerisindeki 
pay  yüzde 4,63

 • Fransa toplam ihracat içerisin-
deki pay  yüzde4,57

 • Hollanda toplam ihracat içerisin-
deki pay  yüzde3,24

 • İsrail toplam ihracat içerisindeki 
pay  yüzde2,62

 • Rusya toplam ihracat içerisinde-
ki pay  yüzde2,33

GENEL BİR YÜZDELİK 
ANALİZİ YAPARSAK 

 • AB 28’e yaptığımız ihracatın top-
lam içerisindeki payı yüzde 50’ye yakın 

 • İhracat yaptığımız 20 ülke için 
analiz yaparsak toplam ihracatımız içe-
risinde payı yüzde 65,24

 • ilk 10 ülke toplam  ihracatımızın 
yüzde 47,83. 

 • İhracat sıralamasındaki ilk 5 ül-

kenin toplam ihracat içerisindeki oranı 
ise yüzde 30,24 

DOLAYISIYLA 
Koronavürüs’ün küresel ölçekte 

haziran ayına kadar devam edeceğini 
varsayarsak, 2020 yılı ihracatımızın 
yüzdelik olarak yüzde 40’dan daha 
fazla düşeceğini düşünmek ile hata 
etmemiş oluruz. Hatta durum ilerleyen 
aşamalar için çok daha dramatik olabi-
lir. AB’nin toplam ihracat içerisindeki 
kaybının ise yüzde 70-75  oranında 
olabileceğini öngörmekteyim.

SONUÇ:  İhracatta 2008 krizin 
sonrasında “Pazar çeşitlendirme stra-
tejisini” öğrenmiş ve uygulamış olduk. 
2020 krizi için ise “Pazar çeşitlendir-
mesini oransal dengeleme” stratejisini 
öğrenmemiz ve uygulamamız gerek-
mekte

KORONAVİRÜS VE İHRACATIMIZ

‘Seçmece bunlar’ 
dönemine Covid-19 arası!

Yaralı bulunan balaban 
tedavi altına alındı

Ticaret Bakanlığının yeni tip 
korona virüs (Covid-19) salgınına 
karşı alınan önlemler kapsamında 
pazarlarda elle seçmeyi yasakla-
masının ardından Isparta’nın en 
büyük pazarı olan Pazar Pazarı’n-
da esnaf poşetleme uygulamasına 
geçti. Ticaret Bakanlığı yeni tip 
korona virüs salgını tedbirleri kap-
samında pazar ve manavlarda elle 
seçme yasağı getirdi. Isparta’da 
pazarcı esnafı da farklı bir uygu-
lamaya geçti. Karaağaç Mahalle-
si’nde kurulan ve şehrin en büyük 
pazarı olan Pazar Pazarı’nda esnaf, 
ürünlerini daha önceden poşetle-
yerek, hazırlıyor. Genellikle bir ve 
üç kilo şeklinde poşetlenen ürün-
ler, vatandaşa hazır halde sunulu-
yor. Daha fazla miktarda istenmesi 
durumunda esnaf, kendi seçerek, 
müşterinin isteğini yerine getiri-
yor.

‘BU KARARI DEVLET ALDI’
Pazarcı esnafı Asalet Varol, elle 

seçmeme uygulamasının devlet 
tarafından alınan bir karar olduğu-

nu belirterek, “Bu karar vatanda-
şın sağlığı için alındı. Biz de daha 
önceden müşteri yığılmasın diye 
seçip poşetliyoruz” dedi.

‘POŞETLEME ZAHMETLİ BİR
 İŞ AMA SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ’
Başka bir pazarcı esnafı da po-

şetlemenin kendileri için zahmetli 
olduğunu ancak müşterinin sağlığı 
açısından böyle olması gerektiğini 
kaydederek, “İyi bir uygulama as-
lında geç bile kalındı. Virüs elden 
ele bulaşan bir mikrop. Poşetleme 
olayı bizim için zahmetli oluyor 
ama müşterinin sağlığı için daha 
iyi” diye konuştu.
‘KORONA VİRÜS GEÇTİKTEN SONRA 

DA SEÇTİRMEYECEĞİZ&
Pazarı esnafı Sabri Özparmak 

ise elle seçtirmedikleri için vatan-
daşlardan tepki aldıklarını ancak 
tepkinin sağlıktan daha önemli 
olmadığını söyledi. Özparmak, ko-
rona virüs tehdidi geçtikten sonra 
da elle seçtirmeme uygulamasına 
devam edeceklerini belirtti.
n İHA

Meram ilçesinde yaralı bulu-
nan balaban kuşu tedavi altına 
alındı. Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şu-
besi ekipleri, Loras Mahallesi’nde, 
Türkiye’de ender görülen ve nesli 
tükenme tehlikesi altında olduğu 
belirtilen, uçamayan bir balaban 

kuşu bulunduğunun bildirilme-
si üzerine harekete geçti. Adrese 
giden ekipler, kanadından yaralı 
kuşu tedavi için Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Hekimliğine tes-
lim etti. Kuşun, tedavisinin ardın-
dan doğal yaşam alanına bırakıla-
cağı belirtildi. n AA

Hükümetten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, devlet tarafından verilecek kısa çalışma ödeneğinin en az bin 752 TL olacağını söyledi

İşvereni de işçiyi de 
sevindiren haber!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
hükümetin koronavirüse karşı aldığı 
önlemler kapsamında kısa çalışma 
ödeneklerinde de düzenlemeye gi-
dildiğini, 3 ay boyunca devlet tara-
fından verilecek olan ödeneğin brüt 
asgari ücretin yüzde 60’ına tekabül 
edeceğini duyurdu. Bu durumda 
asgari ücretle çalışan bir kişi kısa ça-
lışma ödeneğinden faydalandığında 
bin 752 TL ücret alacak. 

Başvurularla ilgili açıklamanın 
www.iskur.gov.tr adresi üzerinden 
yayımlanacağını belirten Bakan 
Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin 
devreye alınması, Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından açıklanan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Pake-
ti”nde yer aldı. İŞKUR yönetim ku-
rulumuz da süreci hızlandırmak adı-
na başvuruların yapılabilmesi için 
bir karar aldı. Kısa çalışma ödeme-
leri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı-
mızca yapılacak uygunluk tespitinin 
ardından gerçekleştirilecek.” dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında 
ayrıca, başvuruların yapılması ve 
sonuçlandırılmasına ilişkin süreç 
hakkında İŞKUR internet sitesinde 
(www.iskur.gov.tr) detaylı duyuru-
nun yapılacağını bildirdi.
HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?

Son 12 ay boyunca asgari üc-
retli çalışanlar için bir yıllık prime 
esas kazançlarının aylık ortalaması 
kadar ödeme olacak. Asgari ücretli 
çalışan için 2.943 TL, vergilerin dü-
şüldüğünde ise 1.752,40 TL en az 
ödeme yapılabilecek. Maaşı 4 Bin TL 
olan için, hesaplanan ödeme 2.400 
TL damga vergisi düşüldüğünde 
ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak. 7 
Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 

4.414,50 TL damga vergisi düşül-
düğünde 4.380,99 TL kısa çalışma 
ödemesi alabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, böl-

gesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki haftalık çalışma süre-
lerinin geçici olarak en az üçte bir 
oranında azaltılması veya süreklilik 
koşulu aranmaksızın işyerinde fa-
aliyetin tamamen veya kısmen en 
az dört hafta süreyle durdurulması 
hallerinde, işyerinde üç ayı aşma-
mak üzere (Cumhurbaşkanı kararı 
ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalı-
lara çalışamadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
NASIL HESAPLANIR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; si-
gortalının son oniki aylık prime esas 
kazançları dikkate alınarak hesap-
lanan günlük ortalama brüt kazan-
cının % 60’ıdır. Bu şekilde hesap-
lanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 

aylık asgari ücretin brüt tutarının % 
150’sini geçemez.

KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği, çalışma-
dığı süreler için, işçinin kendisine ve 
aylık olarak her ayın beşinde öde-
nir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile 
yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne 
çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı yetkilidir.

HANGİ İŞÇİLER KISA 
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR?
İşçinin kısa çalışmanın başladığı 

tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik 
sigortası primi ödeme gün sayısı 
bakımından işsizlik ödeneğine hak 
kazanmış olması (Kısa çalışmanın 
başladığı tarihten önceki son 120 
gün hizmet akdine tabi olanlardan 
son üç yıl içinde en az 600 gün sü-
reyle işsizlik sigortası primi ödemiş 
olanlar),

İş müfettişlerince yapılacak in-
celeme sonucu kısa çalışmaya katı-

lacaklar listesinde işçinin bilgilerinin 
bulunması, gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE 
NASIL BULUNULUR?

