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Dışarı çıktılar, 
cezayı yediler!

Koronaya karşı 
yerli ‘İkarus’ 

65 yaş üstü için uygulanan 
evden çıkma yasağına uy-
mayarak ceza yiyen ilk kişiler 
Konya’daki gurbetçi çift oldu. 
Beyşehir’de polis ekipleri tara-
fından çifte 6 bin 300 lira para 
cezası uygulandı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’da, Ar-Ge çalışmaları 
yürüten bir firma, turizm 
otelcilik ekipmanı kapsamında 
ürettiği ‘İkarus’ adlı cihazı, yeni 
tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı dezenfeksiyon cihazı 
olarak yeniden tasarladı. 
Cihazın ihracatıyla ilgili 
birçok ülke ile görüşmeler de 
şimdiden başladı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

03 Konya sokakları 
bomboş kaldı 04 Diyanet’ten hacla 

ilgili önemli açıklama 1206 11 Bakıma muhtaç 
ailelere destek 

Müstakil ev 
alev alev yandı

Kahveciler devletten 
destek bekliyor

PANCAR, TARIMSAL 
ÜRETİMİN ANAHTARI

Tüm zirai ürünler için üreticiye 2,5 milyar TL ödeme yapan 
Konya Şeker’in toplam pancar bedeli ödemesi milyar sınırı 
aştı, 1,1 milyar TL’ye ulaştı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Konya için, Konya çiftçisi için şeker pancarı 
tarımsal üretimin kapısını açan anahtar gibidir. O anahtar 
bütün kilitleri açar. Hayvancılığa da o destekler ilaç gibi 

gelir” dedi.  n SAYFA 4’TE

EKMEK ALIRKEN 
DİKKATLİ OLALIM! 

Koronavirüs, temel besin maddesi olan ekmekte de büyük 
risk oluşturuyor. Vatandaşlar ekmek alırken elle seçim 

yaparak, sıcaklığı, tazeliği ve yumuşaklığı kontrol ediyor. Bu 
durumun yanlış olduğunu belirten Konya Bakkallar Bayiler 
ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Feridun Göner, ekmeği iş 

yeri temsilcilerinin vermesini istedi.
 n SAYFA 12’TE

STOKLAR AZALINCA
YARDIMA KOŞTULAR 

Koronavirüs nedeniyle günlük kan bağışı ortalamasında 
düşüşler yaşandı. Bunun üzerine Türk Kızılay halkı bilinçlen-
dirmek için çalışma başlattı. Düzenli kan bağışçılarına SMS 
göndererek, “Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. 

Stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma” açıklaması yaptı. 
Bu sese kulak veren Konya, kan vermeye koşuyor.

 n SAYFA 11’DE

Uzaktan ilk 
ders tamam

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık 
aranın ardından ilkokul, ortaokul 

ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV 
ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üze-
rinden yapılacak uzaktan eğitim, 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
verdiği ilk dersle başladı.

  n SAYFA 9’DA

Ova, kuraklıkla 
boğuşuyor!

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi 
Nevzat Özer, Konya Kapalı 

Havzası’nda yıllık kullanılabilir su 
kaynağının 4,5 milyar, tüketimin 
ise 6,5 milyar metreküp seviye-
sinde olduğunu, her yıl 2 milyar 

metreküp açık verildiğini söyledi.  
n SAYFA 10’DA

1995 yılında eğitim-öğretim hayatına 
başlayan ve Konya’da uyguladığı 
eğitim sistemiyle dikkatleri üzerinde 
toplayan Özel Türmak Okulları, 
yoluna emin adımlarla devam 
ediyor. Genel Müdür İlhan Yılmaz, 
“Gelecek nesillerin inşasına olumlu 
katkı sağlamak amacıyla ilme ve 
sanata sevdalı, okuyan, araştıran, 
mutlu, başarıya ulaşmış, örnek 
şahsiyetler yetiştirme amacındayız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Yeni neslin inşasına büyük katkı 
Zorlu süreçten geçtiğimiz bir 
dönemde geçtiğimiz günlerde 
açıklanan “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” içerisinde çiftçi için 
herhangi bir destek olmaması, 
tepkilere neden oldu. Buna ek 
olarak son günlerde neredeyse 
her gün artan gübre fiyatlarının 
çiftçiyi perişan ettiğini dile getiren 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu, bu işe dur denilmesini 
istiyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Gübredeki fiyat artışı durmalı! 

Krizlerin kahramanları 
Elazığ depreminin ardından yaptığı başarılı çalışmalarla Konyalı Bakan Murat Kurum dikkat çekerken, son dönemde koronavirüse karşı 
büyük bir mücadelenin liderliğini üstlenen Konyalı diğer Bakan Fahrettin Koca, kriz dönemlerinin başarılı bakanları olarak tarihe geçti

BAKAN KURUM 
TİTİZ ÇALIŞMIŞTI

2020 yılına kötü başlayan 
Türkiye, çeşitli olaylara 
maruz kaldı. Ocak ayında 
yaşanan 6.8’lik Elazığ dep-
remi ile sarsılan Türkiye, 
Elazığ ve Malatya’da ha-
sarlar oluşturan depreme 
karşı büyük bir mücadele 
verdi. Yaşanan depremde 
ise Konyalı olan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’un bölgedeki çalışma-
ları dikkat çekmişti.

BAKAN KOCA 
DİKKAT ÇEKİYOR

Bunun yanında dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüse kar-
şı Türkiye önemli tedbirler 
aldı. Süreç içerisinde Konyalı 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
dikkat çeken çalışmalara 
imza atan bir isim olarak orta-
ya çıktı. Gece gündüz çalışan 
ve gelişmeleri dikkatle takip 
eden Bakan Koca, ülkeye gü-
ven veren duruşuyla krizi iyi 
yöneten isim olmayı başardı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

İlhan Yılmaz Bekir Kağnıcıoğlu

Murat Kurum Fahrettin Koca
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Özel Türmak Okulları Genel Müdürü İlhan Yılmaz, “Gelecek nesillerin inşasına olumlu katkı sağlamak amacıyla 
ilme ve sanata sevdalı, okuyan, araştıran, mutlu, başarıya ulaşmış, örnek şahsiyetler yetiştirme amacındayız” dedi

Yeni neslin inşasına 
büyük katkı sağlıyorlar

1995 yılında eğitim-öğretim 
hayatına başlayan ve Konya’da uy-
guladığı eğitim sistemiyle dikkatle-
ri üzerinde toplayan Özel Türmak 
Okulları, yoluna emin adımlarla de-
vam ediyor. Çeyrek asırlık birikimiy-
le, köklerini unutmadan, değerlerine 
bağlı ancak yeniliğe açık bireyler 
yetiştirmeyi amaç edinen Türmak 
Okulları, anaokulundan liseye kadar 
olan eğitim serüveninde öğrencile-
rin donanımlı birer birey olmasını 
sağlıyor. Özel Türmak Okulları Ge-
nel Müdürü İlhan Yılmaz, “Gele-
cek nesillerin inşasına olumlu katkı 
sağlamak amacıyla ilme ve sanata 
sevdalı, okuyan, araştıran, mutlu, 
başarıya ulaşmış, örnek şahsiyetler 
yetiştirme amacındayız” dedi.

AYNI HEDEFE VURGU YAPIYORUZ 
Yılmaz Özel Türmak’la ilgili yap-

tığı açıklamada, Özel Türmak’ın ku-
ruluş ve bugüne kadar olan serüve-
ninden kısaca bahsetti. “Okulumuz 
1995 yılında Türmak Mühendislik 
Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yap-
tırılmış ve Türmak Eğitim ve Kültür 
Vakfı’na bağışlanmıştır” diyen Yıl-
maz, “Özel Türmak Okulları ana-
sınıfı, ilkokul, ortaokul ve Anadolu 
Lisesi’ni bünyesinde barındırmak-
tadır. 2015-1016 yılından itibaren 
kurumlarımız Türmak Mühendislik 
Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletil-
mektedir. Özel Türmak ailesi olarak 
sistemli çalışıyoruz. Toplu hareket 
ediyoruz, aynı hedefe vurgu yapıyo-
ruz. Eğitim gibi bir önemli konuda 
çeyrek asrı devirmenin mutluluğu-
nu yaşamaktayız” dedi. 

YENİ NESİLLERİN 
İNŞASINA BÜYÜK KATKI 

Eğitim anlayışlarıyla ilgili bilgiler 
veren Yılmaz, “Gelecek nesillerin in-
şasına olumlu katkı sağlamak ama-
cıyla ilme ve sanata sevdalı, okuyan, 
araştıran, mutlu, başarıya ulaşmış, 
örnek şahsiyetler yetiştirme ama-
cındayız. Her öğrenci bir yetenek-
tir, birlikte keşfediyoruz. Varoluş 
amacımızla ilgili kısaca bilgi verecek 
olursak; vizyonumuz tam donanımlı 
bir şekilde akademik başarısı en üst 
seviyede olan, okumayı yaşam tarzı 
kabul eden, sorumluluk sahibi, güzel 
ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Misyo-
numuz ise; alanında uzman öğret-
men kadrosuyla kurumsal kimliği 
olan, her öğrenci bizim için özeldir 
anlayışına sahip, karakter ve akade-
mik başarıyı beraber yürüten, disip-
lin ve istikrarı başarının vazgeçilmez 
şartı gören, öğrencisini hayata ve 
mesleğe hazırlayan, sevgi ve bilgi 
temelli bir okul olmaktır” ifadelerini 
kullandı. 
HER ÇOCUK BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR 

Özel Türmak Okulları’nın ana-
okulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu 
Lisesi’nden oluştuğunun bilgisini 
veren Yılmaz, bu konuda ayrıntılı 

bilgiler paylaştı. İlk olarak anaoku-
lunda uyguladıkları eğitim hakkında 
bilgiler veren Yılmaz, şunları söyle-
di, “Anaokulunda en büyük vurgu-
muz, “her çocuk bizim için özeldir” 
anlayışıdır. Etkin öğrenmeyi ön pla-
na çıkarıyoruz. Yaparak-yaşayarak 
öğrenme, duyuların aktif kullanıl-
masıyla öğrenme, proje tabanlı bir 
öğrenme çalışması kullanıyoruz. 
Aynı zamanda ezber kaygısından 
uzak, bireysel ve bağımsız öğren-
me ortamlarını oluşturuyoruz. Yine 
merak duygusu uyandırarak soyut, 
sembolik araçlarla, resim, müzik, 
dramalarla iletişim becerisinin ge-
lişimini sağlamaktayız. Öne çıkan 
çalışmalar; ilkokula hazırlık çalışma-
ları, okumaya hazırlık becerileri, ma-
tematik becerileri, bilimsel düşünme 
becerileri, motor becerileri, duygusal 
beceriler ve özbakım. Anasınıfında 
tüm bu öğrenim becerileri kazan-
dırmaya alışıyoruz. Anasınıflarında 
atölye çalışmalarımız da var. Ahşap 
atölyesi, alçı atölyesi, atık malzeme, 
masal var. Masal çalışmasında diğer 
okullardan daha farklı bir yönümüz 
olduğunu düşünüyorum. Masal te-
rapisti uzmanımız var. Her hafta 
anaokulunda ve ilkokulda bu çalış-
malar devam ediyor. Masal bölümü 
için oluşturduğumuz bir alan var bu-
rada bir kahramanı canlandırıyorlar. 
Öğretmenimiz bir kısmını okuyor 
sonrasında “hikayenin devamını siz 
olsanız nasıl bitirirdiniz?” gibi bir 
çalışma yapılıyor. Eğitimin ilk basa-
mağı olduğu için anaokulu çalışma-
larına çok önem veriyoruz. İngilizce, 
görsel sanatlar, Kur’an-ı Kerim, ro-
botik kodlama, fen ve deney ders-
leri, müzik, masal, drama ve beden 
eğitimi dersleri de ayrıca branş öğ-
retmenleri tarafından veriliyor.”

HER ÇOCUK ÖĞRENİR 
İlkokuldaki eğitim anlayışları-

nı anlatan yılmaz, öğrenci merkezli 
bir eğitimi benimsediklerini söyledi. 
Yılmaz, “Analitik düşünme, proje 
temelli eğitim benimsemiş durum-
dayız. Türkçe eğitiminde konuşma, 
dinleme, okuma, anlama, yazılı ve 
sözlü anlatım gücünü geliştiren bir 
eğitim veriyoruz. Burada aynı şekil-
de İngilizce, Kur’an-ı Kerim, müzik, 
beden eğitimi gibi branş dersleri 
vermekteyiz. Burada ana sloganımız 
olan: “Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse 
onu öğrenmek de beceridir” anlayı-
şıyla her çocuk ilkokulda öğrenir di-
yoruz. Anaokulunda her çocuk özel-
dir demiştik, ilkokulda da her çocuk 
öğrenir diye ifade ediyoruz. Eğitici 
aktiviteler olarak, hayal gücü, dü-
şünme becerisinin geliştirilmesi, eğ-
lenerek ve uygulayarak öğreniyoruz 
gibi durumlar söz konusudur. Ulusal 
ve uluslararası projelere katılıyoruz. 
Okul sonrası etüt programını okul 
bittikten sonra, burada bir program 

geliştirdik. Bu programda da öğrenci 
burada gün içerisinde gördüğü ko-
nularla ilgili eksiklerini tamamlıyor, 
ödevlerini tamamlıyor. Okulda vak-
tini değerlendirmiş oluyor” şeklinde 
konuştu. 