İşverenler, genel ekonomik, 
sektörel, bölgesel kriz veya zorla-
yıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep 
Formunu ve kısa çalışma yaptırı-
lacak işçilere ilişkin bilgileri içeren 
listeyimanyetik ve yazılı ortamda 
doldurarak kısa çalışma başvuru-
sunda bulunulabilir. Genel eko-
nomik, sektörel veya bölgesel kriz 
ile dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumlardan ileri gelen 
zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi 
ve işveren sendikaları konfederas-
yonlarınca iddia edilmesi veya bu 
yönde kuvvetli emarenin bulun-
ması halinde konu, İŞKUR Yöne-
tim Kurulunca değerlendirilerek 
karara bağlanır. Deprem, yangın, 
su baskını, heyelan, salgın hastalık, 
seferberlik gibi durumlar için diğer 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapı-
lan başvurular için Yönetim Kurulu 
Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar-
dan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle 
ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir 
karar bulunmuyorsa işverenlerce 
başvurular Kurum birimi tarafından 
reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak in-
celeme sonucu uygunluk tespiti ta-
mamlandıktan sonra, kısa çalışma 
uygulanacak işçi listesinin değiştiril-
mesine ve/veya işyerinde uygulanan 
kısa çalışma süresinin arttırılmasına 
yönelik işveren talepleri, yeni başvu-
ru olarak değerlendirilir.
n HABER MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Konya’da üretiliyor, 35 ülkeye gönderiliyor

Konya’da TIR ve kamyonlar 
için dorse üretimi yapan bir firma, 
üretiminin tamamını dış piyasaya 
sunuyor. 35 ülkeye ihracat yaptık-
larını bildiren firma yetkilisi Süley-
man Özgül yıllık 10 milyon avroluk 
ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya’da kamyon ve TIR’lar 
için dorse üretimi yapan bir firma, 
ürünlerinin tamamını farklı kıta-

larda 35 ülkeye satarak, yıllık 10 
milyon avroluk ihracat gerçekleş-
tiriyor. 17 yıldır kamyon ve TIR’lar 
için dorse üretimi yapan firma, 130 
kişiye istihdam sağlarken, yurt dı-
şından gelen yoğun talep dolayısıy-
la son iki yıldır ürünlerinin tamamı-
nı ihraç ediyor.

‘ANA PAZARIMIZ AVRUPA KITASI’
Yoğunluk nedeniyle iç piya-

sadan gelen taleplere cevap vere-
meyen firmanın Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve İhracat Mü-
dürü Süleyman Özgül, ürettikleri 
ürünlerin yüzde 50 oranında yerli 
olduğunu belirterek, “Biz burada 
treyler üretiyoruz. Ürün yelpaze-
miz oldukça geniş. Son 2 senedir 
ürünlerimizin tamamını ihraç edi-
yoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Ana pazarımız Avrupa kıtası. Başta 
Fransa ve Almanya en büyük müş-
terimiz.” dedi.

Pazarda müşterilerin istediği 
ölçülere göre özel treyler üretme 
kabiliyetine de sahip olduklarını 
ve gelen siparişleri ortalama 14-
16 ayda teslim ettiklerini aktaran 
Özgül, şunları kaydetti: “Şu anda 
yılda yaklaşık 10 milyon avroluk 

ihracat yapıyoruz. Tabi eş zamanlı 
olarak yatırım da yapıyoruz. Önü-
müzde hedeflerimiz var. Toplam 
35 bin metrekare üretim alanına 
sahibiz, bunun 25 bin metrekaresi 
kapalı alan. Üretimimizi artırmayı 
düşünüyoruz. Avrupa firmalarına 
göre bizim avantajımız başta fiyat 
avantajı. Diğer Türk firmaları da 
gerçekten bu treyler konusunda 

iyi işler başarıyor. Pazarda kalite 
standartları açısından da Avrupalı 
rakiplerimizden hiçbir eksiğimiz 
yok.”

Yeni yatırımlarla üretim hattını 
büyütmeyi hedeflediklerini dile ge-
tiren Özgül, böylece Türkiye’yi yurt 
dışında daha çok gururlandırmayı 
amaçladıklarını vurguladı.
n AA

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Der-
neği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman 
Hamdi İnan, derneklerinin, toplu-
ma ve meslektaşlarına kadın üreme 
yolları ve yeni doğan bakımıyla ilgili 
eğitim vermek için 20 hekimin katılı-
mıyla geçen ay kurulduğunu söyledi. 
Türkiye’nin ve dünyanın yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayli 
zorlu günlerden geçtiğini belirten 
İnan, “Toplumda, hamile olan kadın-
ların bu virüse normal insanlara göre 
daha çabuk yakalanacağı şeklinde 
yanlış bilgiler var. Ama durum böyle 
değil. Hamileler de herkesin uygu-
ladığı hijyen kurallarına uyarak bu 
virüsten kolayca korunabilir. Ellerini 
bol bol sabunlu su ile yıkamaları çok 
önemli.” dedi. İnan, Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim Kurulunun çok önemli bilgi-
lendirme çalışmaları yaptığını, bu ko-
nuda Türkiye’nin, erken aldığı önlem-
lerle toplum sağlığı konusunda tüm 
dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

‘PLASENTA SAYESİNDE BİR ÇOK 
BAKTERİ VE VİRÜSÜN BEBEĞE 

GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUZ’
Annede koronovirüs belirlense 

bile hastalığın bebeğe geçmediği-
nin, Dünya Sağlık Örgütünün yaptı-
ğı bilimsel çalışmalarla ispatlandığı-
nı dile getiren İnan, şunları kaydetti: 

“Gebelik sürecinde anne ile bebek 
arasında bebeği besleyen organ olan 
plasenta sayesinde bir çok bakteri ve 
virüsün bebeğe geçmediğini biliyo-

ruz. Yeni tip koronavirüsün de aynı 
şekilde anne enfekte bile olsa bebe-
ğe geçmediği belirlendi. Yani bebek 
anneden enfekte olarak doğmuyor. 
Dünya üzerinde 18 vakanın rapor 
edildiği çalışmada, bebeklere virü-
sün, en erken doğumdan 36 saat ve 
17 gün sonra anneleri ve bakıcıların-
dan damlacık yoluyla geçtiği düşü-
nülmektedir. Bu yapılan bilimsel ça-
lışma bize, bebeklerin doğumundan 
itibaren anne ve bakıcıların hijyen 
kurallarına iyi uyması gerektiğini bir 
kez daha gösteriyor.”

Derneğin başkan yardımcısı 
Doç. Dr. Göksel Kanmaz da hami-
lelerin gebelik sürecinde beslen-
melerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün yaptığı çalışmalara göre 
dünyada koronavirüs bulaştığı için 
ölen gebe yok. Bu aslında iyi bir ge-
lişme. Dünya genelinde daha önce 
etkili olan SARS ve MERS’te ise 
durum çok farklıydı. O virüslerin 
yayıldığı zaman gebeler hayatını 
kaybetti.” şeklinde konuştu.
n AA

İçişleri Bakanlığı’ndan
yaşlılar için bir genelge daha

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği-
ne 65 yaş ve üstü ile kronik rahat-
sızlığı bulunanlar için uygulamaya 
konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlama-
sı/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir ge-
nelgeyi daha bu gece saat 01.00’da 
valiliklere gönderdi. Valiliklere 
gönderilen ek genelge ile 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı bu-
lunanlar için uygulamaya konulan 
sokağa çıkma yasağına getirilecek 
istisnalar belirtildi.

Buna göre; 65 göre yaş ve üstü 
ile kronik rahatsızlığı olan vatan-
daşlar arasında yer almakla birlikte 
yürüttükleri kamu görevinin ni-
teliği, mevcut durumdaki aciliyeti 
ve kamu hizmetinin sürekliliğinin 
sağlanmasında hizmetine ihtiyaç 
duyulacak kamu görevlileri/kamu 
hizmeti yürütenler ile eczacılara 
valilik/kaymakamlıklar tarafından 
yasaklama/kısıtlama kararları kap-
samında istisnalar getirildi.

21.03.2020 tarihinde saat 
24.00 itibariyle yasakların yü-
rürlüğe girmesi ile kendi ikameti 
dışında bir yerde olanlar başta ol-
mak üzere seyahat etmesi/evden 
çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 
112 acil arama hatları üzerinden 
taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakam-
lıklarda oluşturulan vefa iletişim 
merkezlerini tarafından takip 
edilecek. Uygun görülenler için 
düzenlenecek;”seyahat belgeleri 
talep sahiplerine kolluk birimleri 
tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kim-
sesi bulunmayan vatandaşların 
temel ihtiyaçlarının karşılanması 
süreci vali/kaymakamların baş-
kanlığında oluşturulan “Vefa Ko-
ordinasyon Grubu” tarafından 
yönetilecek. Bu grubun kararı, gö-
revlendirmesi, koordinasyonu ol-
madan hiçbir kurum, kuruluş, STK 
tarafından yardım faaliyeti gerçek-
leştirilmeyecek. 

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsız-
lığı bulunanlar için uygulamaya 
konulan “sokağa çıkma yasağı ge-
nelgesine ek bir genelgeyi bu gece 
saat 01.00’da valiliklere gönderdi. 
Valiliklere gönderilen ek genelge 
ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahat-

sızlığı bulunanlar için uygulama-
ya konulan sokağa çıkma yasağı 
kapsamında getirilecek istisnalar 
belirtildi.