BAŞARI İÇİN GELİYORUZ 
“Ortaokuldaki eğitim anlayışı-

mızda da eğitim-öğretim sürecin-
de öğrencinin akademik ve sosyal 
gelişimini sağlarken, öğrencinin 
ilgi alanlarını, öğrenme tarzlarını 
desteklemek önceliğimizdir” diyen 
Yılmaz, ortaokulda hangi eğitim 
metotlarını benimsedikleriyle ilgili 
bilgiler verdi. Ortaokulda ise “Ba-
şarı için geliyoruz” sloganını be-
nimsediklerini vurgulayan Yılmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Burada 
da öne çıkan ana sloganımız “Başarı 
için geliyorum” anlayışıdır. Bireysel 
danışmanlık sistemimiz var. Her 
öğrencimizin danışman öğretmeni 
var ve öğrencilerin ruhsal ve aka-
demik başarılarını öğretmenlerimiz 
takip ediyor. Sınav birimimiz var 
burada da öğrencilerimizin eksikle-
rini belirliyor ona göre planlamalar 
yapıyoruz. İngilizce programı ortao-
kulda artırılarak devam ediyor. Yine 
Kur’an-ı Kerim dersleri ortaokulda 
devam ediyor. Ortaokuldan itibaren 
Cumartesi okulumuz başlıyor ve 
hafta içi görülen derslerle ilgili üni-
te değerlendirme sınavları yapılıyor. 
O sınavlardan sonra da öğrencile-

rin hangi kazanımları tamamlamış 
hangi kazanımları eksik bunu ölçü-
yoruz. Kazanımlarda eksikler varsa 
kazanım tamamlama adı altında ek 
dersler veriyoruz. Ortaokulda proje 
çalışmaları, sanat atölyeleri, müna-
zaralar, yarışmalar, masal ve drama 
çalışmaları gibi çalışmalar yürütülü-
yor. LGS çalışmalarında ise bireysel 
öğrenci takip sistemimiz bulunuyor, 
akşam etütleri, verimli kamplar, mo-
tivasyon etkinlikleri yapıyoruz.” 

LİSEDE ÖNEMLİ BİR 
EĞİTİM VERİLİYOR  

Anadolu Lisesi’yle ilgili bilgiler 
de veren Yılmaz, “Anadolu Lisesi’n-
de öğrenci merkezli eğitim siste-
miyle, okumayı yaşam amacı olarak 
kabul eden, araştıran, hoşgörülü, 
empati kurabilen, ilme ve sanata 
sevdalı bireylerin hayata hazırlan-
malarını sağlamak amacıyla çalışıyo-
ruz” dedi. Bireysel danışmanlık sis-
temi, etkin rehberlik hizmeti gibi 
önemli çalışmalar yürüttüklerini 
altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti, 
“Olay olduktan sonra bir rehber-
lik değil olayı önleyen bir rehberlik 
çok önemlidir. Kariyer danışmanlığı 
yapıyoruz. TÜBİTAK çalışmaları bi-
zim için çok önemli. Eğitim-öğretim 
seminerleri çok önemli. Öğrencile-
rimize, öğretmenlerimize, velileri-
mize seminerler veriyoruz. Sınav 
birimimiz de başlı başına öğrenci-
mizin YKS çalışmasında lise 1’den 
itibaren planlı, programlı şekilde 
çalışmalarını yürütüyor. Bir ülkenin 
geleceği, o ülke insanının eğitimi-
ne bağlıdır felsefesiyle yola çıkarak, 
güçlü bir eğitimi liseli gençlere ver-
meyi arzu ediyoruz ve bu çalışmaları 
da verdiğimize inancımız tam. YKS 
kamplarımız var. Soru bankası kü-
tüphanemiz oldukça güzel. Bu da 
bizi diğer okullardan farklı kılıyor. 
Öğrencimizin alabileceği kaynaklar 
bellidir. Ama biz buraya Türkiye’nin 
seçkin kaynaklarından bir kütüpha-
ne oluşturuyoruz. Öğrencimiz bu 

kitaplardan faydalanabiliyor. Ünite 
değerlendirme sınavları ve deneme 
sınavları yapılıyor. Biz şunu iddia 
ediyoruz: öğrencimiz Özel Türmak 
Anadolu Lisesi’nden eğitim aldığı 
takdirde, başka özel bir kurs veya 
eğitim görmeden hedefine ulaşa-
bileceği bir eğitimi almış oluyor. 
İngilizce eğitimi bir üst kademeye 
geçiyor ve İngilizce eğitiminde daha 
çok konuşma kısmına ağırlık veriyo-
ruz. Seçmeli yabancı dil olarak hem 
Arapça hem Almanca var. Bunları 
öğrencilerimiz seçtikleri takdirde 2. 
bir yabancı dili olmuş oluyor.”

KULÜP ÇALIŞMALARINA 
ÖNEM VERİLİYOR 

Yılmaz, Özel Türmak Okulları 
olarak kulüp çalışmalarını da önem-
sediklerini söyledi. Kulüplerle ilgili 
detayları paylaşan Yılmaz, “Tüm 
okullarımızda her kademede kulüp-
lerimiz var. Beceri-yetenek kulüpleri, 
müzik kulüpleri, spor kulüpleri var. 
Beceri ve yetenekte tiyatro, satranç, 
robotik, gastronomi gibi 25’e yakın 
kulüp tercihi sunuyoruz ve öğrenci-
miz onların içinden seçtiği kulüpler-
le kendilerini geliştirebiliyorlar. Yine 
müzik kulübünde de gitar, piyano, 
bağlama, ney gibi enstrümanları öğ-
renerek bu kulüplerde çalışmalarını 
yürütüyorlar. Spor kulüplerinde vo-
leybol, basketbol, futbol, masa teni-
si, tekvando gibi birçok spor dalında 
kulüplerimiz var. Spor noktasında da 
çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz. 
Okul içinde dereceye girenleri biz 
okul olarak ödüllendiriyoruz. Ayrıca 
Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 
turnuvalara da katılıyoruz. Geçen 
sene 1 yıl içinde 32 tane madalya 
aldık sporla ilgili olarak. Bireysel ve 
takım olarak sporda büyük başarıla-
rımız var. Öğrencilerin aktif olarak 
dinlenmeleri çok önemli. Dinlenme 
derken öğrencilerimizin televizyon 
karşısında, elinde tabletle, telefonla 
uğraşarak dinlenmesi akıllara geli-
yor ama böyle değil. Spor yaparak, 

bedensel bir aktivite ile dinlenmeleri 
çok önemli. Spor milli bir politikaya 
da dönüşmüş vaziyette. Biz de Tür-
mak Okulları olarak bu durumu des-
tekliyoruz” dedi. 

YENİLİKLERE AÇIĞIZ
Özel Türmak Okulları’nın milli 

ve manevi değerlerden kopmadan 
eğitim-öğretim hayatını sürdürdü-
ğünü ancak bununla birlikte yenilik-
lere de ayak uydurduğunu anlatan 
Yılmaz, “Eskiden bilimin değişim 
hızı 2 yıl filanken şuanda bilimin de-
ğişme hızı 3 aya düşmüş vaziyette. 
Kendimizi sürekli yenilemekle mü-
kellefiz. Teknolojiye, yeniliklere açık 
olmalıyız ki başarıya ulaşalım. Bizim 
zamanımızdaki öğretmen anlayışı ile 
şimdiki nesilleri yetiştirmek müm-
kün değil. O dönemlerde alacağımız 
şey şudur: bizim kökten gelen de-
ğerlerimiz var. Onlardan kopmadan 
bu eğitimi sürdürmeliyiz. Hz. Ali’nin 
güzel bir sözü var: Çocuklarınızı ya-
şayacağı çağa göre yetiştirin diyor. 
O yüzden sürekli yenilikleri takip et-
mek gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

GÜNE KİTAP 
OKUYARAK BAŞLIYORUZ 

“Her güne kitap okuyarak baş-
lıyoruz” diyen Yılmaz, “Tüm öğret-
men, personel, öğrencilerimiz ilk 25 
dakika okuyorlar. Biz kendimizi an-
cak okuyarak geliştiririz. Neyi okuya-
cağınız da çok önemli. Bizim burada 
edebiyat zümremiz bu konuda da 
çalışmalar yürütüyor” diyerek kitap 
okumanın önemini bildiklerini buna 
göre hareket ettiklerini vurguladı. 

NİTELİKLİ ÖĞRETMEN KADROSU
Öğretmen seçiminde de titiz 

davrandıklarını ve belli kriterlerinin 
olduğunu belirten Yılmaz, “Öğret-
men üzerine vurgu yapıyoruz. Öğ-
retmen eğitim-öğretimin en önemli 
parçasıdır. Öğretmen kaliteli ve nite-
likli olması, geçmişe bakışı, geleceğe 
yönelik vizyon sahibi olması önemli. 
O yüzden biz şunu söylüyoruz: Öğ-
retmen geçmişin öğreticisi gelece-
ğin de kurucusudur. O yüzden biz 
kadromuzu oluştururken bu nitelik-
lere bakıyoruz” şeklinde konuştu. 

TEKNİK ALTYAPISI OLDUKÇA İYİ
Okulun teknik altyapısı hakkın-

da da bilgi veren Yılmaz, şu bilgileri 
paylaştı, “Sınıflarımız genelde 18-
21 mevcuttan oluşuyor. Okulumu-
zun içinde kapalı spor salonumuz, 
öğrencilerimizin her birinin deney, 
proje yapmalarına imkan sağlaya-
cak fizik, kimya, biyoloji atölyeleri 
mevcuttur. Tüm öğrencilerimizin 
buralardan yararlanabilir. Yine son 
dönemde ortaya çıkan robotik kodla-
mayla ilgili bir atölyemiz mevcuttur. 
Müzik sınıflarımız, teknoloji sınıf-
larımız, görsel sanatlar sınıflarımız 
mevcut. Güzel bir kütüphanemiz 
bulunuyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İlhan Yılmaz
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Elazığ depreminin ardından yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Konyalı Bakan Murat Kurum ve son dönemde koronavirüse 
karşı büyük bir mücadelenin liderliğini üstlenen Konyalı diğer Bakan Fahrettin Koca, kriz dönemlerinin başarılı bakanları olarak tarihe geçti

Krizlerin başarılı bakanları
Ocak ayında yaşanan Elazığ dep-

remindeki başarılı kriz yönetimiyle 
göz dolduran Konyalı Bakan Murat 
Kurum ve koronavirüs sürecini yine 
başarıyla yürüten Konyalı diğer Ba-
kan Fahrettin Koca, kriz dönemleri-
nin başarılı bakanları olarak tarihe 
geçti.

2020 yılına kötü başlayan Tür-
kiye, çeşitli olaylara maruz kaldı. 
Ocak ayında yaşanan 6.8’lik Elazığ 
depremi ile sarsılan Türkiye, Elazığ 
ve Malatya’da hasarlar oluşturan 
depreme karşı büyük bir mücadele 
verdi. Depremin yaralarının sarılma-
sı için devlet ve millet olarak elele 
veren Türkiye, tüm birimleriyle kısa 
sürede deprem bölgesine giderek, 
gerekli yardımları bölgeye ulaştır-
mayı başardı. Yaşanan depremde 
ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un bölgedeki çalışmaları 
dikkat çekmişti. Konyalı olan Bakan 
Kurum, göreve geldiği günden bu-
yana Türkiye genelinde alanıyla il-
gili önemli çalışmalara imza atmıştı. 
Depremin ardından da özverili ça-
lışmalarını sürdüren Bakan Kurum, 
günler boyunca bölgede kalarak, 
hem arama kurtarma çalışmalarını 
takip etti hem de depremden do-
layı mağdur olan vatandaşlar için 
yapılabilecekler konusunda fizibilite 
çalışmalarını yürüttü. Deprem krizi-
nin atlatılmasında öne çıkan Bakan 
Kurum, krizin en iyi şekilde yönetil-
mesinde takdir toplayan isim olarak 
dikkatleri üzerinde topladı.
SAĞLIK BAKANI KOCA SON DÖNEMİN 

BAŞARILI BAKANI
Çin’in Vuhan kentinde ortaya 

çıkan ve kısa sürede dünyaya yayı-
larak küresel bir salgın haline gelen 
koronavirüsün baş göstermesiyle 
Türkiye alarma geçti. Virüs daha 
Türkiye’ye gelmeden Sağlık Bakan-
lığı bünyesinde Bilim Kurulu oluştu-
rularak, virüsün Türkiye’ye girmesi-
ni önlemek için neler yapılabileceği 
tartışıldı. 