Söz konusu genelge kapsamın-
da olan vatandaşlardan yasakların 
yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti 
dışında bir yerde olanlar başta ol-
mak üzere seyahat etmesi/evden 
çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 
112 acil arama hatları üzerinden 
taleplerini iletebilecek. Bu talepler 
valilik/kaymakamlıklarda oluştu-
rulan vefa iletişim merkezlerini 
tarafından takip edilecek. Uygun 
görülenler için düzenlenecek; ta-
rih, zaman, güzergah ve seyahat 
edenlerin açık kimlikleri belirtile-
rek düzenlenecek “”seyahat belge-
leri talep sahiplerine kolluk birim-
leri tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kim-
sesi bulunmayan vatandaşların 
temel ihtiyaçlarının karşılanması 
süreci vali/kaymakamların baş-
kanlığında oluşturulan “Vefa Ko-
ordinasyon Grubu” tarafından 
yönetilecek. Bu grubun kararı, 
görevlendirmesi, koordinasyonu 
olmadan hiçbir kurum, kuruluş, 
STK tarafından yardım faaliyeti 
gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve 
kaymakamlıklarımız tarafından bu 
kapsamda görevlendirilecek tüm 
kamu/sivil tüm görevlilere görev 
belgesi/yaka kartı düzenlenecek, 
bu görevlilerin isimleri görev alan-
ları ilgili mahalle muhtarlarına 
paylaşılacak.

Ayrıca sokağa çıkması kısıtla-
nan/yasaklanan tek başına yaşa-
yan ve/veya herhangi bir yakını 
olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 
zorunlu/temel ihtiyaçların karşılan-
ması sürecinde valilik/kaymakam-
lıklarımız tarafından oluşturulan 
Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi 
görevini üstlenmek için görev-
lendirilebilecek. İçişleri Bakanlığı 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık 
kapı yazılımı tüm ilçelere yaygın-
laştırılmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri ivedi alacak. Bakanlık va-
liliklerden uygulamanın genelgede 
belirtilen çerçevede ve gereken 
hassasiyetle eksiz bir şekilde yürü-
tülmesini istedi. n İHA

Gençlere çağrıda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu süreçte 65 yaş üstü 
vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için gençlere önemli görevler düşüyor” dedi

‘Gençlerimiz için
şimdi vefa vakti’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İçiş-
leri Bakanlığı kararıyla 65 yaş üstü 
vatandaşların sokağa çıkamayacak 
olması nedeniyle gençlere çağrıda 
bulundu. Başkan Altay, bu süreçte 
65 yaş üstü vatandaşların günlük 
ihtiyaçlarını karşılamaları için genç-
lere önemli görevler düştüğünü be-
lirterek, “Gençlerimiz için şimdi vefa 
vakti” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, tüm dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüsün 
yayılmasını engellemek amacıyla 
evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş 
üstü vatandaşlar için gençlere çağ-
rıda bulundu. 65 yaş üstü vatandaş-
ların çok değerli olduğunu ve alınan 
önlemlerin onların sağlığı için oldu-
ğunu belirten Başkan Altay, “Devle-
timiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama 
gençlerimiz için vefa vakti. Yakın-
laşma mesafesini koruma şartıyla 

kurallara uyarak komşuluğu göster-
menin tam zamanı” dedi. Başkan 
Altay, Konyalı gençlerin bu konuda 
üzerlerine düşeni sonuna kadar ya-
pacağına inandığını ifade etti. Sosyal 

medyadan yaptığı çağrının ardından 
gençlerden birçok mesaj aldığını 
belirten Başkan Altay, “Size olan 
güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. 
Onlarca mesaj aldım. Duygulandım 

gururlandım” ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLER İÇİN DİJİTAL KİTAPLIK 

Öte yandan, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, koronavirüs nedeniyle 
okulların tatil edilmesiyle evlerin-
de olan öğrencilere yönelik eğitici 
ve öğretici çalışmalara devam edi-
yor. Daha öncesinden belediyenin 
YouTube kanalında öğrencilerin 
vakitlerini en verimli şekilde değer-
lendirmesi amacıyla 50 bölümlük 
“Bilim Bakalım” filmleri yayınlayan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, bu 
kez de bir diğer dijital uygulama 
olan dijital kitaplığı da öğrencilerin 
hizmetine sundu. Medeniyet Oku-
lu kapsamındaki dijital kitaplıkla 
öğrenciler eğitim döneminde oku-
dukları Konya Çocuk dergisinin yanı 
sıra; diğer dergi ve hikaye serilerini 
http://www.medeniyetokulu.com/
yayimlar.php adresinden ulaşarak 
okuyabilecekler.
n HABER MERKEZİ

Anne karnındaki bebeği plasenta koruyor
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Türkiye’de koronavirüs tanısı konan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Hasta sayısı 947’ye ulaşırken, hayatını kaybeden sayısı 21’e yükseldi. Sayının artmasıyla 
tedbirlerin daha da sıkılaştırıldığı Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı çıkarıldı, lokanta ve restoranlar paket satışa geçti 

Sayı artıyor, tedbir sıkılaştırılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ne-
deniyle hayatını kaybedenlerin sa-
yısının 21 olduğunu bildirdi. Koca, 
sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, 
“Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye 
test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta 
sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastala-
rımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne 
dek toplam 21 can kaybımız var. 
Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma 
sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm 
riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.” 
bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı, 
koronavirüs salgınına karşı konak-
lama tesisleri, restoranlar, yurtlar 
ve huzurevleri gibi toplu alanlarda 
enfeksiyon riskine karşı korunma ve 
kontrol önerilerinde bulundu. Buna 
göre, otellerde konaklayan misafir-
lerin kayıtları, son 14 gün içerisinde 
bulunduğu ülkeler ve konaklaması 
sonrasında ülke içerisindeki seyahat 
planları gibi bilgiler tam ve düzenli 
olarak tutulacak. Olası vaka duru-
munda, temaslıların doğru şekilde 
yönetilebilmesi sağlanacak. Sauna, 
masaj salonları, spor salonları ve 
çocuk kulüpleri mümkün olduğu 
kadar kullanılmayacak. Koronavi-
rüs tanısı kesinleşen hastanın odası 
24 saat süreyle havalandırılacak ve 
boş tutulması sağlanacak. Yurtlar-
da genel enfeksiyon bulaşma riskini 
azaltmak için de odaların ve diğer 
kapalı alanlardaki camlar günlük 
rutin temizlik esnasında açık ola-
cak ve temizlik sonrası en az 1 saat 
havalandırılacak. Huzurevi ve yaşlı 
bakım merkezlerinde konaklayan-
lar arasında “Kovid-19” hastalığı ile 
uyumlu şikayetler olması durumun-
da bu merkezlerde kalanların yük-
sek risk grubunda olmaları ve hayati 
risklerinin yüksek olması nedeniyle 
semptom ve bulguları (ateş, kan ba-
sıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, 
şuur durumu ve oksijen satürasyo-
nu) huzurevi sağlık personeli tarafın-
dan yakından takip edilecek. YÖK, 
koronavirüs önlemleri kapsamında 
Kıbrıs’ta okuyan öğrencilere ilişkin 
kararlar aldı. Buna göre, YÖK tara-
fından, denkliği kabul edilen üniver-
sitelerde kayıtlı öğrencilerin denklik 
işlemlerinde 9 Mart’tan itibaren KK-
TC’de bulunma şartı aranmayacak. 
Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı bahar dönemine ait derslerin 
telafisi için her programa göre yo-
ğunlaştırılmış akademik takvim ya-
pılacak. Kovid-19 salgını sonrasında 
yaz öğretimi uygulanabilecek ve 
yapılamayan sınavlar yapılabilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs 
önlemleri kapsamında meslek lisele-
rinde tek kullanımlık önlük ve tulum 
üretimine başladı. AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 
Kovid-19 ile mücadele sürecinde, 

AK Partili belediyelerde sağlık per-
soneline belediyelere ait otoparklar 
ile toplu taşıma araçlarında ulaşımın 
ücretsiz olacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye-
since koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında, insan yoğunluğu fazla olan 7 
bin merkez caddede temizlik ve de-
zenfektan çalışmalarına başlanacağı 
duyuruldu. Jandarma Genel Komu-
tanlığı, Havacılık Başkanlığı envan-
terinde bulunan helikopterlerin yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında dezenfekte edildiğini 
açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mü-
cadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
geçen hafta açıklandığını anımsattı. 
Paketin çalışma hayatının tüm taraf-
larının yanı sıra emeklilere yönelik 
de tedbirler içerdiğini belirten Sel-
çuk, bu kapsamda en düşük emekli 
aylığının 1500 liraya yükseltildiğini 
vurguladı. Emeklilerin aylıklarını 
nisan ayı itibarıyla ödemeyi plan-
ladıklarını bildiren Bakan Selçuk, 
kamu bankalarının yeni koronavirüs 
riskine karşı 76 yaş üzeri emeklile-
rin istemeleri halinde ödemelerini 
evlerinde yapabileceğini söyledi. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koro-
navirüsten korunma yolları ile ilgili 
bilgilendirme afişleri ve el broşürleri 
hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına 
gönderdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Erkan İbiş, fakültelere, öğretim ele-
manları ve diğer ilgililere yazı gön-
dererek, koronavirüsle mücadele 
kapsamında, üniversitelerde 16 
Mart-6 Nisan’da eğitim-öğretime üç 
hafta ara verildiğini anımsattı. Ya-
zıda, Ankara Üniversitesi’nin de 23 
Mart itibarıyla tüm örgün program-
larda online öğretime geçme kararı 
aldığı ifade edildi. Ankara Şehirle-
rarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 
giriş ve çıkışlar termal kameranın 
yerleştirildiği tek kapıdan yapılmaya 
başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, koronavirüsün eninde 
sonunda yenileceğini ve eskisinden 
daha güçlü bir şekilde milli birlik ve 
beraberliğin perçinleneceğini belirt-
ti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 
“Koronavirüs Tedbirleri” konulu 
ek genelge gönderdi. Genelgeyle, 
yapılan işlem sırasında birçok kez 
fiziksel temasın olması nedeniyle, 
berber, güzellik salonu/merkezi, ku-
aför gibi iş yerlerinin faaliyetleri dün 
saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine 
durduruldu. Bakanlık, söz konusu 
bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakam-
lar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş 
birliği içinde ilgili kanun hükümleri 
çerçevesinde gerekli tedbirlerin ive-

dilikle planlanması/uygulanması ve 
kolluk birimleri tarafından konunun 
takip edilerek uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmeme-
sini istedi. Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB), koronavirüsle mücadele çer-
çevesinde kışla yemekhanelerinde 
düzenli dezenfekte işlemlerinin ya-
pıldığını ve askerlerin aralıklı düzen-
de oturtulduğunu bildirdi.

KORONAVİRÜS HIZLI TANI 
KİTİNİN TANITIMI YAPILDI

Yeni tip koranavirüse yönelik 15 
dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı’n-
da tanıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın TBMM’de hızlı sonuç veren 
antijenden geliştirilmiş tanı kitinin 
Türkiye genelinde tüm illere dağı-
tılma kararı alındığını açıklamasının 
ardından harekete geçen bakanlık, 
15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç 
alınabilecek tanı kitlerini de uygula-
maya başladı. Artık yeni tip korona-
virüs tanısında, 60-90 dakika içinde 
kapsamlı sonuç alınmasına olanak 
tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 
dakikada sonuç verebilen hızlı tanı 
kiti de kullanılacak.

MORG VE DEFİN HİZMETLERİNDE 
ALINACAK ÖNLEMLER BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Ge-
nel Müdürlüğü, morg ve defin hiz-
metlerine yönelik alınacak önlemleri 
belirledi. Söz konusu tedbirlere iliş-
kin yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
ve valiliklere gönderildi.

Buna göre, morg görevlileri ve 
cenaze sorumlusu, ölen kişinin ola-
sı/kesin Kovid-19 tanısı konusunda 
bilgilendirilecek. Gasilhane çalışan-
ları eldiven, N95/FFP2 maske, göz-

lük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez 
önlük kullanacak. Kullanılan kişisel 
korunma malzemeleri tıbbi atık ku-
tusuna atılacak. Yıkama alanının 
yoğun sekresyonlar ile kontamine 
olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu 
veya klor tabletle (ürün önerisi ile) 
dezenfekte edilecek. Morg ve gasil-
hane çalışanlarına standart enfek-
siyondan korunma ve kontrol ön-
lemleri ile solunum sekresyonlarıyla 
temas önlemleri konusunda eğitim 
verilecek. El hijyeni gibi kişisel hij-
yenin önemi vurgulanacak. Birimde 
kullanılacak olan, maske, eldiven, 
koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el 
antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi 
tarafından karşılanacak. Evde ölüm 
olması durumunda, defin işlemle-
ri mevzuat gereği devam edecek. 
Cenazelerin ceset torbasıyla alınıp 
naklinin gerçekleştirilmesi sağlana-
cak. Cenazenin kabre yerleştirilmesi 
sırasında eldiven kullanılacak. Olası/
kesin Kovid-19 vakalarının ölümü 
halinde ceset torbasıyla defin yapı-
lacak. Cenaze kabre yerleştirildikten 
sonra standart defin işlemleri uygu-
lanacak.

KKTC’YE 72 MİLYON LİRALIK 
FİNANSAL KAYNAK GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, yeni tip koronavirüs ile mü-
cadele kapsamında, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) acil 
ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon 
liralık finansal kaynak gönderildiğini 
bildirdi. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi (ABB), 65 yaş ve üzeri vatan-
daşların toplu taşıma araçlarından 
ücretsiz yararlanması uygulamasını 
geçici olarak askıya aldığını bildir-
di. TRT Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Eren, yeni 

tip koronavirüs nedeniyle alınan 
tedbirler kapsamında 23 Mart Pa-
zartesi günü uygulanmaya başlana-
cak uzaktan eğitim için Milli Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan derslerin 
TRT ekranlarından öğrencilerle bu-
luşturulmasına ilişkin Twitter’dan 
açıklamada bulundu. Paylaşımında 
“Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, 
uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de 
TRT EBA TV’yi kanal listenize ekle-
meyi unutmayın.” ifadesini kullanan 
Eren, yenilenen “TRT İzle” uygula-
ması ve “trtizle.com” internet sitesi 
üzerinden de derslerin takip edile-
bileceğini belirtti. AK Parti Sözcüsü 
Ömer Çelik, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, “Evde kalmak 
bu salgına karşı en etkili önlemdir. 
Bu tedbiri uygulamak hayat kurtar-
mak için elzemdir. ‘Bir kişi, çok kişi’ 
demektir. Herkesin hayatı tek tek 
değerli. Ve herkesin hayatı diğerine 
bağlı. Bu salgının üstesinden bera-
ber geleceğiz.” mesajını paylaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI 
DESTEKTE ÜÇÜNCÜ GÜN

Koronavirüse karşı özveriyle 
çalışan sağlık görevlileri için önceki 
gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla 
3. gününde de sürdü.

Sosyal medya üzerinden geniş 
kitlelere ulaşan etkinliğin üçüncü 
gününde, saat 21.00 itibarıyla va-
tandaşlar evlerinin pencere ve bal-
konlarında sağlık çalışanlarını daki-
kalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise 
evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek 
etkinliğe katıldı. Sosyal medyada 
ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve 
spor dünyasından birçok tanınmış 
isim de destek verdi. Sağlık Bakanı 
Koca ise Twitter’dan alkışlı desteğin 
başlayacağı 21.00’den önce yaptığı 
paylaşımda, “Sağlık çalışanlarımıza 
minnettarlığımızı hep birlikte gös-
terelim. Verdiğin destek için sağ ol 
Türkiye.” ifadesini kullandı. Koca, 
21.00’den sonra yaptığı paylaşımda 
ise “3. alkış için sağol Türkiye. Sağ-
lık çalışanlarımıza desteğimizi her 
fırsatta gösterelim.” ifadelerine yer 
verdi. 65 yaş üstü ve kronik rahat-
sızlığı olanların dışarı çıkmaları sı-
nırlandırıldı İçişleri Bakanlığı, 65 yaş 
ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı 
bulunanların ikametlerinden dışarı 
çıkmalarının, park, bahçe gibi açık 
alanlarda dolaşmalarının sınırlandı-
rıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığının 
valiliklere gönderdiği 65 yaş ve üzeri 
ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için 
“İkametten ayrılma kısıtlaması/ya-
saklanması” konulu genelge ile 65 
yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi dü-
şük, kronik akciğer hastalığı, astım, 
KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 
hipertansiyon ve karaciğer hastalığı 
olanlar ile bağışıklık sistemini bo-
zan ilaçları kullananların bugün saat 

24.00’den itibaren ikametlerinden 
dışarı çıkmaları, açık alanlarda, park-
larda dolaşmaları ve toplu ulaşım 
araçları ile seyahat etmeleri sınırlan-
dırılarak sokağa çıkmalarının yasak-
landığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca, İçişleri Bakanlığının 65 
yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı 
olanlara sokağa çıkma sınırlandır-
ması getirmesine ilişkin genelgesine 
uyulmasını isteyerek, “Bugünlerde 
çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çık-
mayın. Koronavirüs salgınında ölüm 
riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. 
Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlı-
ğımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik 
rahatsızlığı olanlara getirdiği soka-
ğa çıkma sınırlandırmasına uyun.” 
çağrısında bulundu. Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlı-
ğı, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbir 
görüntülerini EGM Trafik’in Twitter 
sayfasından bir videoyla yayımla-
dı. Görüntülerde, trafik polislerinin 
kullandığı araçlar ve polis merkez-
lerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin 
araçları denetlerken maske ve eldi-
ven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs 
ile mücadele için yoğun mesai har-
cayan sağlık çalışanlarına destek 
açıklaması yaptı.