Yapılan görüşmeler neticesinde 

Türkiye önemli adımlar atarak hazır-
lıklarını yapmış oldu. Tüm süreç içe-
risinde Konyalı Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca, dikkat çeken çalışmalara 
imza atan bir isim olarak ortaya çıktı. 
Virüsün nihayet Türkiye’ye girme-
sinin ardından tedbirleri sıkılaştıran 
Türkiye, kendini koronavirüs kri-
zinin içinde buldu. Birçok Avrupa 
ülkesi ve İran’ın durumuna düşme-

mek için gayretli çalışmalar yürüten 
Türkiye’nin bu çalışmalarına Bakan 
Koca önderlik ediyor. Gece gündüz 
çalışan ve gelişmeleri dikkatle takip 
eden Bakan Koca bu süreç içerisin-
de ne zaman kameralar karşısına 
geçse, uykusuz ve yorgun olduğu 
dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca Ba-
kan Koca’nın geçtiğimiz günlerde 
yaptığı bir basın toplantısında, mik-

rofon koyma talebinde bulunan bir 
gazeteciye “Kusura bakma kızım” 
diyerek verdiği naif cevap, büyük al-
kış toplamıştı. 

Bunun yanında, koronavirüs 
nedeniyle ilk ölüm haberini sesi tit-
reyerek ve “ilk hastamı kaybettim” 
diyerek vatandaşını sahiplenmesi de 
dikkat çekmişti. Ayrıca Bakan Ko-
ca’nın koronavirüsle ilgili gelişmeleri 

her gün şeffaf bir şekilde paylaşma-
sı ve krizi iyi bir şekilde yönetmesi, 
tüm Türkiye’nin Bakan Koca’ya olan 
güvenini artırmış durumda. Son ay-
larda yaşanan istenmeyen bu geliş-
meler nedeniyle Konyalı Bakan Ku-
rum ile yine Konyalı Bakan Koca’nın 
bu başarılı çalışmaları, Konya’yı gu-
rurlandırmış durumda.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Murat Kurum

Fahrettin Koca

Dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüs insanlığı korkuttu.

Özellikle sosyal medyada gezen 
bazı paylaşımlar, aslında bizim nereler-
de olduğumuzun da farkına varmamıza 
neden oldu.

İnsanlık olarak…
Daha doğrusu yüzde 99’u Müslü-

man bir ülke olarak…
Rabbim imtihanımızı kolay 

eylesin…
Amin…
O paylaşımlardan bir tanesi aslında 

bize çok şey anlatıyor.
Bakınız bir sosyal medya kullanıcısı 

ne paylaşmış?
Aynen yayınlıyorum…

Bir kudurmustuk bir kudurmustuk 
ki sorma...

Evlenme teklif etti Yes i said 
partisi...

Sözümuz olacak ayyy organizas-
yon lazim...

Nişan yapıcaz ayyy mekanlar dolu 
hep...

Düğünumuz var dış cekim icin 
mekan bakiyoruz parasütle mi atlasak? 
ağaca mı çiksak? denize mi dalsak? 
Yok en değişik bizim ki olsun canim

Ayrica düğün öncesi kredi çekelim 
evimiz instagramin en pembik evi 
düğünümüz herkesin agzini acik bira-
kacak bir düğün olsun da gelecek yirmi 
yil kredi ödeyelim olsun varsın

Ayyy hamileyim cinsi-
yeti belli oldu partisi...

Ayyy doğurmadan 
bebek geliyor partisi.

Ayy sancim geldi 
cabuk organizasyon sirketi 
ben doğurana kadar odayi 
Versailes sarayina cevirsin.

Bakin annesinin 
paşasi,babasinin varisi, 
evimizin prensi kaka yapti

Dişi cikti
Yaş günü geliyor alti ay var ama 

konsept yetisir insallah o güne kadar...

Bakinnnn börek yap-
tim... bakınnn tatildeyiz...
bakin kahvalti keyfisi... 
bakınnn kumsalda 
ayaklarim...

BakInnn makyaj 
yapiyorum

Çok kudurduk... ve 
dünya bize otur evde 
şöyle sade bir hayat yaşa 
da şükretmeyi unuttuğun 
sağlIgIn, gosteris yap-

maktan kacIrdigin zamanIn,hayatInda 
abarttigin her mananIn muhasebesini 

yap dedi.
YapIyormuyuz?
Yapalm bence.
Noktasına, virgülüne, imlasına 

dokunmadan sizlerle paylaştım.
Kusura bakmayın ama sanki biraz 

doğruluk payı var gibi…
Yanlış anlaşılmasın ‘HAK ETTİK’ 

gibi bir cümle kurmuyorum ama bugü-
ne gelene kadar bazı değerlerimizden 
uzaklaştığımızı da hatırlatma isterim.

O anlamda dedim ki;Bu paylaşımın 
doğruluk payı var gibi…

Bir kez daha dua edelim…
Rabbim bizleri zor imtihanlara tabi 

tutmasın.
Amin…

Bir başka konu ise özellikle 
devletimizin ‘EVDE KAL’ çağrısını bizim 
sağlığımız için yaptığını ve evde kaldı-
ğımız sürece de devletin elinden gelen 
her şeyi yapmaya çalıştığını hatırlatmak 
istiyorum.

‘Evde kalırsak ekonomi biter’ 
serzenişlerini duyuyorum.

Dedim ya…
Devletimiz bu konuda gerekli 

çalışmaları yapıyor.
Her gün yeni paketler açıklıyor.
Belediyeler, meslek odaları gerekli 

çalışmaları yapıyor…
Siz de üzerinize düşeni yapın…
Lütfen evde kal…
Sağlığımız için…

LÜTFEN TOPLUMUMUZUN SAĞLIĞI İÇİN EVDE KAL!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı
Konya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandı-
rılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı 
olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalt-
tığı gözlendi. 

Şehir içinde normal zamanlarda yoğunlu-
ğun yaşandığı başta Mevlana Meydanı, tarihi 

Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı’nda ten-
halık dikkati çekerken, cadde ve sokaklarda ise 
65 yaş üstündekilerin, sokağa çıkılmaması yö-
nündeki sınırlandırmaya genel olarak uydukları 
görüldü. Tarihi Aziziye Camisi’nde de cemaatle 
toplu namaz kılınmaması yönündeki uyarının 
dikkate alındığı gözlemlendi. n AA
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Son dönemde artan gübre fiyatları, çiftçiyi tedirgin etmeye başladı. Fiyatların artmasıyla girdi maliyetleri yükselen 
çiftçi, koronavirüsten dolayı yaşanan olumsuz piyasadan etkilenmemek için destek paketi istiyor 

Çiftçi destek bekliyor

Tüm dünyayı tehdit altına alan 
koronavirüs, Türkiye’yi de tehdit 
ediyor. Salgının yayılımını dur-
durmak için hükümet çeşitli ted-
birler aldı. Koronavirüs vakasının 
ülkemizde görülmesinin ardından 
bazı vatandaşlar gıda ürünleri al-
mak için marketlere koştu. Ortaya 
çıkan bu tablo, gıdanın önemini 
bir kez daha ortaya koymuş oldu. 
Bu anlamda tarım üretiminin des-
teklenmesi gerektiği de anlaşılmış 
oldu. Ancak bu zorlu süreçten geç-
tiğimiz bir dönemde geçtiğimiz 
günlerde açıklanan “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” paketi içerisin-
de çiftçi için herhangi bir destek 
olmaması, tepkilere neden oldu. 
Buna ek olarak son günlerde ne-
redeyse her gün artan gübre fiyat-
larının çiftçiyi perişan ettiğini dile 
getiren çiftçi temsilcileri, bu işe 
dur denilmesini istiyor. Çiftçi için 

de adımlar atılması gerektiğini dile 
getiren Altınekin Ziraat Odası Baş-
kanı Bekir Kağnıcıoğlu, kredi borç-
ları, elektrik borçları ile tarımsal 
sulama borçlarının faizsiz olarak 
ertelenmesini, desteklerin bir an 
önce verilmesini, tarımsal girdile-
rin düşürülmesini, yem ve gübre 
fiyatlarının iyileştirilmesini istiyor. 

GÜBRE ÇİFTÇİ İÇİN 
OLMAZSA OLMAZ

Koronavirüs tüm sektörleri 
olumsuz etkilerken,  çiftçi de bu 
durumdan nasibini aldı. Son gün-
lerde artan gübre fiyatları, çiftçiyi 
kara kara düşündürmeye başladı. 
Gübrenin çiftçinin olmazsa olmazı 
olduğunu belirten Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
“Motorindeki düşüş çiftçilerimizi 
sevindirdi. Bizler hükümete mu-
halefet değiliz. Bizler hükümeti-
mizin doğru taraflarını da ifade 

ediyoruz. Motorinde düşüş var. Bu 
düşüş çiftçiler için oldukça önemli. 
Ama gübrede son 15 günde yüzde 
20 30’lara yakın zam var. Gübrede 
yaşanan artışa bir önlem alınması 
lazım. Çiftçiler olarak bizler hükü-
metimizden bu artışların önüne 
geçilmesini istiyoruz. Çiftçiler yo-
ğun olarak azot gübresini kulla-
nıyor. Dap gübresini de ekimde 
kullanılıyor. Dap gübresi Mısıra, 
Pancar’a, kabak çekirdeğine kul-
lanıyor. Çiftçilerimiz bu dönemde 
gübreleri yoğun şekilde kullanıyor. 
Gübre çiftçi için olmazsa olmaz. 
Gübredeki yükseliş çiftçilerimizi 
tedirgin ediyor. Üre gübresinin 
tonu bin 825 TL’den 15 gün içinde 
2 bin 200 TL oldu. Dap gübresi ise 
2 bin 500 TL. Koronovirüs gübreyi 
de vurdu. Fiyat artışlarının sebebi 
piyasada gübre sıkıntısı olması” 
dedi.  

‘ÇİFÇİ DESTEK PAKETİ BEKLİYOR’
Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip 
koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında açıkladığı “Ekonomik İs-
tikrar Kalkanı” paketine ek olarak 
çiftçi destek paketi beklediklerine 

dikkat çekti. Çiftçinin beklediği bu 
desteğin biran önce hayata ge-
çirilmesini belirten Kağnıcıoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Ekono-
mik İstikrar Kalkanı” paketinde 
yer alan SSK erteleme gibi aynı 
şekilde Çiftçi BAĞ-KUR’u olanla-
rın da 3 ay ertelenebilir. Çiftçilerin 
bu dönemlerde Ziraat Bankası’na, 
Tarım Kredi Kooperatifleri’ne öde-
meleri var. Bunlar da aynı şekilde 
ertelenebilir ya da yapılandırıla-
bilir.  Çiftçilerin girdi maliyetlerin 
düşürülmesinin yanında destek-
ler arıtılabilir. Özellikle tarımsal 
sulamada kullanılan enerjide en 
azından yüzde 25 veya yüzde 30 
süspansiyon yapılması gerekir. 
Yem ve gübre fiyatlarının iyileşti-
rilmesini istiyoruz. Çiftçinin koro-
navirüsten olumsuz etkilenmeme-
si için bu taleplerin yerine gelmesi 
gerekiyor. Bunlar bir tedbirdir. 

Bizlerin istekleri talep halinde ge-
tirerek, paket olarak açıklanabilir.” 

GIDA SIKINTISI YAŞANMAZ
Koronavirüsün ardından gün-

deme gelen “Gıda stoğu” konusu-
na da değinen Kağnıcıoğlu, Türk 
milletinin kahraman bir millet 
olduğuna dikkat çekti. Bu anlam-
da Türkiye’nin gıda sıkıntısı yaşa-
mayacağını belirten Kağnıcıoğlu,  
“Türk milleti kahraman bir mil-
lettir. Kıtlığı ve yokluğu da bilir. O 
sebepten dolayı bizim ülkemizde 
herhangi bir, gıda sıkıntısı yaşa-
nacağı bende tahmin etmiyorum. 
Her vatandaşın köy ile bir bağlan-
tısı var. Marketlerde un, bulgur ol-
masa bile köylerde bunlar vardır. O 
yüzden ülkemizde gıda konusunda 
sıkıntı olmaz. Vatandaşları köyler 
bile besler. Önemli olan köylüyü 
desteklemek” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Diyanet’ten hacla 
ilgili önemli açıklama  

Zabıta ekipleri işletmelere
korona önlemlerini anlattı

Dünya genelinde yeni tip ko-
rona virüsüne (Kovid 19) karşı 
topyekûn bir mücadele yürütüyor. 
Bu kapsamda Koronovirüs salgı-
nın artmasının ardından Suudi 
Arabistan, koronavirüs salgını ne-
deniyle umre ve Mescid-i Nebevi 
ziyaretlerini geçici olarak askıya 
almış ve umrede bulunan Türk 
vatandaşları Ankara, Konya başta 
olmak üzere çeşitli illerde bulu-
nan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
yurtlarında karantinaya alınmış-
tı. Umrecilerin karantina süreci 

devam ederken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac ve Umre Genel 
Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Ya-
pılan açıklamada, “2020 Yılında 
Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığı veya acentalara kesin 
kayıt yaptırıp ilk taksit ödemeleri 
ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı 
adaylarımızın eğitimleri, valiz, ki-
tap, malzeme dağıtımı, görevli se-
çimi ve eğitim gibi konular) ikinci 
bir duyuruya kadar ertelenmiştir” 
ifadeleri kullanıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA  

Beyşehir Belediyesi Zabıta 
ekipleri kentte faaliyet gösteren 
pastane, tatlıcı ve unlu mamul 
üreticilerine korona virüs nedeniy-
le oturma alanlarının kapatıldığına 
dair tebliğde bulundu.