Oktay, sağlık çalışanlarının yurt 
genelinde saat 21.00 itibarıyla al-
kışlanmasına Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda “Özveriniz için 
ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık 
için gece gündüz demeden çalı-
şan fedakar sağlık çalışanlarımıza 
minnettarız.” değerlendirmesinde 
bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, yeni tip koronavirüs nedeniy-
le özverili şekilde görev yapan sağ-
lık çalışanlarına yönelik Twitter’dan 
yaptığı açıklamada, “Gece gündüz 
demeden özverili bir şekilde gayret 
eden tüm sağlık çalışanlarımıza te-
şekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. 
Bu mübarek Miraç Gecesi’nde yüce 
Rabbimden bir an önce salgından 
etkilenen vatandaşlarımızın sağlı-
ğına kavuşmasını, bu salgının son 
bulmasını niyaz ediyorum.” ifadesini 
kullandı.
LOKANTA VE RESTORANLAR SADECE 
“PAKET SERVİS” HİZMETİ VERECEK

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile 
mücadele kapsamında valiliklere ek 
bir genelge daha gönderdi. Genelge-
ye göre, içkili ve içkisiz tüm lokanta, 
restoranlar ile pastane ve benzeri 
iş yerleri bugünden itibaren sadece 
“paket servis” ve “gel-al” benzeri 
şeklinde müşterilerin oturmasına 
müsaade etmeden hizmet verecek. 
Bu kapsamda, lokanta ve restoranlar 
ile pastane ve benzeri iş yerlerinin 
oturma alanlarını kaldırmaları sağ-
lanacak, bu alanlara müşteri kabul 
etmemeleri konusunda gerekli iş-
lemler yapılacak. n AA

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı çıkarıldı, lokanta ve restoranlar paket satışa geçti.

Koronavirüste vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta 
sayısının 947’ye, hayatını kaybeden sayısının 21’e yükseldiğini açıkladı.

Yeni tip 
koranavirüse yönelik 
15 dakikada sonuç 
alınabilen tanı kiti 
devreye alındı. Koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlileri için önceki gün başlatılan 

alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla 3. gününde de sürdü.
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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 308 bin 500’ü geçti

Koronavirüs, tüm dünyanın kâbusu oldu
Çin’in Hubey eyaletine bağlı 

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 
birçok ülkeye yayılan yeni tip ko-
ronavirüsün (Kovid-19) dünya ge-
nelinde bulaştığı kişi sayısı 308 bin 
500’ü aştı. Kovid-19 görülen ülke-
lerdeki yeni vakalara ilişkin güncel 
verilerin derlendiği “Worldometer” 
internet sitesi, dünya genelinde 
yeni tip koronavirüs vaka sayısını 
308 bin 547 olarak bildirdi. Site-
deki verilere göre, Kovid-19 nede-
niyle toplam 13 bin 69 kişi öldü ve 
95 bin 829 kişi iyileşti. Çin’de 3 bin 
261, Hong Kong’da 4, İtalya’da 4 
bin 825, İran’da 1556, İspanya’da 
1381, Fransa’da 562, ABD’de 348, 
İngiltere’de 233, Hollanda’da 136, 
Güney Kore’de 104, Almanya’da 
84, İsviçre’de 80, Belçika’da 67, 
Japonya’da 44, Endonezya’da 38, 
Filipinler’de 25, Türkiye’de 21, İs-

veç’te 20, San Marino’da 20, Ka-
nada’da 19, Brezilya’da 18, Irak’ta 
17, Cezayir’de 15, Yunanistan’da 
13, Danimarka’da 13, Portekiz’de 
12, Mısır’da 10, Malezya’da 9, 
Avusturya’da 8, Lüksemburg’da 

8, Avustralya’da 7, Norveç’te 7, 
Ekvador’da 7, Polonya’da 5, Hin-
distan’da 5, Peru’da 5, Lübnan’da 
4, Macaristan’da 4, Arjantin’de 4, 
Pakistan’da 3, Bulgaristan’da 3, 
İrlanda’da 3, Ukrayna’da 3, Fas’ta 

3, Dominik Cumhuriyeti’nde 3, 
Panama 3, Burkina Faso 3, Arna-
vutluk’ta 2, Kosta Rika’da 2, Tay-
van’da 2, Meksika’da 2, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde 2, Singapur’da 
2, Bangladeş’te 2, İsrail, Litvanya, 

Slovenya, Bahreyn, Tayland, Küba, 
Moldova, Azerbaycan, Tunus, Mar-
tinik, Jamaika, Gabon, Guadelou-
pe, Guatemala, Guyana, Curaçao, 
Cayman Adaları, Rusya, Hırvatis-
tan ve Sudan’da birer kişi Kovid-19 

nedeniyle hayatını kaybetti.
VAKA SAYILARI, BİNDEN 
FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki 
artışın en belirgin olduğu ülkeler 
İtalya, ABD, İspanya, Almanya, 
Fransa, İsviçre ve İran olurken; 
“Worldometer”deki vaka sayıları 
binden fazla olan ülkeler ise şöyle 
sıralanıyor: “Çin ana karası 81 bin 
54, İtalya 53 bin 578, ABD 26 bin 
892, İspanya 25 bin 496, Almanya 
22 bin 364, İran 20 bin 610, Fransa 
14 bin 459, Güney Kore 8 bin 897, 
İsviçre 6 bin 863, İngiltere 5 bin 
18, Hollanda 3 bin 631, Avusturya 
3 bin 24, Belçika 2 bin 815, Norveç 
2 bin 167, İsveç 1770, Japonya 
1766, Kanada 1328, Danimarka 
1326, Avustralya 1286, Portekiz 
1280, Malezya 1183 ve Brezilya 
1178.” n AA

Küresel salgın haline gelerek dünyanın kabusu olan yeni tip koronavirüs, ortaya çıktığı Çin’de kontrol altına alınmaya başlandı. An-
cak virüs Avrupa ve İran’da kontrol alınamadı. İtalya’daki ölü sayıları Çin’i geçerken, İran ise en ağır kayıplar veren üçüncü ülke oldu 

İtalya Çin’i geçti, İran üçüncü!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

görülen ülke ve bölgelerdeki yeni 
vakalara ilişkin güncel verilerin der-
lendiği “Worldometer” internet site-
si, dünya genelinde Kovid-19 nede-
niyle hayatını kaybedenlerin sayısını 
13 bin 69 olarak güncelledi. Verilere 
göre, yeni tip koronavirüs yüzünden 
“en fazla can kaybı olan ülke” 4 bin 
825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya 
oldu. İtalya’nın ardından “ikinci en 
fazla ölüm”, Kovid-19 salgınının orta-
ya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin 
yaşamını yitirdiği Çin ana karasında 
görüldü. Salgında “en fazla ölümün 
kayda geçtiği üçüncü ülke” İran’da 
ise 1685kişi hayatını kaybetti.

İTALYA’DA ZORLU SÜREÇ 
İtalya Başbakanı Giuseppe Con-

te’nin “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en zor krizle karşı karşıyayız” 
dediği İtalya, büyük savaştan beri son 
1 ayda en çok insanını yitirdiği tarihi 
süreçten geçiyor. İtalya’da Koronavi-
rüs şüphesiyle “1 numaralı” hastanın 
kuzeydeki Codogno’da 20 Şubat’ta 
hastaneye başvurması, akabinde 21 
Şubat’ta Codogno dahil 10 beldenin 
karantinaya alınması ve koronavirüs 
kaynaklı ilk ölüm haberinin gelmesiy-
le girdiği süreci derlendi. Ülkede bir 
ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile başlayan 
ve bugün itibarıyla 4 bin 825 ölü, 
toplam Kovid-19’lu sayısının 53 bin 
578’e ulaştığı süreç, şu şekilde ger-
çekleşti:

-20 Şubat: 38 yaşındaki İtalyan 
Mattia, nefes darlığı şikayetiyle Co-
dogno’daki hastaneye başvurdu.

-21 Şubat: İtalya’da Kovid-19 
kaynaklı ilk ölüm haberi geldi. Vene-
to Bölgesi’ndeki Vo kasabasında 78 
yaşında bir duvar ustası hayatını kay-
betti. İtalyan hükümeti, kuzeydeki 10 
beldeyi kırmızı bölge ilan etti. Vaka 
sayısı 21’e çıktı.

-22 Şubat: Kovid-19’dan ölen-
lerin sayısı 2, bulaşan kişi sayısı 79 
oldu. İtalyan hükümeti, çıkardığı ilk 
kararnameyle, 10 beldeye giriş-çıkış-
ları sınırlandırarak, karantina altına 
aldı.

-23 Şubat: 3 ölü, 152 toplam 
vaka.

-24 Şubat: 7 ölü, 229 vaka. İtal-
ya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 6 
maç ertelendi.

-25 Şubat: 11 ölü, 323 vaka. 10 
beldeye uygulanan karantina, ikinci 
bir kararnameyle Lombardiya, Vene-
to, Piyemonte, Ligurya, Friuli-Vene-
zia Giulia bölgelerine genişletildi.

-26 Şubat: 12 ölü, 470 vaka.
-27 Şubat: 17 ölü, 650 vaka.
-28 Şubat: 21 ölü, 821 vaka.

-29 Şubat: 29 ölü, 1128 vaka. Se-
rie A’da 5 maç daha ertelendi.

-1 Mart: 34 ölü, 1701 vaka.
-2 Mart: 52 ölü, 2 bin 36 vaka.
-3 Mart: 79 ölü, 2 bin 502 vaka.
-4 Mart: 107 ölü, 3 bin 89 vaka. 

Başbakan Conte, 3. kararnameyle, ilk 
ve orta dereceli okullarla üniversite-
lerde eğitim faaliyetlerine 15 Mart’a 
kadar ara verdi. Aynı zamanda sine-
ma, tiyatrolar kapatıldı, Serie A’da 
maçların 3 Nisan’a kadar seyircisiz 
oynanması kararlaştırıldı. İtalya, 
AB’den bütçe esnekliği talep etti.

-5 Mart: 148 ölü, 3 bin 858 vaka.
-6 Mart: 197 ölü, 4 bin 636 vaka.
-7 Mart: 233 ölü, 5 bin 883 vaka. 

İktidar ortağı Demokratik Partinin li-
deri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel 
Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, 
Kovid-19’a yakalandığını açıkladı. 
Başbakan Conte, 4. kararnameyle, 
virüsün yayılmasını önlemek için 
Lombardiya Bölgesi ve 14 vilayeti ka-
rantina altına aldı. Kararname halkta 
paniğe yol açtı ve bu bölgeye güney-

den göç etmiş olanlar, güneye kaçtı.
-8 Mart: 366 ölü, 7 bin 375 vaka. 

İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Sal-
vatore Farina da Kovid-19’a yakalan-
dı.

-9 Mart: 463 ölü, 9 bin 172 vaka. 
Kovid-19 endişesiyle cezaevlerinde 
isyan çıktı: 6 mahkum öldü. Başba-
kan Conte, kanun hükmünde karar-
nameyle ülke genelinde serbest do-
laşımı yasakladı ve karantinayı ülke 
geneline genişletti.

-10 Mart: 631 ölü, 10 bin 149 
vaka.

-11 Mart: 827 ölü, 12 bin 462 
vaka. Cezaevi isyanlarında ölen mah-
kumların sayısı da 12’ye çıktı. Baş-
bakan Conte, 5. kararnameyle ülke 
genelinde karantina koşullarını ge-
nişleterek, süpermarket ve eczaneler 
haricinde tüm ticari faaliyetleri kapat-
tı. Koronavirüs, ilk kez Serie A’da Ju-
ventus takımının oyuncusu Daniele 
Rugani’de çıktı. 

-12 Mart: Ölü sayısı 1000’i geç-
ti ve 1016 oldu, 15 bin 113 vakaya 

ulaşıldı.
-13 Mart: 1266 ölü, 17 bin 660 

vaka.
-14 Mart: 1441 ölü, 21 bin 157 

vaka. Ülkede Eğitim ve Sağlık Bakan 
yardımcılarında Kovid-19 çıktı. İtal-
ya’da sağlık çalışanları alkışlandı.

-15 Mart: 1809 ölü, 24 bin 747 
vaka.

-16 Mart: 2 bin 158 ölü, 27 bin 
980 vaka. Başbakan Conte, “Virüs 
henüz zirve yapmadı.” dedi.

-17 Mart: 2 bin 503 ölü, 31 bin 
506 vaka.

-18 Mart: 2 bin 978 ölü, 35 bin 
713 vaka. Başbakan Conte, 6. karar-
namesine imza atarak 25 milyar av-
roluk koronavirüsle mücadele destek 
paketini onayladı.

-19 Mart: 3 bin 405 ölü, 41 bin 
35 vaka. İtalya’daki ölü sayısı, virü-
sün ilk çıktığı Çin’i geride bıraktı.

-20 Mart: 4 bin 32 ölü, 47 bin 21 
vaka.

-21 Mart: 4 bin 825 ölü, 53 bin 
578 vaka. Başbakan Conte, “Ülke, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en 
zor krizle karşı karşıya.” dedi. Conte, 
stratejik ve gerekli olmayan tüm üre-
tim ve iş yeri faaliyetlerinin durdurul-
duğunu açıkladı. Serie A’da Kovid-19 
bulaşan futbolcu sayısı 13’e çıktı.

İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI’NDAN BU YANA İLK

Koronavirüs salgını, İtalya’ya tari-
hinin son 75 yıllık bölümünde en çok 
can kaybının yaşandığı hadise oldu. 
Salgından önce İkinci Dünya Sava-
şı’nda, sivil ve asker toplam kaybı 450 
bin civarında olan İtalya, 1945’ten 
sonra, 9 Ekim 1963’teki Vajont Bara-
jı’nın çökmesiyle 2 bine yakın insanı-
nı kaybetmişti. Kovid-19’da ölenlerin 
dün itibarıyla 4 bin 825’i bulmasıyla 
büyük savaştan beri ilk kez bu kadar 
yüksek sayıda insanı tek bir neden-
den ve bu kadar kısa sürede yitirdi.

ÖLENLERİN BÜYÜK KISMINDA 
EN YAYGIN RAHATSIZLIK: 

HİPERTANSİYON
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü-

nün, 20 Mart tarihli 42 bin 220 vaka 

ve 3 bin 220 ölü sayısına dayanan 
raporunda, vakaların yaş ortalaması 
63 iken, hayatını kaybedenlerin yaş 
ortalaması 78,5 olarak verildi. Ko-
ronavirüs nedeniyle ölen 3 bin 200 
kişiden yüzde 9,3’ünün 90 yaş ve 
üzeri, yüzde 40,9’un 80-89 yaş, yüz-
de 35,4’ün 70-79 yaş, yüzde 10,3’ün 
60-69 yaş aralığında olduğu belirtildi. 
Buna göre, yaşamını yitirenlerin yüz-
de 95,9’unun 60 yaş ve üzeri olduğu 
ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 3 bin 
200 kişi arasında en yaygın görülen 
kronik hastalıklarda yüzde 73,8 ile 
hipertansiyon ilk sırada gelirken, yüz-
de 33,9 ile diyabet ikinci, yüzde 30,1 
ile de kalp yetmezliği üçüncü sırada 
yer aldı. Ölenlerin yüzde 48,6’sında 
en çok 3 kronik patolojik rahatsızlık 
görülürken, yüzde 26,6’sında 2 pa-
tolojik rahatsızlık, yüzde 23,5’inde en 
az 1 patolojik rahatsızlığı bulunduğu 
kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 
yalnızca yüzde 1,2’sinde hiçbir pato-
lojik rahatsızlık bulunmadığı belirtildi.
n AA
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Futbolculardan ‘evde kal’  kampanyası
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV 

Antalyaspor’da futbolcular, çektikleri vi-
deolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle herkese “evde kal” çağrısı yap-
tı.  Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya 
üzerinden “#EvdeKal” ve “#BizAntal-
yasporuz” başlıklı etiketlerle yaptığı gö-
rüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yek-
ta Kurtuluş, “Virüsü yenmenin tek yolu, 
takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. 
Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım.” 
ifadelerini kullandı.  Savunma oyuncusu 
Eren Albayrak, “Birlikte sevinip, birlikte 
kutlayacağımız daha güzel günler için 
şimdi evde kal Türkiye.” paylaşımında 
bulundu.   Orta saha oyuncusu Hakan Öz-
mert ise “Üzerimize düşen tüm kuralları 
uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, 
sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal 
Türkiye.” ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE’YE 
“GEÇMİŞ OLSUN” MESAJI

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavi-
rüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden 
geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımı için “geçmiş olsun” mesajı pay-
laştı. Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm 
mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi 
gününden itibaren yeni bir karar alınana 
kadar sadece Antalya Stadı’nın altındaki 
mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık 
tutulacağı duyuruldu. Liglerin ertelendiği-
ni hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilile-
ri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, 
Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara 
herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça 
dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin 
korunmasını istedi.  
n SPOR SERVİSİ