Ülkemizde Koronavirüs nede-
niyle alınan tedbirler kapsamında 
İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunca 
alınan karar gereği pastaneler, 
tatlıcılar ve unlu mamul üreticileri 
gibi umuma açık istirahat yerleri-
nin oturma kısımlarının ikinci bir 
emre kadar kapatılmasına ve söz 
konusu mekânların sadece paket 
servisi yapmak üzere hizmet ver-
melerinin sağlanmasına karar ve-
rildi. Alınan karar doğrultusunda 
Beyşehir Belediyesi Zabıta ekipleri 
ilçe merkez ve mahallelerde faali-

yet gösteren pastaneler, tatlıcılar 
ve unlu mamul üreticilerine teb-
liğde bulunuldu. Ekipler yaptıkları 
denetimlerde, esnafa halk sağlığını 
korumak adına çalışanlara maske, 
eldiven ve dezenfektan gibi sağ-
lık açısından hayati önem taşıyan 
malzemelerin kullanılması husus-
ları ile hijyen konusuna azami titiz-
lik gösterilmesi noktasında uyarıda 
bulundu.

Öte yandan Beyşehir’de zabıta 
ekipleri Korona virüs salgınından 
korunma tedbirleri kapsamında, 
berber, kuaför, güzellik merkez-
lerinin faaliyetlerinin koronavirüs 
tedbirleri kapsamında geçici süre-
liğine durdurulacağına ilişkin es-
nafa tebligatta bulundu.
n HABER MERKEZİ

Tüm zirai ürünler için üreticiye 2,5 milyar TL ödeme yapan Konya Şeker’in toplam pancar bedeli ödemesi 
milyar sınırı aştı, 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Konuk, Konya’nın beyaz altını pancarın çiftçiye kazandırdığını söyledi

Pancar paralarının
tamamı ödeniyor!

Konya Şeker 2019-20 Kampan-
ya Döneminde sözleşmeli ekimini 
yaptırdığı 15 bin 782 üreticiden 3 
milyar 124 milyon 737 bin 815 ki-
logram şeker pancarı alımı gerçek-
leştirdi ve üreticisine pancar bedeli 
olarak 1 milyar 134 milyon 121 
bin TL ödeme yaptı. Pancar parası 
ödemesine pancarı teslim almadan 
avans ödemeleri ile başlayan Konya 
Şeker 668 Milyon 53 Bin TL ayni ve 
nakdi avans ödemesi gerçekleştire-
rek üreticisine ekimden, çapaya, su-
lamadan hasada kadar uzanan 8-10 
aylık süreçte hasat öncesi finansman 
desteği sağlarken üreticisini yaklaşık 
92 Milyon TL finansman maliyetin-
den de kurtardı. Avans ödemeleri 
sonrası kalan 466 milyon 68 bin TL 
tutarındaki pancar bedeli ödemesini 
tek seferde üreticinin hesabına ya-
tırdı. 

‘SAĞLIK İÇİN ETANOL 
LAZIMDI, ARZ ETTİK EKONOMİ 
İÇİN NAKİT LAZIMDI, VERDİK’
Konya Şeker’in bütün yatırım-

larının şeker pancarı üretiminin 
Konya Ovasında devamlılığını sağ-
lamak için yapıldığını vurgulayan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk “Pancar şekerini işleyip 
katma değerli mamul ürün üreten 
tesislerimiz de, pancarın yan ürün-
lerini işleyen tesislerimiz de, hatta 
diğer sektörlerdeki yatırımlarımız da 
bizim göz bebeğimiz şeker pancarı-
nı muhafaza etmek için oluşturdu-
ğumuz tahkimatlardır. O savunma 
hatları pancarı şartlar ne olursa ol-
sun üretebilmemizin garantileridir. 
Biz pancar şekerimizi çikolatada, 
bisküvide, kekte, gofrette, fındık 
kremasında değerlendireceğiz ki 
hem pancar şekerinin üzerinden 
oluşan katma değerden pancar üre-

ticisi faydalanacak hem de başka 
alternatif tatlandırıcıların kullanımı 
daralacak ve pancar üretilmeye de-
vam edebilecek. Yaşadık gördük, biz 
şekerin bir ileri aşaması olan mamul 
ürünler pazarında olmadığımız za-
man pancar şekerinin alternatifleri 
o alanı dolduruyor. Bizim şekerin 
kullanıldığı ürünleri üretmemiz ve 
ürünlerimizde pancar şekeri kul-
landığımızı ilan etmemiz bizim dışı-
mızdaki şekerli mamul üreticilerini 
de pancar şekeri kullanmaya özen-
diriyor ya da sevk ediyor. İşin de en 
önemli noktası zaten budur.  Konya 
için, Konya çiftçisi için şeker pan-
carı tarımsal üretimin kapısını açan 
anahtar gibidir. O anahtar bütün 
kilitleri açar. Pancar avanslarından 
buğday, mısır, patates, ayçiçeği de 
nasibini alır, hayvancılığa da o des-
tekler ilaç gibi gelir. Para versek de 
ithalat yoluyla temin edemeyece-
ğimiz etanolü küçük bir piyasa dü-
zenlemesi ile milletimizin sağlığını 
muhafaza etmek için ayırabildik. 
Bugünde salgın nedeniyle ekono-
mik aktivitelerin azaldığı bir dönem-
de yüklü miktardaki pancar bedeli 
ödemesiyle ekonomiye can suyu ve-
riyoruz. Yani birkaç gün önce sağlık 
için etanol lazımdı piyasaya arz ettik, 
ekonomi için nakit lazımdı pancar 
ödemesi ile o görevimizi de yaptık” 
dedi.

Konya Şeker üreticisinin 2019-
20 Kampanya Döneminde de Tür-
kiye ortalamasının üstünde verim 
rakamlarını yakaladığını vurgulayan 
Genel Başkan Recep Konuk, “Al-
lah’a şükür bu sene Konya’nın polar 
ortalaması Türkiye geneline göre 
çok iyi. Üretici ile ziraat biriminin 
sıkı işbirliği şeker pancarı tarımında 
Konya’yı hem ülke içinde hem Av-

rupa’da birkaç adım öne çıkarıyor. 
Bunda kaliteli ve verimli pancarı 
ödüllendiren artık yerleşmiş yıllar-
dır uyguladığımız fiyat politikasının 
etkisi büyük. Üreticimize bu sene 
nakliye, küspe bedeli, temiz pancar 
gibi Konya Şeker’in sağladığı ilave 
avantajları da eklediğimizde A pan-
carı için ton başına ortalama 373,2 
TL ödeme yapmış olduk” şeklinde 
konuştu.

KONYA ŞEKER, 300 BİN KİŞİNİN 
GEÇİMİNE KATKI YAPIYOR

2000’li yılların başında tek şeker 
fabrikasına sahipken 1.236 kişiyi is-
tihdam edebilen Konya Şeker, Kon-
ya’da kurduğu üretim tesisleri sa-
yesinde istihdam rakamını yaklaşık 
12 kat arttırarak yaklaşık 15 bine çı-
kardı. Doğrudan istihdamdan daha 
büyük bir katkıyı tarımsal istihdam 
ve yan sektörlerde sağlayan Konya 
Şeker, 15.782 çiftçiye pancar ekimi 
yaptırırken, alımını yaptığı diğer 32 
ürün ile birlikte düşünüldüğünde ise 
50 bin üreticiden doğrudan tarımsal 
ürün alımı gerçekleştiriyor. Aile işçi-
liğinin yaygın olduğu sektörde orta-
lama her aileden 3 kişinin tarımsal 
faaliyete katılımı düşünüldüğünde 
(mevsimlik tarım işçileri ve yevmi-
yeciler hariç) Konya Şeker bölgede 
yaklaşık 150 bin tarımsal istihdam 
sağlıyor. 

Konya’daki tarım ve sanayi ile 
ilgili ve ilintili yan sektörlerin iş hac-
minin büyümesini de sağlayan Kon-
ya Şeker’in sadece nakliye sektörün-
deki iş hacminin büyümesine yaptığı 
katkı bile pek çok fabrikanın yaptığı 
istihdam katkısından fazla. 2000’li 
yılların başında ürettiği 210 Bin 425 
Ton şekeri toptan pazarlayan, şeker 
sanayinin yan ürünü küspe ve mela-
sı ticari işletmelere ve kısa mesafe-

deki hayvancılık işletmelerine intikal 
ettiren Konya Şeker’in tüm ürün 
ve yan ürünlerinin nakliyesi 30 Bin 
kamyon/seferlik bir iş hacminden 
ibaretken, 2019 itibarıyla bu rakam 
(mamul ürün sevkiyatı, hammadde 
sevkiyatı vb.) 380 Bin kamyon/se-
ferlik bir büyüklüğe ulaştı. Bölgede 
yaklaşık 19 bin kamyona iş alanı 
açan Konya Şeker, bölgedeki nakliye 
sektörü için 2019 yılı itibarıyla 300 
Milyon TL’lik iş hacmi oluşturdu. 
KONYA ŞEKER, 15 YILDA YAKLAŞIK 4 
MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

İstanbul Sanayi Odası’nın 2019 
yılında hazırladığı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştır-
ması’nda 44. sırada yer alan Konya 
Şeker, asıl sürprizi ise listeye ken-
disinin yanı sıra 3 şirketi daha kat-
ma başarısını göstererek yapmıştı. 
AB Holding çatısı altındaki Konya 
Şeker’in yanı sıra Panagro Tarım 
Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 
134’üncü, Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim AŞ 177’nci, Kan-
gal Termik Santral Elektrik Üretim 
AŞ 356’ncı sıradan İSO 500 lis-
tesine girdi. İhracatta 100 Milyon 
Dolar bandını da aşan Konya Şe-
ker, 2018’de yaklaşık 70 ülkeye 78 
Milyon 351 Bin 664 Dolar İhracat 
yaparken 2019 verilerine göre ise 
ihracat yapılan ülke sayısı 100’ün 
üzerine, ihracat rakamını ise 101 
Milyon 206 Bin 98 Dolara çıkarmış 
oldu. 15 yılda yaklaşık 4 Milyar Do-
larlık yatırım projesini tamamlayan 
Konya Şeker’in, 45 üretim tesisi ve 
bir de üniversitesi bulunuyor. Kon-
ya Şeker, 2019 yılında çiftçiden 32 
kalem ürün alımı yaparken bunun 
karşılığında da üreticilerine 2 Milyar 
547 Milyon 216 Bin 503 TL ödeme 
yaptı. n HABER MERKEZİ

Bekir Kağnıcıoğlu
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Çok sevdiğimiz canımız babamız 

vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur.
Bu üzüntümüzü 

cenazemize katılarak ve arayarak 
paylaşan tüm akrabalarımıza,

 dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Yol Arkadaşı; Nur GÜLER

Kızları;
Hamide ERTEM  

Saniye Gamze GÜLER 

Oğulları;
Ali Rıza GÜLER
B. Bora ERTEM

ACI KAYBIMIZ

DURMUŞ ALI 
GÜLER’in
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65 yaş üstü için uygulanan evden çıkma yasağına uymayarak ceza yiyen ilk kişiler Konya’daki 
gurbetçi çift oldu. Beyşehir’de polis ekipleri tarafından çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı

Karantinadan ilk
cezayı onlar yedi

Beyşehir ilçesinde karantina 
kurallarına uymayıp evden dışarıya 
çıktığı öne sürülen gurbetçi çifte 6 
bin 300 lira para cezası uygulandı. 
Beyşehir’e bir süre önce Alman-
ya’dan gelen N.Ö. ve R.Ö.’nün ka-
rantina kurallarına uymayıp dışarıya 
çıktığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri hare-
kete geçti. Almanya’dan Türkiye’ye 
geldikten sonra kendilerine hava-
limanında verilen bilgilere rağmen 
çarşıda dolaşan gurbetçi N.Ö. ve 
R.Ö. hakkında polis ekipleri işlem 
başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşe-
hir’e geldiği öğrenilen gurbetçi çift 
tekrar kaldıkları evlerinde gözetim 
altında tutulmaya başlanırken, hak-
larında tutanak tanzim edilen çifte 

Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet-
ten de Beyşehir Kaymakamlığı tara-

fından kişi başı 3 bin 150 lira olmak 
üzere toplam 6 bin 300 lira para 

cezası kesildi. Gurbetçi çifte tekrarı 
halinde aynı cezanın kesileceği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunu’nun 
195. maddesinden suç duyurusun-
da bulunulacağı uyarısı da yapıldı.