Wilbekin ve Porter’ın 
sözleşmeleri feshedildi

Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilci-
miz Konyaspor Basketbol’da ilginç ge-
lişmeler yaşanıyor. Yeşil Beyazlıları’ın 
2 Amerikalı yıldızı Wilbekin ve Porter’ın 
sözleşmesi feshedildi. Geçtiğimiz gün-
lerde Amerik Birleşik Devletleri Başkanı 
Donald Trump bir açıklama yayınlayarak 
ABD dışında bulunan vatandaşlarına ül-
kelerine dönme çağrısı yaptı. Kısa süre 
içinde sınırların kapatılacağını açıkla-
yan Trump, dönmeyenlerin uzun süre 
ülkeye giriş yapamayacağını aktardı. 
Bu gelişme üzerine harekete geçen 
Konyaspor’un ABD’li yıldızları Wilbekin 
ve Porter yönetime gitmek istediklerini 
aktardı. Konyaspor yönetimi sözleşme-
lerini feshederek oyuncların ülkelerine 

gitmelerine izin verdi. 
ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Türkiye erkekler Basketbol 1. Li-
gi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol’un 2 amerikalı 
basketbolcusu Mitchell Wilbekin ve 
Samuel Porter koronavirüs nedeniyle 
sözleşmelerini feshederek ülkelerine 
döndü. Türkiye Erkekler Basketbol 1. 
Ligi’nde Play-Off’a kalma adına mü-
cadele veren Konyaspor Basketbol’da 
liglerin virüs nedeniyle ertelenmesinin 
ardından beklenmedik bir olay yaşandı. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Dev 
Kartallar’ın 2 önemli oyuncusu Mitchell 
Wilbekin ve Trey Samuel Porter, mevcut 

sözleşmelerini feshederek ülkelerine 
döndüler. Bu sezon Yeşil-Beyazlıların 
en önemli iki oyuncusu olan Wilbekin ve 
Porter takımda istatistikleri en iyi olan iki 
oyuncu konumundaydı. Wibekin, çıktığı 
24 karşılaşmada 14.4 sayı, 2.5 ribaund 
ve 2.7 asist ortalamasıyla takımın sayı 
yükünü çekiyordu. İkinci yarıda takıma 
dahil olan Trey Samuel Porter ise 12.1 
sayı, 10 ribaund ve 2.8 asist oranıyla 
takımın sayı yükünü çeken iki oyuncu-
sundan biriydi. Virüs salgını nedeniyle 
sözleşmelerini feshederek ülkelerine 
dönen oyuncular için Konyaspor Basket-
bol’un ligler başladığı takdirde iki önem-
li oyuncunun yerini nasıl dolduracağı ise 
merakla bekleniyor. 

ÖNCAN: KULÜBÜMÜZ 
ZARAR GÖRMEDİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Konyaspor Basketbol Şube Sorumlusu 
Uğur Öncan , “Amerika Brileşik Devlet-
leri güvenlik alarmını 4. seviyeye çıkardı 
ve yurt dışında bulunan vatandaşlarına 
ülkeye dönün çağrısında bulundu. Bu ge-
lişme üzerine oyuncularımızın sözleşme 
feshi noktasında bizden bir talebi oldu. Biz 
de kabul ettik. Kulübümüzün bu noktada 
herhangi bir zararı söz konusu değil. Bu-
rada olmadıkları süre zarfında kulübümüz 
oyunculara herhangi bir ödeme yapma-
yacak. Liglerin başlaması durumunda ise 
çağırdığımızda oyuncular gelebilecek.” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Korkmaz’dan 
evde kal çağrısı  

Süper Lig temsilcimiz İH Konyaspor’un deneyimli 
teknik direktörü Bülent Korkmaz, salgın haline gelen 
yeni tip korona virüs nedeniyle peçete rulosunu sektir-
me akımıyla‘Evde Kal’ mesajı verdi.

TFF Süper Ligi’ne Korona virüs nedeniyle ara veril-
mesinin ardından bazı futbolcu ve teknik direktörler yeni 
bir akım haline gelen evde peçete rulosunu sektirme 
akımına temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un teknik 
direktörü Bülent Korkmaz’da katıldı. StayAtHomeChal-
lenge adı altında başlatılan akıma, Beşiktaş’tan Adem 
Ljajic, Galatasaray’dan Emre Akbaba, Fenerbahçe’den 
Ozan Tufan, Leicester City’de oynayan milli futbolcumuz 
Çağlar Söyüncü, eski futbolcu ve teknik adam George 
Hagi’nin ardından Bülent Korkmaz’da bu akıma katıldı. 
Korkmaz, vidosunda “Herkesin sağlığı için evde kal” 
dedi.  n SPOR SERVİSİ

İH Konyaspor, Down 
Sendromlu çocukları 

unutmadı  
TFF Süper Lig’de mücadele eden temsilcimiz İH 

Konyaspor, 21 Mart Down Sendromlular günü nedeniy-
le farkındalık yaratmak adına bir mesaj yayımladı.

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
21 Mart Down Sendromlular günü olarak kabul edilen 
bu özel günü unutmadı. Yeşil-Beyazlı ekip resmi sos-
yal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajda” 
Dünyamıza kattığınız sonsuz güzelliğin farkındayız.” de-
nildi.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
4.H. TRABZON 27 16 4 7 49 34 15 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE SPOR 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 27 8 9 10 25 39 -14 33
15.BAŞ. AKADEMİ FK 27 8 4 15 34 41 -7 28
16.AMED SF 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 27 7 4 16 31 54 -23 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
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PUAN DURUMU

Konyaspor’un Amerikalı oyuncuları Wilbekin ve Porter’ın, ABD’nin güvenlik alarmını 4. seviyeye 
çıkarmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Trump’un açıklamasının ardından harekete geçen 

Konyaspor Basketbol’un Amerikalı yıldızları Konya’dan ayrılarak ülkelerine döndü

Kara: Virüse yakalanan 
futbolcuların futbol hayatı bitebilir

Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi  ve 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Ateş Kara çok çarpı-
cı bir iddiada bulundu. Virüsün hafife 
alınmaması gerektiğini belirten Kara, 
gençlerin virüsü sıkıntısız atlattığı 
iddialarını yalanladı. Virüse yakala-
nanların akciğerlerinde kalıcı hasar 
olduğunu söyleyen Kara, koronavirüse 
yakalanan futbolcuların iyilişse bile bir 
daha futbol oyayamayacaklarını ifade 
etti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara, dünyayı etkisi altına alan ve 
küresel salgın ilan edilen yeni tip Ko-
ronavirüs’ün (Kovid-19) hafife alınabi-
lecek bir hastalık olmadığını söyledi. 
Hastalık sonrası akciğerlerde hasar 
bıraktığını ifade eden Kara, evdeki 
izolasyonun yeterli olmaması duru-
munda bir sonraki basamağın sokağa 
çıkma yasağı olacağını ifade etti. Yeni 
tip Koronavirüs’ün hafife alınmaması 
gerektiğini belirten Kara, “Bu hastalık 
ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül 
bir hastalık. Yani insanların kendilerini 

iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun 
altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık 
gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız 
gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Corona virüs konusuna futbolcu-
lar özelinde yeni bir pencere açan 
Kara, bu rahatsızlığı şiddetli şekilde 
geçiren bir futbolcunun kariyerinin 
bitebileceğini ifade etti. Kara, “Has-
talıktan büyük kesim iyileşiyor ama 
iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar 
bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hasta-
lığı geçirdikten sonra hayatının kalan 

kısmında futbol oynayamama ihtimali 
çok yüksek.” dedi.

Juventus’tan Matuidi, Dybala ve 
Rugani, Chelsea’den Callum Hud-
son-Odoi, Sampdoria’dan Gabbiadini 
ve Valencia’dan Garay, Mangala ve 
Gaya gibi isimlerin corona virüse ya-
kalandığı duyurulmuştu. İşte virüse 
yakalanan bazı ünlü oyuncular: T.Hü-
bers (Hannover), J.Horn (Hannover), 
M.Mittelstadt (H.Berlin), B.Matuidi 
(Juventus), Matuidi, Dybala, Rugani 
(Juventus), M.Gabbiadini (Samp-
doria), C.Odoi (Chelsea), O.Colley 
(Sampdoria), A.Ekdal (Sampdoria), 
M.Thorsby (Sampdoria)

F.DePaoli (Sampdoria), B.Be-
reszynski (Sampdoria), G.Pezzella 
Fiorentina), P.Cutrone (Fiorentina), 
D.Vlahovic (Fiorentina), J.Jesus (El-
che), E.Garay (Valencia), E.Mangala 
(Valencia), J.Gaya (Valencia), F.Ca-
marasa (Valencia), L.Kilian (Pader-
born), H.Suk (Troyes)
n SPOR SERVİSİ

İH Konyaspor, Fenerbahçe Erkek 
Basketbol Takımının Koronavirüse 
yakalanmasının ardından resmi sos-
yal medya hesabından geçmiş olsun 
mesajı yayımladı.