Yurt dışından gelen her vatan-
daşa eğitim veriliyor, evde karan-
tinayı kabul edenler taahhütname 
imzalıyor. Bu taahhütnamede evden 
kesinlikle çıkmayacağı, misafir kabul 
etmeyeceği ve hijyen kurallarına 
uyacağı yer alıyor. Aile hekimleri ta-
rafından her gün kontrol edilen, te-
lefonla her gün hastalık takibi yapı-
lan taahhüt imzalayan vatandaşların 
oturdukları evlerde olup olmadıkla-
rını ve misafir kabul edip etmedik-
lerini kolluk kuvvetleri de sürekli 
kontrol edip denetliyor. n İHA

Müstakil ev 
alev alev yandı

Karaman Belediyesi
parklarda bank bırakmadı

Ereğli ilçesinde müstakil evde 
sobadan sıçrayan kıvılcım sonra-
sı çıkan yangın itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. Yangın, 
01.00 sıralarında Cami Kebir 
Mahallesi Ebruh Sokak’ta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Erol Savaş’a ait müstakil evde 
sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası 
yangın çıktı. Mahalle bekçilerinin 
yangını haber vermesi üzerine 
olay yerine itfaiye, polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Evde kalan 
vatandaşların tahliye edilme-
si sonrasında yangın itfaiyenin 
müdahalesinin ardından söndü-
rüldü. Kısa sürede söndürülen 
yangında herhangi bir can kaybı 
olmadı. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri yangında dumandan 
etkilenen ve sinir krizi geçiren 
Ayşe Gökkaya’ya müdahale ede-
rek hastaneye kaldırdı. Yangınla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman Belediyesi, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) virüsüne 
karşı alınan tedbirler kapsamında 
özellikle yaşlıların sıklıkla kullan-
dığı alanlardaki bankları kaldırdı. 
Kent genelinde toplu taşıma araç-
ları, ibadethaneler, okullar, otogar, 

caddeler, sokaklar ve kamu binala-
rı gibi vatandaşların ortak kullanım 
alanlarında dezenfektasyon çalış-
masına devam eden ekipler, tüm 
uyarılara rağmen kullanılan bank-
ları önlem ve tedbir almak amacıy-
la kısa süreliğine kaldırıyor. n İHA

Sokağa çıkan yaşlıların 
savunmaları şaşırttı

Halkapınar’da parklarda 
bulunan banklar kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 
yaş ve üstü ile kronik hastaların dı-
şarı çıkmalarının sınırlandırılmasının 
ardından Aksaray’da bu kurallara 
uymayarak sokağa çıkan vatandaş-
ların savunmaları şaşırttı. Kimisi 
güldü, kimisi de “Yalnızım” diyerek 
kendilerini savundu. 

65 yaş üstü vatandaşların ve 
kronik hastaların sokağa çıkma sınır-
landırmasının ardından Aksaray’da 
geniş güvenlik önlemleri alan İl Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri, gün bo-
yunca adeta 65 yaş üstü vatandaşla-
rın takibini yaptı. Güvenlik ve tedbir 

önlemleri kapsamında her yerde 
devriye atan polis ekipleri dışarıda 
bulunan 65 yaş üstü vatandaşları 
uyarırken, sınırlandırmaya uymaya-
rak dışarı çıkan vatandaşların savun-
maları da şaşırttı. Sınırlandırmaya 
uymayan yaşlıların kimisi, “Rahatım 
gelmiyor, sıkıldım, gelirse içeride de 
gelir, dışarıda da gelir. Allah’ın dedi-
ği olur” diye savunma yaptı. Bir yaşlı 
vatandaş ise, “Abdest aldım. Hanım 
başka yerde, evde kimse yok” dedi. 
Dışarıdaki 65 yaş üstü vatandaşlar 
polis ekiplerince uyarılarak evlerine 
gönderildi.n İHA

Halkapınar’da ilçede bulunan 
tüm park ve bahçelerdeki oturma 
gurupları toplatıldı. Halkapınar Be-
lediye Başkanı Mehmet Bakkal yap-
tığı açıklamada, “İlçede bulunan 
tüm park ve bahçelerdeki bank ve 
oturma guruplarını  toplatıldı. Dışa-
rıda bulunan 65 yaş üstü vatandaş-
larımız  zabıta ekiplerimizce evleri-
ne gitmeleri konusunda uyarıldı. 

Salgın hakkında vatandaşları-
mız bilgilendirme çalışması yapıldı. 
Topluluk oluşturacak şekilde bir 
araya gelmemeleri istendi. İlçede 
bulunan toplu taşıma araçları tek-
rar ilaçlandı. ve belirli periyotlarla 
ilaçlanmaya devam edilecek.’’ dedi. 
Halkapınar Kaymakamlığı da ilçede 
65 yaş ve üzeri vatandaşlara hiz-
met verilebilmesi için ‘Vefa Sosyal 
Destek Gurubu’ oluşturulduğunu 

duyurdu. Halkapınar Kaymakam-
lığından yapılan yazılı açıklamada, 
‘’Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 
yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşlarımızdan, kendile-
rine yardımcı olacak kimsesi olma-
yanların sağlık başta olmak üzere, 
temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
bu kapsamda ikametlerinden ay-
rılmalarına kısıtlama getirilen ve 
yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile 
kronik rahatsızlığı olan vatandaş-
larımızın mağdur olmaması için 
kurulmuş ve 7/24 hizmet esasına 
dayalı nöbet listesi oluşturulmuş-
tur. Kapsamda ki vatandaşlarımız, 
Bakanlığımızca belirlenen 112, 155 
ve 156 çağrı numaraları üzerinden 
oluşturduğumuz ‘Vefa Sosyal Des-
tek Gurubu’na ulaşabileceklerdir.’’ 
denildi. n AA

Varlığım takdir edildiğinde sebep 
kılınan odur. Varlık sahnesinde istik-
rârım odur. Ve bir gün ölüm geldiğin-
de gasilhâne mermerinde akan odur. 
Mezar toprağımda nergise dökülen 
odur. Benle gelip benle gidendir su. 
Evvelimde ve ahirimde cânandır su. 

İmanımın yarısı temizlik, temizli-
ğimin hepsi odur. Abdest odur. Oruç-
ta imtihan, hacda zemzem odur. İfta-
ra sevinç, teyemmüme umuttur su.

Rahmet olup yağan, bereket olup 
taşan, cümle âlemi arındıran odur. 
Alıp da emri Yâr’dan, yeryüzüne va-
ran odur. Ekinleri olduran, barajları 
dolduran odur. Varlığına çokça itiyât 

edilen, yokluğu meşakkât getirendir 
su. Yâr’dan ötürü yârendir su. Yardı-
ma yetişendir su. 

İçsem serinlik, baksam derinlik, 
dinlesem esenlik getiren odur. Akıp 
da tedavi eden odur. Sesi kulaktan 
girince gönüle akan odur. Gönüle va-
rıp da huzura vardıran odur.  Derdimi, 
kederimi, korkumu dindirendir su. Ir-
maklarda çağlayıp ruhumda dinendir 
su. Üç boyutlu bir cisimden ötedir su. 
Boyut boyut, ses ve sükût, somut ve 
soyut; pek âla nimettir su.

Saksımın toprağına emektâr 
odur. Penceremdeki güzelliğe hisse-
dâr odur. Çayımı demleyip içimi ısı-

tan odur. Kahveyi alıp da 
yanına, fincanı dolduran 
odur. Bir fincan kahvede 
hatrı olan odur. Sevgiye, 
muhabbete yandaştır su. 
Yoldaştır, arkadaştır su. 

Çorbaya bereket ka-
tan odur. Bereketi kom-
şuyla tatmaya vesile olan 
odur.  Çeşmeden akarak 
medeniyet kuran odur. 
Sokakları bayındır kılan 
odur. Çeşmeyi “hayrat” yapan odur. 

Nice hayrat sahibine 
bidon bidon, avuç avuç 
sevabı kazandıran odur. 
Medeniyettir su. İnce-
liktir su. Paylaşmaya ni-
yet, güzele âkıbettir su. 

Bir bardak ikram 
edildiğinde “Su gibi aziz 
ol.” duasına eriştiren 
odur. Dua dua içime 
serpilen odur. Nice gü-
zellikleri yüzüne çıkar-

tan odur. 

Kıymetini ecdadımdan öğrendi-
ğimdir su. Azizliğini su gibi bildiğim-
dir su.

Kuraklığın devası, cemaatin du-
ası odur. İmam arkasında saf tutup 
bolluğunu dilediğim odur. Ellerimi 
yere çevirip gökten beklediğim odur. 
Gökten inip yeri sevindiren odur. Ni-
celerin emeğine ekmektir su. Sadece 
içmek değil, yemektir su. 

Yakıcı oksijenin, yanıcı hidrojen-
le bir araya gelmesiyle oluşup yan-
gınları söndüren odur. Yaradan’ın 
kudretine şehadettir su. Mucizenin ta 
kendisidir su. 

Dünya’nın karalarına sahil olan 

odur. Ufkun beyazına paydaş olan 
odur. Okyanusta gemilere yol olan 
odur. Hırçınlaşıp kayalıklara vuran, 
sakinleşip kumsala sığınan odur. His-
seden ve hissettiren bir canlıdır su. 
Her hâliyle içi okşayandır su. Dün-
ya’nın dörtte üçünde yaşayandır su. 

Afrika’da bir insanın hayallerini 
süsleyen, diğer kıtalarda israf edilen-
dir su. Yıllardır insanların susuzluktan 
öldüğü dünyada, 1993’ten bu yana 
sadece 22 Mart’ta gündeme gelip 
unutulandır su. 

Hâlbuki sadece Afrika’ya değil, 
tüm dünyaya imtihandır su. Neticede 
tüm dünyaya vatandaştır su.

SU

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 



24 MART 2020 7HABER

Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, 
gözle görülmeyen bir virüs küresel 
yaşamı neredeyse diz çöktürme nok-
tasına getirdi.

En az hasarla kurtulmanın yolu 
problemi zamana yaymak, ani panik-
lerin sebep olduğu yığılmalarla sağlık 
sisteminin kilitlenmesini önlemek.

İnsanlar yıllarca yaşamları boyun-
ca bugün dedikleri anları yaşarken 
sonrasını düşünmedikleri için, bir gün 
o düşünülmeyenin sonrası gelip çatın-
ca ne yapacaklarını şaşırdılar. Üstelik 
gözle görülmeyen bir mikrop karşısın-
da.

Onun için bugün bu toplumun 
bir kesimi salgınla mücadele ederken 
diğer bir kısmımız da sonrasını düşün-
meliyiz.

Özellikle bizim gibi bilinç düzeyi ye-
terince tekâmül etmemiş olan toplum-
lar bu krizden dersler alarak çıkabilir.

Bunun için salgın gereği toplumun 
büyük bir kesimi evlerine çekildiler. 
Bunu bir nevi ailesel ve kişisel inziva 
olarak da kabul edebiliriz. Bunu bece-
rebilirsek çok şey kazanırız. Bu yönde 
çok güzel gelişmeler de oluyor. İnsan-
lar bir ailesi olduğunu anladı. Daha da 
anlayacak. 

Öncelikle birey olarak vaktim yok 
okuyamadım bahanesi,  tamamen 
kalkmış oldu. Sanırım okurum diye sa-
tın alınıp bir kenara atılan kitaplar okun-

maya başlandı. Birçok insan okuduğu 
kitapları paylaşıyor. Normalde okuyan 
insanlar da daha yoğun okuma fırsatı 
yakaladı.

Aileler en azından birlikte yemek 
fırsatını yakaladı. Birlikte çay ve sohbet 
imkânları da daha yoğun olmaya baş-
lamıştır. Ya da olacaktır. 

Kişi kendine zaman ayıracak, ken-
dini yaşam içindeki konumunu illaki 
isteyerek ya da gayri ihtiyari değerlen-
direcektir.

Bütün bunları neden yazıyorum.  
Kapitalist sistem toplumu öyle bir hale 
getirmişti ki; insan ve insanlık kaybol-
muştu. İnsanlar modern toplum adı 
altında ekonomik çarkın tüketici bir 
parçası haline gelmişti. 

İnsanlar öyle bir yarışa sokuldu ki 
borçlu olmayan hiçbir insan kalmadı. 
Herkes gelirinin kat kat üstünü borç-
landı. Zenginler de dâhil.  Ve insan 
kafasını çevirip kendini göremez oldu.

Belki bu zamanlarda yakalamış ol-
dukları sakin anları sükûnetle kendileri-
ni ve yaşamı değerlendirmeye ayırırlar. 
Ayırırız. İnsanlık yeniden hatırlanır.

Hırsın yaşamımızın lokomotifi 
olduğu düne kadar insanlık bir yarış 
içinde mal, mülk peşinde yarıştılar 
yarışmayı bir yaşam biçimi haline ge-
tirdiler. Ne kadar çok mala sahipler ise 
o kadar insan olduklarını düşünecek 
kadar ileri gittiler.  Sahip oldukları ile di-

ğer insanlardan güçlü ve 
iyi olduklarını düşünüp 
moral buldular, sahip 
olmadıkları ile de üzül-
düler yaşamı kendilerine 
zindan haline getirdiler. 
Tabii ki insan ve insanlık 
kavramını önemseyecek 
vakitleri ve akılları bile 
kalmadı.

Bu krizde okullar 
hemen tatil oldu. Milli 
Eğitim Bakanlığı hızlı hareket ederek 
televizyon ve internet kanalını kullana-
rak,  uzaktan eğitim yolu ile eğitimin 
aksamaması için tedbirlerini aldı. Bunu 
uzun süreli de yapabilecek kabiliyette 
olduklarını açıklıyorlar.

Aslında uzaktan eğitim, online 
eğitim olarak hızla yaygınlaşıyordu. 
İnşallah bu deneyim toplumu daha 
bilinçli hale getirmek için yaygınlaşır, 
yaygınlaşmalı. Artık her evde internet 
ve televizyon var.

Sadece Milli Eğitim değil. Örneğin 
tarım, toplumun büyük bir kesimi bi-
linçsiz tarım yapmakta. Eğer tarımda 
bilinç düzeyini yükseltebilirsek kesin-
likle eminim şimdikinin yüzlerce katı 
tarım ekonomisi katma değeri üretilir.  
Üstelik daha sağlıklı daha verimli bir 
şekilde olacaktır. Onun için Tarım ve 

Orman Bakanlığımız tez 
elden online ve tv eği-
timleri ile ilgili hazırlıkları 
yaparak,  çiftçimizi ve 
köylümüzü eğitmeli. En 
kötü ihtimalle devlet ile 
çiftçi senkronize edilmeli. 
Şimdiki halde devletin al-
dığı çok az karar çiftçilerce 
bilinmekte ve anlaşılmak-
ta. Çıkarılan teşviklerden 
küçük ve orta ölçekli çift-

çiler faydalanamamakta. İl ve ilçe mü-
dürlükleri danışman pozisyonunda ve 
sahada köylerde tarlalarda çiftçi ile yan 
yana getirilerek bu sitem kurulabilir. 
Ekim, dikim, bakım zamanları, miktar-
ları, girdi talepleri sisteme girilmeli. 

Aynısını Sağlık Bakanlığı da yap-
malı. E nabız ile zaten başlatmış ol-
dukları çalışmayı sağlıklı yaşam, sağlık 
beslenme düzeyinde erken teşhis,  
kontrol gibi konularda da senkroni-
zasyonu sağlayarak. İnsanlarımızı has-
talanmadan sağlık yaşlanabilecekleri 
bilince getirmek lazım diye düşünüyo-
rum.

Aynısı doğal yaşam, çevre, top-
lumsal ve bireysel gelişim, enerji, 
üretim, tüketim,  girişimcilik, gibi bir 
çok alanda online eğitim ve iletişimle 
devletle vatandaşın daha uyumlu hale 

getirildiği düzeni kurmak lazım. 
Bu yöntemle en ücra köşede ya-

şayan kendisinin, ailesinin, toplumun 
sonuç olarak devletin farkında olma-
dığı binlerce yetenekli insanlarımız da 
bu yöntemle topluma ve ekonomiye 
sosyal yaşama güçlü katkı sağlayıcılar 
olarak kazandırılabilir. İnsan kaynakla-
rımızı güçlendirebiliriz.

Devletiyle tamamen uyumlu ve 
eşgüdüm haline gelmiş, bilinç düzeyi 
yüksek bireylerden oluşan bir mille-
te çok daha fazla ihtiyacımız olacak. 
Çünkü milletin devlete egemen olması 
da bilinçli tercih yapan bireyle olacak. 
Yoksa adı demokrasi olur ama seçilen-
ler küresel güçlerin maşası olur. 

Eğer demokrasi refah devleti-
ni üretemedi ise bugünkü dünyada, 
bunun sebebi demokrasinin küresel 
güçlerin algı yönetimi sayesinde yön-
lendirilmesidir.  Bilinç düzeyi tekâmül 
etmemiş toplumlar sağcı solcu, dindar 
dinsiz, demokrat laik çeşitli görüşlerle 
küçük gruplara ayrılarak azınlığın ço-
ğunluğu yönetmesi demokrasi ile de 
sağlanmıştır. Tıpkı diktatörler, sultanlar 
ve mezhepçi ve aşiret ağırlıklı yönetim-
ler gibi.

Bu krizde de dünya nüfusunun çok 
azını teşkil eden ama dünyadaki gelirin 
yüzde doksan dokuzunu temsil eden, 
küresel güçlerin ş başında olduğu kuş-
kusunu taşıyorum. Yeni bir dünya dü-

zeni kurmak, kendi kaynaklarını daha 
güvenilir kullanmak ve korumak için 
laboratuar çalışmaları ile bir virüs üre-
tildiği konusundaki kuşkularım daha 
da güçlendi.

Bütün vatandaşlarımızın devletin 
bir ucundan tutup istikbal ve istiklale 
birlikte yürümek için daha bilinçli bir 
toplum fırsatını bu sitemle yakalaya-
biliriz. Normalde de gelişmekte olan 
bu sistemi daha bilinçli ve irademizle 
oluşturabilirsek devletler arasındaki 
gelişmişlik açığımızı da telafi edebiliriz. 
Üstelik sadece kar amacı ile hareket 
eden kapitalizmin vahşi yönünü de tör-
püleyerek.

Devletin işleyişindeki aksamanın 
baş sebebi görünürdeki demokrasi 
kılıfına bürünmüş kapitalizmin ve onun 
işbirlikçileri ve maşaları;  bürokrasi ve 
siyasetçilerin de devlet içindeki negatif 
etkisini de böylece kırmış oluruz.

Bugün yaşadıklarımız bu problem 
süresince karşılaştığımız bilinçsizlikler, 
fırsatçılık, bencilik, toplumsal uyum-
suzluk gibi bütün huylarımız geliş-
memiş, işlenmemiş bilinç düzeyimiz 
sebebi iledir.

Bu günlerde bir tarafımız salgınla 
uğraşırken bir tarafımız da sonrasını 
düşünelim. Belki evlerimizde tefekkür 
ederken bizler de bu dönüşüme katkı 
sağlarız.

 BU GÜNLER VE SONRASI

Çukurdan kaçmak 
isterken devirdi

Aksaray’da iki otomobil 
çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kulu ilçesinde yoldaki çukura 
girmek istemeyen sürücü, kontro-
lünü kaybettiği otomobili şaram-
pole devirdi. Kaza, dün saat 21.00 
sıralarında Kulu Yeni Mahalle De-
ğirmenözü Mahalle yolunda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
seyir halinde olan N.K. idaresin-
deki 42 ADY 199 plakalı otomobil 
sürücüsü yolda gördüğü çukurdan 

kaçmak istedi. Yol değiştirmek 
isteyen sürücü çukurdan kaçmak 
istediği sırada direksiyon haki-
miyetini kaybederek şarampole 
devrildi. Kazada otomobil sürü-
cüsü yaralanmazken, otomobilde 
maddi zararın meydana geldiği 
belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da bir otomobilin 
önünden giden araca arkadan 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 
Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağ-
lık Köyü yolu üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip 
G. (45) idaresindeki 68 ABH 347 
plakalı otomobil sürücüsünün bir 
anlık dikkatsizliği sonucu önünde 
seyreden Serdar K. (25) yönetimin-
deki 68 BS 086 plakalı otomobile 
arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta 

yolcu olarak bulanan Ümit B. (38) 
yaralandı. Kazayı gören diğer sürü-
cüler durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa 
sürede olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralı şahsı ambu-
lansla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Ser-
visi’ne kaldırdı. Burada yapılan 
tedavisi sonucu yaralı şahsın sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya’da, Ar-Ge çalışmaları yürüten bir firma, turizm otelcilik ekipmanı kapsamında ürettiği ‘İkarus’ adlı 
cihazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon cihazı olarak yeniden tasarladı

Koronavirüse karşı 
dezenfeksiyon cihazı

Konya’da bir firma, otellerde su 
tasarrufu sağlamak için geliştirdiği 
“İkarus” adlı cihazını, yeni tip koro-
novirüse karşı tedbirler kapsamında 
dezenfeksiyon aracına dönüştürdü.

Firmanı sahibi Mustafa Bozkurt, 
2003 yılında iki kardeşiyle kurduğu 
firmada, savunma sanayisi için zırh-
lı araç parçaları, insansız hava aracı 
kalıp ve parçaları gibi ürünler üret-
tiklerini söyledi.

Bu kapsamda, otellerde su tasar-
rufu sağlamak için “İkarus” cihazını 
geliştirdiklerini anlatan Bozkurt, ci-
hazı daha çok otellere ait havuz ve 
plajlarda, vatandaşların duş alması 
için planladıklarını ifade etti. 

Bozkurt, Kovid-19 tedbirlerinin 
ardından, bu cihazı dezenfeksiyon-
da kullanılması amacıyla yeniden 
tasarladıklarını belirtti. Bozkurt, “Ci-
hazımız otellerde hem modern bir 
görünümde hizmet vermek hem 
de su tasarrufu sağlaması amacıyla 
tasarlanmıştı. Ürünün muadili yok, 
patentini de aldık. Dünya genelinde 
yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle 
insanlara yardımcı olmak için biz de 
cihazımızda bazı değişikliklere git-
tik.” diye konuştu.

Bozkurt, “İkarus”u bazı düzenle-
melerle dezenfeksiyon cihazı olarak 
yeniden geliştirdiklerini söyledi.

Ürünü söz konusu cihaza dönüş-
türme fikrinin, haberleri izlediği sıra-
da kafasında oluştuğunu dile getiren 
Bozkurt, şunları kaydetti:  “Kovid-19 
dünya genelinde yayılmaya devam 
ederken izlediğim bir haberde, yurt 
dışında bir havalimanında yolcular 
haşere ilaçlanır gibi dezenfekte edi-

liyordu. Bu durum beni çok üzdü 
ve benim ülkemde de zor durumda 
kalınırsa böyle bir uygulama yapılır 
diye korktum. Böyle bir görüntünün 
yaşanmasına vicdanım el vermedi. 
İnsanları dezenfekte işleminin daha 
medeni ve estetik bir şekilde yapıl-
ması için ve Türkiye olarak daha ka-
liteli ürünler ortaya koyduğumuzu 
göstermek amacıyla bu adımı attık.”

Bozkurt, cihazın önceki kullanım 
amacında belirlenen fiyatı aşağıya 
çektiklerini ifade ederek amaçlarının 
insanlara hizmet olduğunu belirtti. 
İhtiyaç duyulması halinde, üretim 
için gece gündüz çalışacaklarına 
dikkati çeken Bozkurt, “Kovid-19’a 
karşı cihazda, kullanılacak dezenfek-
siyon maddesine göre düzenlemeler 
yapabiliyoruz. Devletimiz istesin, 
üretim için gece gündüz çalışmaya 
hazırız. Turizm ve otelcilik ekip-
manları kapsamında ürettiğimiz 
İkarus’un, 10 bin dolar civarında 
düşündüğümüz fiyatını, böyle bir 

salgınla karşı karşıya kalınca yüzde 
40 oranında aşağıya çektik. Vatan-
daşlık borcumuzu yerine getirmek 
ve vatanımıza katkı sağlamak için 
çalışıyoruz.” dedi.

Dezenfektan cihazı “İkarus”un 
benzerinin bulunmadığını iddia 
eden Bozkurt, ürünün yazılımının 
yerli olduğunu söyledi. Farklı ülke-
lerden ürün için teklifler verildiğine 
değinen Bozkurt, “İhracat konusun-
da İngiltere ile görüşme halindeyiz, 
Fransa’dan distribütörlük isteyen 
var, Libya’dan 8 adet istiyorlar, gö-
rüşmelerimiz devam ediyor ancak 
önceliğimiz kendi ülkemiz. İkarus, 
vatanımız ve milletimiz için kullanı-
ma hazır.” diye konuştu.

Salgına karşı alınan tedbirler 
kapsamında, insanların dışarı çık-
mamalarının en doğru davranış 
olacağını hatırlatan Bozkurt, “Ancak 
insanların mecburen dışarı çıkacağı 
zamanlarda, İkarus devreye giriyor. 
Cihazın kullanım alanları, insanların 

yoğun olarak bulunduğu, AVM’le-
rin, devlet kurumlarının, hastanele-
rin, okulların, konaklama tesisleri-
nin, belediyelerin, iş merkezlerinin, 
spor tesislerinin, kütüphanelerin, 
büyük ibadethanelerin, müzelerin 
ve bankaların girişleri gibi yerler.” 
ifadelerini kullandı. Bu cihazın birey-
sel olarak da apartman önlerine ve 
villa girişlerine alınabileceğini akta-
ran Bozkurt, cihazın öncelikle kamu-
ya açık ve kalabalıkların bulunduğu 
yerlerde kullanılmasını tavsiye ettik-
lerini kaydetti.