Son dönemde bütün ülkelerde 
küresel bir sorun haline gelen ve et-
kisini hızla hissettiren koronavirüs 
(Covid-19) salgını ülkemizde de bü-
yük sorunlara sebep olmaya devam 
ediyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol 

Takımı ise Türkiye’de ilk virüs tespit 
edilen ekip oldu. THY Avrupa Ligi’nde 
mücadele eden Fenerbahçe Beko son 
karşılaşmasında Rusya’nın Khimky 
takımına konuk olmuştu. Fenerbahçe 
Beko’nun koronavirüs salgınına ka-
pılmasına dair açıklaması şu şekilde: 
“Erkek Basketbol A Takımımızda yapı-
lan rutin kontroller sonucunda A Takı-
mımızda yer alan bazı oyuncularımız 
ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) rastlanmıştır.” 
Fenerbahçe‘nin bu açıklamasına 

kayıtsız kalmayan Süper Lig temsilci-
miz İttifak Holding Konyaspor’da res-
mi sosyal medya hesabından geçmiş 
olsun mesajı yayımladı. Mesajda, 
“Çok geçmiş olsun! Dualarımız sizin-
le. En kısa sürede müjdeli haberleri-
nizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadeleri 
kullanıldı. 
n SPOR SERVİSİ



Jevtovic: Konyaspor 
5 milyon Euro istedi

Konyaspor’a geldiği ilk sezonunda 30’un üstünde maç 
oynadığını ve iyi performans sergilediğini belirten deneyimli 

oyuncu, sezon başında büyük kulüplerden teklifler aldığını ancak 
Konyaspor’un kendisi için 5 milyon Euro istediğini ifade etti

RPS
TFF Süper Lig temsilcimiz İttidak Holding Kon-

yaspor’un yıldız futbolcusu Marko Jevtovic önemli 
açıklamalarda bulundu. Mozzartsport’tan Aleksandar 
Joksic’e konuşan deneyimli oyuncu liglerin devam 
etmesi durumunda kesinlikle ligde kalacaklarına 
inandığını söyledi. Eylül ayına kadar ligin zirvesi için 
mücadele ettiklerini belirten Marko, “O dönemden 
sonra büyük bir düşüş yaşadık. Ancak alt sıralarda 
bulunan takımlardan daha kaliteliyiz. Ligler devam 
ederse ligde kesin olarak kalacağımızı düşünüyo-
rum” dedi.

Geçen sezon Partizan kulübünden Konyaspor’a 
trasnfer olduğunu hatırlatan Marko Jevtovic, “İlk se-
zonumda pek çok maçta forma giydim. Maç analiz-
lerinde sahada en çok koşan oyunculardan biriydim. 
Sezon sonunda Avrupa kulüplerinden teklifler geldi. 
Ancak Konyaspor benim için 5 milyon euro fiyat belir-
ledi. Gerçekçi bir rakam değildi” diye konuştu.

İşte Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Marko Jev-
tovic’in açıklamaları:

AKLIMIZ FUTBOLDA DEĞİLDİ
“Antrenman yaptık, maçlar oynadık ve inanın 

bana kimse futbolu düşünmüyordu. Stadyuma ge-
liyoruz ama taraftar olsun olmasın oynayıp oyna-
yamayacağımızı, haberler hakkında yorum yapıp 
yapmayacağımızı konuşmak istiyoruz. Günlerce bek-
ledik, uzmanların tavsiyelrini takip ettik, mesafemizi 
koruduk, mümkün olduğunca dikkat ettik, her antren-
mandan ve maçtan sonra stadyumdaki tüm odalar 
dezenfekte edildi. Bu koşullarda tam anlamıyla spor 
yapamadık”

OĞLUMU GÖREMEMEK ÇOK ZOR
“Sınırlar kapalı olduğundan dolayı Johnson 

şehre nasıl döneceğini bilmiyor. Biz de aynı sorun 
içindeyiz, havaalanları çalışmıyor. Şu anlık kararla-
ra uymak zorundayız. Yedi aylık oğlumu görmemek 
benim için çok zor. Sırbistan’a geri dönememiyorum 
ama en azından ailemle günlük görüşüyoruz. Futbol 
artık çok önemsiz, bu yüzden Türkler ligi geçici olarak 
askıya aldı.”

GENEL BİR KARIŞIKLIK VAR
“İlginç bir şekilde maçların seyircili oynamasın-

da ısrar eden Galatasaray’dı. Bu olmayınca maçların 
iptal edilmesini savundu. Genel bir karışıklık var. 
Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel’in sözleri burada 
geniş yankı uyandırdı ve diğer futbolcularda protesto 
etti. Basit herkes aynı pencereden bakıyor ve düşü-
nüyor. Herkes sağlığını düşünüyor ve başkalarını da 
tehlikeye atmak istemiyor. UEFA Avrupa Şampiyo-
nası’nı 2021’ye ertelediyse liglerin durması da çok 

mantıklıdır, en azın-
dan bu koronavirüs 
salgını geçene kadar.”

LİGDE KALACAĞIZ
“Sezona iyi başladık, Ey-

lül ortasına kadar iyi gidiyorduk 
ama daha sonra kötü bir seriye 
girdik. Son maçta Fenerbahçe’yi 
yendik. Onları uçurumun kenarında 
yakaladık. Bence alttaki takımlardan 
daha kaliteli bir takımız ve eğer bu korona-
virüs salgını bittiğinde maçlar oynanırsa ligde 
kalacağımızı düşünüyorum.”

TEKLİFLER VARDI
Geçen sezon Süper Lig kariyerime iyi başladım. 

Maç sonu analizlerinde ortalama 12.5 km koştuğum 
ortaya çıkıyordu. Saha içinde göze batan bir oyuncu 
değilim. Bu durumdan memnunum. Sakatlıktan ön-
ceki dönemde iyi bir performans sergiledim. 30 maç 
oynadım. Konyaspor’a gelir gelmez bu performansı 
sergilemek beni mutlu etmişti. Sezon başında Av-
rupa’dan önemli takımlardan teklifler geldi. Ancak 
Konyaspor 5 Milyon Euro bonservis talep etti. Tabi 
kulübümün istediği rakamı talep etme hakkı var ama 
açıkçası pek gerçekçi bir rakam değildi. Kulübün ka-
rardır. Saygı duyuyorum ve Konyaspor’dan memnu-
num

ŞAMPİYONUK TAHMİNİ YAPMAK ÇOK ZOR
“Şu an şampiyonluk yarışında Başakşehir iyi gi-

diyor, Avrupa Ligi’nde de öyle. Trabzonspor ise lider 
ve olağanüstü bir hücum gücuna sahip. Galatasaray 
ise ikinci yarı çıkışa geçti ve çok dengeli oynuyorlar. 
Şampiyonluk yolunda sonucu tahmin etmek çok zor. 
Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon 
olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. 
Lig öyle bir lig ki üst üste iki maç alan üst sıralarda 
mücadele etmeye başlıyor, kötü sonuç alan ise ateş 
hattına düşüyor. Bu ligde herkes herkesi yenebilir.”

“SÜPER LİG’İ AVRUPA’NIN 
EN İYİSİ OLARAK GÖRÜYORLAR”

“Türk’lerin radikal olduğunu düşünmüyorum. 
Bu bir önyargı. Türkler sadece tam anlamıyla futbol 

hastası. Her 
şeyi biliyorlar, 
her şeyi takip ediyorlar, hatta 
Süper Lig’i Avrupa’nın en iyisi 
olarak görüyorlar. Onların önce-
liği Süper Lig sonra diğer ligler. 
İspanya, İngiltere vb. İki yıl içinde 
hiç rahatsızlık yaşamadım. Aşırı ol-
duklarını söylediklerinde abartılı bu-
luyorum. İnan bana kulüplerini çok 
seviyorlar. Konya 2 milyonuk bir şe-
hir. 42 bin kişilik stadyumda genelde 
oldukça yüksek sayıda taraftar oluyor. 
Spor medyası çok güçlü. Futbolu ge-
liştirmek için anlamaya ve anlatmaya 
çalışıyorlar”

EN İYİSİ SÖRLOTH
“Sörloth’a karşı oynamadım çünkü 

o zaman sakatlıktan yeni çıkmıştım. 
Adam ceza sahası içinde çok güçlü, 
topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla 
atıyor her pozisyonda gol atma yete-
neğine sahip. Bize karşı da gol attı. 
Şu anda muhtemelen ligdeki en iyi 
oyuncu Sörloth. “ 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 26 15 8 3 59 28 31 53
2.M. BAŞAKŞEHİR 26 15 8 3 50 25 25 53
3.GALATASARAY 26 14 8 4 44 20 24 50
4.DG SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49
5.BEŞİKTAŞ 26 13 5 8 40 32 8 44
6.A. ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43
7.FENERBAHÇE 26 11 7 8 46 34 12 40
8.GÖZTEPE 25 9 7 9 29 30 -1 34
9.GAZİANTEP FK 26 8 8 10 36 41 -5 32
10.Y. DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31
11.ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30
12.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28
13.KASIMPAŞA 26 7 5 14 38 50 -12 26
14.İH KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26
15.Y. MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25
16.Ç. RİZESPOR 25 7 4 14 26 42 -16 25
17.ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23
18.HK KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22
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PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor’un yıldız oyuncusu Marko Jevtovic, 
önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınından, liglerin 

ertelenmesine, kişisel performansından, takımın durumuna kadar pek çok 
konuya değinan Jevtovic, oğlunu göremediği için üzgün olduğunu söyledi