100 LİTRE DEZENFEKTANLA 500 
KİŞİYİ DEZENFEKTE EDEBİLİR
Cihazın, 100 litre dezenfektanla 

500 kişiyi dezenfekte edebildiğini 
aktaran Bozkurt, şu bilgileri ver-
di: “İkarus’ta antibakteriyel ve ko-
rozyona dirençli kompozit gövde, 
kaydırmaz taban, yüksek basınçlı 
pompa sistemi ile solüsyonu parti-
küller halinde püskürtme özelliği, 
yönetici panelli kart okuma sistemi, 
230 kilogram taşıma kapasitesi, 24 
volt ile çalışma özelliği, farklı renk 
seçenekleri, yüzde 100 yerli yazılım, 
bir yıl garanti süresi, led aydınlatma 
sistemi, çoklu dil sesli uyarı sistemi, 
7 noktadan solüsyon püskürtme 
sistemi, harekete duyarlı sensör 
ile tekli ve ikili solüsyon dozajlama 
özelliği bulunuyor. Cihazın, isteğe 
bağlı özellikleri ise 360 derece döner 
taban, raporlama özelliği, parmak izi 
okuma özelliği, ultraviyole özelliği ile 
kendini temizleyebilme, kamera ve 
fotoğraflama desteği, termal kame-
ra ile vücut ısısı tespitidir.”
n AA

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Mustafa Bozkurt
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Damla Sulama ve Otomatik sulama Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/148664
1-İdarenin
a) Adresi   : Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr Halil Ürün Cadddesi No:19 42070
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243699
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahce@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 92 kalem damla sulama ve otomatik sulama malzemesi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Selçuklu Belediyesi Fidanlığı Selçuklu KONYA
c) Teslim tarihi   : İşe başlama yazısının tebliğinden itibaren 30 takvim günü 
      içinde mal teslimi tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. 
      Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati   : 15.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü - Şeyh Şamil 
Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No.19 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DAMLA SULAMA VE OTOMATİK SULAMA 
MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1154245

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Ekim Mibzeri Montaj
• Pnömatik Mibzer 
   Montaj Elemanları
• Pres Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Kaynakçılar
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri ve Kalite Kontrol 
Elemanları,

 21-28  Yaş Arası Metal 
Enjeksiyon Makinesi 

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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    Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “2019/ 539” Esas sayılı davasının 03/01/2020 tarihli 
duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün “21367” sicil sırasında kayıtlı “Demirkıran Petrol 
Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi” hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti 
verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Demirkıran 
Petrol Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘nden alacaklı olanların, bu ilanın 
yayımlanmasından itibaren “15 gün” içinde alacaklarını, “Kalem YMM Ltd.Şti. Nişantaş Mahallesi 
Gençay Sokak Yapıcı İş MerkeziE Blok No:203-204 Selçuklu/KONYA” adresindeki KONKORDATO 
KOMİSERLİĞİMİZE, mesai günlerinde saat 10:00 - 17:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler 
yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden 
noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ 
TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
     Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, 
konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir. İadeli Taahhütlü posta yoluyla 
yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi 
geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde 
olup olmadığının tespitinde bu DAVET yazımızın tarihi değil, aynı konuda Ticaret Sicil Gazetesi 
Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli İLAN 
esas alınacaktır. 2004 s. İİK. nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken;
KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 03.01.2020 TARİHİ İTİBARİYLE
ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (ana para ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Rehinli Olan kısım için rehin, ipotek belgelerini
3-Vadesini,
4-Çekişmeli olup olmadığını,
5-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
6-İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve detaylı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile 
bildirmeleri,
7-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak 
şekilde, dövizli alacakların kesin mühlet tarihi kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı 
sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
      Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun ve kesin mühlet tarihi itibari ile 
hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağını ilanen tebliğ ederiz.

KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DEMİRKIRAN PETROL OTOMOTİV VE 

GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAĞINIZI 

BİLDİRMEYE DAVET İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1154729

 

ESAS NO : 2019/15 Esas
DAVACI : Uğur AYDEMİR
VEKİLİ  : Av. Tolunay ÖZÇELİK
DAVALI  : 1- RAFET GÜVEN Fevzi Çakmak Mah.Dökümcüler San. Sit. 10602. Sokak No:24.  
    Karatay/ KONYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davasının yapılan 
yargılamasında;
         Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış 
olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir 
netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
    Durusma Günü: 16/07/2020 günü saat: 09:05’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya 
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya 
devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer 
tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Dava 
Dilekçesi ve duruşma gününün iş bu ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur.

İLAN
T.C. 

KONYA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1154025

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

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği ilk dersle başladı

Uzaktan eğitime başlandı
Yüz yüze eğitime verilen 1 haf-

talık aranın ardından ilkokul, ortao-
kul ve lise öğrencileri için TRT-EBA 
TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden 
uzaktan eğitime başladı. Uzaktan 
eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencileri bugünden itibaren 
TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) üzerinden eğitim görecek.

Bu kapsamda TRT-EBA TV’nin 
3 kanalı üzerinden önce velilere ses-
lenen Bakan Selçuk, daha sonra, 
TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV 
Ortaokul üzerinden ilköğretim öğ-
rencileri ve TRT-EBA TV üzerinden 
lise öğrencilerine seslenerek, uzaktan 
eğitimin ilk dersini verdi.

Bakan Selçuk, velilere seslenerek, 
dünyanın ilginç ve zorlu bir sürecin 
içerisinden geçtiğini, herkesin sağlı-
ğı ve güzel günlere erişebilmesi için 
alınan kararla okulların bir süreliğine 
kapatıldığını ve uzaktan eğitime ge-
çildiğini hatırlattı.

İlk birkaç gün zorlanılsa da son-
rasında sürecin hep birlikte sağlıkla 
yönetileceğine emin olduğunu ifade 
eden Selçuk, “Ben Milli Eğitim Baka-
nı olmaktan önce bir eğitim bilimci-
yim, öğretmenim; ben de babayım, 
hatta büyük babayım. Çocuk nasıl 
öğrenir, koşullar, imkanlar nasıl ol-
malıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli 
bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu sü-
reci yönetirken her türlü senaryoyu 
dikkate alıyor ve hepsi için çözümler 
üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her 
tabloya alternatif çözümlerimiz var.” 
dedi. Velilerden müsterih olmalarını 
isteyen Selçuk, okullarda yapılan her 
şeyi uzaktan eğitimle yapılmasının 
mümkün olmadığının altını çizdi. 

“Ancak biliniz ki son tahlilde ge-
reken her şey yapılacak” diyen Sel-

çuk, velilerden öğretmenlik yapma-
larını ve evlerini okula çevirmelerini 
beklemediklerini söyledi. Çocukların 
okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte 
derslerinden soğumasını isteme-
diklerini vurgulayan Selçuk, velilere 
şöyle seslendi: “Bu süreçte çocukları-
mızın derslerini düzenli takip etmesi, 
verilen ödevleri yapması ve bizlerle 
iletişim içinde kalması için en büyük 
destekçimiz siz olacaksınız. Çocuk-
larımız, derslere başlamadan önce 
mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. 
Evde küçük kardeş varsa lütfen ders 
dinleyecek olan çocuğunuzun evin 
başka bir odasında olmasına özen 
gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eği-

timdeyken temizlik yapmak, müzik 
dinlemek, başka bir televizyonu aç-
mak gibi dikkatini dağıtacak şeyler-
den uzak durun. O dersini dinlerken 
meyve, süt gibi ikramlardan kaçının 
lütfen. Bunlar için zaten vakitleri var. 
Uzaktan eğitimde dersler elbette ki 
okuldakiler kadar uzun olmayacak. 
Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın 
daha fazla kitap okumasını sağlaya-
rak kapatabiliriz.” Araştırmaların ki-
tap okuyan çocukların sınavlarda ve 
hayatta çok daha başarılı olduğunu 
ortaya koyduğuna dikkati çeken Sel-
çuk, o yüzden çocukların okumaya 
teşvik edilmesi ve  ebeveynlerin de 
onlara örnek olması gerektiğini dile 

getirdi. “Bunlar uzaktan eğitimle il-
gili söyleyebileceklerim. Bir de tabii 
içinde bulunduğumuz koronavirüs 
süreci var.” ifadesini kullanan Bakan 
Selçuk, şöyle devam etti: “Çocukları-
mız geçen hafta tatil duygusundaydı-
lar. Ancak bu tatilin diğer yaşadıkları 
tatillere benzemediğini fark ettiler. 
Dolayısıyla elbette canları sıkılacak ve 
sizi zorlayacaklar.  Bir eğitimci olarak 
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 
can sıkıntısı bir yandan da çocuğun 
merakını, üretkenliğini, hayal gücünü 
destekler ve onu kendi yapabilecekle-
rini keşfetmeye sevk eder.” Bu süreç-
te çocukların mutlak surette güvende 
olduklarını hissetmeye ihtiyaçları bu-

lunduğunun altını çizen Selçuk, ko-
ronavirüs konusunun çocuklarda 
bir travmaya dönüşmeyecek şekilde 
gündeme alınmasını istedi.

Ziya Selçuk, “Unutmayın sürek-
li virüsten bahsetmek, televizyon 
görüntülerini izlemesine olanak ta-
nımak, bir panik duygusuyla süreci 
kontrol altında tutmaya çalışmak 
çocuklarımızın ileriki yaşantısı için 
büyük sorunlara sebebiyet verebilir. 
Sizler anne-baba olarak sakin olun 
ve çocuğunuza sürecin devletimizin 
kontrolünde olduğunu, bizlerin ge-
rekli hijyeni sağlayıp virüsten korun-
ma kurallarını yerine getirdiğimiz sü-
rece güvende olduğumuzu belirtin. 

Bazen çocuklar kulaktan dolma bilgi-
lerle, büyük korkular geliştirebilirler. 
Lütfen çocuklarınızı dinleyin, düşün-
celerini yargılamayın ve duygularını 
ifade etmelerine olanak tanıyın.” şek-
linde konuştu.

‘GALİBA	BİRİLERİNİN	
DİLEĞİ	KABUL	OLDU’

Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve 
TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden de 
ilk ve ortaokul öğrencilerine seslendi. 
Okullara ziyarete gittiğinde öğrenci-
lere mutlaka “sizin için yapabilece-
ğim bir şey var mı?” diye sorduğunu, 
öğrencilerin de genelde “keşke okul 
olmasa, evde derslerimize çalışsak, 
teneffüsler daha uzun olsa, öğret-
menlerimiz bize sürekli ders çalış-
mamızı söylemeseler” gibi cevaplar 
verdiğini aktaran Selçuk, “Galiba 
birilerinin dileği kabul oldu.” dedi. 
Öğrencilerden, sorumluluklarını al-
malarını, ders programlarını kont-
rol etmelerini, saati geldiğinde açıp 
derslerini izlemelerini isteyen Selçuk, 
“LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz 
bu süreçte kaygı duymasınlar. Ra-
hat olun çocuklar. Sınavda sorulacak 
sorular sadece okulda gördüğünüz 
konulardan. Hiçbir şekilde bir mağ-
duriyet yaşamanıza izin vermeyiz. Siz 
derslerinize ve kitap okumaya odak-
lanın.” ifadelerini kullandı. Selçuk, 
öğrencilerden mutlaka evde fiziksel 
etkinlik yapmaları, oyun oynamaları, 
kitap okumaları, beslenmeleri, uyku 
düzeninize, el temizliğine dikkat et-
meleri tavsiyesinde bulundu.

Bakan Selçuk, okullar açıldığı gün 
ilk teneffüsün 40 dakika olacağını 
anımsatarak, “Belki başka sürprizleri-
miz de vardır. Kendinize iyi bakın ve 
evde öğrenci olmanın tadını çıkartın.” 
diye konuştu. n AA

GÜVENİLİR	VE	DOĞRU	HABERİN	ADRESİ
www.konyayenigun.com
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Konya Kapalı Havzası’nda yeraltı suyuna yakın takip

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Konya Kapalı Havza-
sı’ndaki 122 kuyuya yerleştirilen 
sensörlerle su seviyesinin anlık ta-
kip edildiğini belirterek, “Bu sistem 
sayesinde havzadaki yer altı suyu 
seviye değişimleri ile su çekimleri 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 
hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. 

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bili-
nen ve ülkenin sulanabilir arazileri-

nin yüzde 13’üne sahip havzada yer 
altı suyunun yakın izlemeye alındı-
ğını belirtti. Ülke tarımı açısından 
önemli bir yere sahip Konya Ova-
sı’nda yapılan tarımın sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması ve mevcut yer 
altı sularının korunmasının önemi-
ne dikkati çeken Pakdemirli, şunları 
kaydetti: “Konya Kapalı Havzası’nda 
122 kuyuya yerleştirilen sensörler-
le su seviyesi anlık takip ediliyor. 
Bu sistem sayesinde Konya Kapalı 

Havzası’nda yer altı suyu seviye de-
ğişimleri ile su çekimleri arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz. 
Ayrıca, Konya Kapalı Havzası’nda 
yer alan alt havzaların birbirleriyle 
olan su ilişkilerinin araştırılması ve 
miktarlarının belirlenmesi, elde edi-
len veriler ışığında yer altı suyunun 
kullanımının sürdürülebilirliğinin 
belirlenmesini amaçlıyoruz.” 

Pakdemirli, yapılan çalışmalarla 
dış havzalardan Konya Kapalı Hav-

zası’na su getirildiğini belirterek, 
böylece Konya tarımı için büyük 
öneme sahip yer altı suyunu da des-
teklemeye başladıklarını bildirdi. 

Yer altı sularının anlık takibiy-
le Türkiye’nin yer altı su haritasını 
güncel olarak önlerinde tuttuklarına 
dikkati çeken Pakdemirli, “Elde edi-
len veriler ışığında geleceğe dönük 
yol haritamızı oluşturuyor, suyun 
her damlasının kıymetini bilerek ça-
lışmaya devam ediyoruz.” ifadesini 

kullandı.
SİSTEM BAŞKA KUYULARA 

TAŞINABİLİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016’da 
imzalanan protokolle “Konya Kapalı 
Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve 
Geleceğinin Araştırılması Projesi” 
hayata geçirildi.

Proje kapsamında havzadaki 

DSİ’ye ait 122 adet yer altı suyu 
gözlem kuyusuna, su seviyesini, sı-
caklığını ve elektriksel iletkenliğini 
otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü 
verileri GSM hattı üzerinden anlık 
olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yol-
layabilen sensörler yerleştirildi.

Portatif olarak geliştirilen sis-
tem, gerek görüldüğü takdirde tüm 
ekipmanlarıyla benzer nitelikteki 
başka bir kuyuya da taşınabiliyor.
n AA

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Konya Kapalı Havzası’nda yıllık kullanılabilir su kaynağının 4,5 mil-
yar, tüketimin ise 6,5 milyar metreküp seviyesinde olduğunu, her yıl 2 milyar metreküp açık verildiğini söyledi

Konya Kapalı Havzası 
kuraklıkla boğuşuyor

Hadim’de bahçe yolları 
bahara hazırlanıyor

Konya’da kışın geçit
vermeyen Reze Beli

Hadim ilçesinde kış mevsimi 
dolayısıyla hasar gören bahçe yol-
larında bakım ve tadilat çalışma-
larına başlandı. Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yap-
tığı açıklamada, belediye fen işleri 
ekiplerinin mahallelerde ilkbahara 
yönelik çalışmalar başlattığını söy-
ledi. Tarımsal faaliyetler açısından 
önemli bir hizmet sunulduğunu 
belirten Hadimioğlu, şunları kay-
detti: “İlçemizin bir bölümünde 
halen karla mücadele çalışmaları-
na devam ederken diğer bölümün-

de ise ilkbahara hazırlık çalışmaları 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızın te-
mel geçim kaynağı tarım ve hay-
vancılık üzerine dayalı. Bu sebeple 
çiftçilerimizin mağduriyet yaşama-
ması ve işlerinde kolaylık olması 
amacıyla kışın sel ve heyelan gibi 
faktörlerden etkilenen yolların ba-
kım ve onarımını gerçekleştiriyo-
ruz. Şu ana kadar 3 mahallemizde 
bağ, bahçe ve tarla yolunun bakı-
mını tamamladık. Çalışmalarımızı 
diğer mahallelerimizde de sürdü-
receğiz.” n AA

Kar kalınlığının üç metreyi bul-
duğu Rezebeli, Konya’nın Toroslar 
üzerinde bulunan Seydişehir ve 
Derebucak ilçeleri arasında geçiş 
noktalarından birini oluşturuyor. 

Kış aylarında kar ve tipiden uzun 
süre ulaşıma kapanan 1825 rakım-
lı Rezebeli’ne tırmanış gerçekleşti-
ren fotoğrafçılar, eşsiz manzaranın 
tadını çıkardı. n AA

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi 
Nevzat Özer, Konya Kapalı Havza-
sı’nda yıllık kullanılabilir su kay-
nağının 4,5 milyar, tüketimin ise 
6,5 milyar metreküp seviyesinde 
olduğunu belirterek, “Havzanın su 
bütçesinde her yıl 2 milyar metre-
küp açık olduğu görülüyor.” dedi. 

Özer, havzanın durumu ve böl-
gedeki suyun verimli kullanımına 
ilişkin AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, insanların her zaman suya 
muhtaç olduğunu ve bu nedenle 
uygarlıkların su havzalarında ge-
liştiğini söyledi. 

Nil, Fırat, Dicle, Ganj, Sarı 
Nehir, Kızılırmak, Sakarya ve Ge-
diz nehirleri gibi su kaynaklarının 
binlerce yıl sayısız uygarlığı besle-
diğini ve bu uygarlıkların ulaşım-
larını sağladığını ifade eden Özer, 
toprak ve suyun yanlış kullanıldığı 
durumlarda ekolojinin çöktüğünü 
ve toplumların dağıldığını, bu ba-
kımdan Türkiye’de de kaybedilen 
toprak ve ormanlar ile kurutulan 
göller ve sulak alanların Anado-
lu’yu yorduğunu söyledi. 

Bu kötü gidişin iklim değişik-
liğinin olumsuz etkileriyle de bir-
leşerek devam ettiğinin atını çizen 
Özer, “Kısa bir süre içinde Marma-
ra Denizi’nden daha büyük bir göl 
alanı kurutuldu. 

Yüzlerce nehir ve derenin do-
ğal işleyişi bozulurken, bugün yer 
altı su seviyelerin onlarca metre 
aşağıya indiğine tanıklık ediyo-
ruz.” diye konuştu.
‘YAPILAN YANLIŞLIKLAR YER ALTI 

SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ 
BASKIYI ARTIRIYOR’

Özer, Türkiye’de her biri birbi-
rinden kıymetli 25 akarsu havzası 
olduğunu anımsatarak, bu bölge-
lerde kirlilikten tarımda yanlış su 
kullanımına, sektörlerin su reka-
betinden suyun hatalı yönetimine 
kadar birçok sorun yaşandığını dile 
getirdi. 

Geride kalan dönemde yer altı 
su rezervlerinde ciddi azalmalar 
meydana geldiğini anlatan Özer, 
sadece bugünün değil gelecek 
nesillerin hakkı olan yer altı su re-
zervlerinde yıllık 1,5 metreyi bulan 

azalmalar yaşandığının altını çizdi.
Yer altı su seviyesinin azaldı-

ğı havzaların başında Türkiye’nin 
en az yağış alan ve iklim senaryo-
larında en riskli olarak değerlen-
dirilen Konya Kapalı Havzası’nın 
geldiğini belirten Özer, şu ifade-
leri kullandı: “Havza 5,5 milyon 
hektarlık yüzölçümü ile ülkemi-
zin yüzde 7’sini oluştururken, yer 
altı su potansiyelimizin de yüzde 
17’sine sahiptir. Havzada toplam 
yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,5 
milyar metreküp, yıllık su tüketimi 
ise 6,5 milyar metreküp seviyesin-
de. Yani havzanın su bütçesinde 
her yıl 2 milyar metreküp açık ol-
duğu görülüyor.”

Özer, 300 milimetre yağışın 
düştüğü havzada 800-1200 mi-
limetre su ihtiyacı duyan yonca, 
şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin 
ekim alanlarında büyük artışlar 
görüldüğüne dikkati çekerek, ürün 
seçiminden tarımsal üretim tek-
niklerine kadar uzanan yanlışlıkla-
rın yer altı su kaynakları üzerinde-
ki baskıyı artırdığını belirtti. 

‘SU TALEBİNİ AZALTACAK 
ÖNLEMLER ALINMALI’

Toplamda 7 şehri kapsayan 
havzada içme ve kullanma suyu sı-
kıntısı çekildiğini vurgulayan Özer, 
“Yer altı su seviyelerindeki düşüşe 
bağlı toprak çökmeleri ve obruk 
oluşumları endişe verici düzey-
dedir. Suların azalması yer altı su 
depolarında tuzlulaşmayı da bera-
berinde getirmektedir.” dedi.Özer, 
havzada sayısı 13’ü bulan ulusal 
ve uluslararası koruma statüsüne 
sahip çok sayıda sulak alanın bu 
niteliğini kaybettiğini belirterek, 
şu önerilerde bulundu: “Bölgede 
acilen su talebini azaltacak önlem-
ler alınmalıdır. Yetiştirilen ürün 
deseni, suyun gelecekteki durumu 
düşünülerek oluşturulmalıdır. Su-
lama şebekeleri iletim hatlarından 
tarla içine kadar su kayıplarını en 
aza indirecek kapalı, basınçlı sis-
temlerle yenilenmelidir. Toprak ve 
su kirliliğini önlemek, atık suyu geri 
dönüştürmek, su kullanılan bütün 
alanlarda kayıp ve kaçakları en aza 
indirmek hedeflenmelidir.” n AA

Bekir Pakdemirli
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Kahveciler devletten destek bekliyor
Konya Kahveciler, Çay Ocakları 

ve Büfeciler Oda Başkanı Mehmet 
Adil, coronavirüsü nedeniyle hükü-
metin aldığı kararları sonuna kadar 
desteklediklerini söyledi. Başkan 
Adil yaşanan süreçte iş yerlerini 
açamayan esnafların zor durumda 
kalmaması içinde bir dizi tedbirler 
alınması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Konya Kahveciler, Çay Ocakları 
ve Büfeciler Oda Başkanı Mehmet 
Adil, “Malumlarınız olduğu üzere, 
ülkemizde ve dünyada yaşanan 
coronavirüs (COVID-19) salgını 
nedeniyle, Hükümetimizce alınan 
tedbirler doğrultusunda, tiyatro, 
sinema, gösteri merkezi, konser 
salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/
müzikli lokanta/kafe, gazino, bira-
hane, taverna, kahvehane, kıraat-
hane, kafeterya, kır bahçesi, nargile 

salonu, nargile kafe, internet salo-
nu, internet kafe, her türlü oyun 
salonları (atari, playstation vb.), 
her türlü kapalı çocuk oyun alanları 
(AVM ve lokanta içindekiler dâhil), 
çay bahçesi, dernek lokalleri, luna-
park, yüzme havuzu, hamam, sau-
na, kaplıca, masaj salonu, SPA ve 
spor merkezlerinin faaliyetlerinin 
16.03.2020 pazartesi saat 24:00 
itibariyle geçici bir süreliğine dur-
durulmasına karar verilmiş ve söz 
konusu Genelgeler İçişleri Bakan-
lığı’nca 81 İl Valiliğine gönderil-
miştir. Hükümetimizin insan sağ-
lığı konusunda almış olduğu tüm 
tedbirleri destekliyor, daha fazla 
can kaybına neden olmadan, bir 
an önce bu virüsten tüm insanlığın 
kurtulmasını temenni ediyoruz. İş-
yerlerimizin faaliyetlerinin durdu-
rulması ile birlikte, sektör olarak 

ülke genelinde faaliyet gösteren 
esnaflarımız, yanında çalışanlar ve 
aileleri ile birlikte yaklaşık 500 bin 
kişi ekonomik olarak büyük zarara 
uğramış ve esnaflarımız tamamen 
kepenk kapatma noktasına gelmiş-
tir” dedi.  Adil, hükümetten taleple-
rini ise şu şekilde sıraladı: “Esnafı-
mıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz 
kredi verilmesi. Esnafımızın banka-
lara olan her türlü kredi borçları ile 
kredi kartı borçlarının ertelenmesi. 
Esnafımızın vergi ve sigorta prim-
lerinin  ertelenmesi. Esnafımızın 
ödemiş olduğu kira stopajı, kdv, 
muhtasar vergisi, eğlence vergisi, 
tabela vergisi, çevre temizlik vergi-
lerinin ertelenmesi. Elektrik, su, do-
ğalgaz vb. faturalarının en az üç ay 
süreyle ertelenmesi. Esnafımıza kira 
yardımı yapılması, vakıf ve beledi-
yeye olan kiraların yıl sonuna kadar 

ertelenmesi. Digitürk abonesi olan 
işyerlerimizin uğramış olduğu mad-
di zararların telafi edilmesi. Sektörü-
müz işletmecilerinin KOSGEB kredi 
kapsamına alınması.”

BAKAN KURUMA TEŞEKKÜR
Başkan Adil, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum’un, “Korona 
virüs önlemleri kapsamında, ha-
zine taşınmazları üzerinde tahsisli 
olan ve faaliyetleri durdurulan tica-
ri ünitelerden bu süreçte kira bedeli 
alınmayacak, açık olan ticari ünite-
lerde ise personel sayısı ve faaliyet 
süresi dikkate alınarak kira bede-
linde indirim sağlanacaktır” açık-
lamasını da takdirle karşıladıkları-
nı ve bu zor günde esnafa destek 
veren bu açıklamadan dolayı Sayın 
bakanımız Murat Kuruma teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Koronavirüs riskine karşı yet-
kililerin ‘Evde kalın’ uyarılarına 
destek veren Kardelen Kitabevi, 
Whatsapp Sipariş Hattı ile aldığı 
kitap taleplerini evlere servis ede-
rek vatandaşlara destek oluyor.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sü-
rede tüm dünyaya yayılarak küre-
sel bir salgın haline gelen korona-
virüse karşı Türkiye çeşitli tedbirler 
almaya devam ediyor. Salgının 
yayılmasını önlemek adına okullar 
tatil edilmiş, dün itibariyle uzaktan 
eğitim sistemine geçilmişti. Ayrıca 

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşlar için de sokağa 
çıkma yasağı getirilmişti. 

Yetkililer ise sürekli vatandaş-
ları uyararak, zorunlu olmadıkça 
dışarıya çıkılmaması gerektiğini 
vurguluyor. Bu kapsamda evler-
de kalan çocuklar ve vatandaşla-
rın bu zamanı iyi değerlendirmesi 
noktasında çeşitli önerilerde bulu-
nuluyor. Özellikle okul çağındaki 
çocukların ve gençlerin bu süreyi 
en iyi şekilde değerlendirmesi is-
teniyor. Bu anlamda kitap okumak 

öne çıkan önerilerden biri. Uzman-
lar bu süreçte ders tekrarlarının 
dışında bol bol kitap okunmasını 
tavsiye ediyor.
KARDELEN’DEN TAVSİYEYE DESTEK

Evlerinde olan vatandaşlara 
kitap okuma noktasında Kardelen 
Kitabevi’nden önemli bir destek 
geldi. Kapıda kitap uygulamasıyla 
bu zorlu süreçte vatandaşların ki-
tapsız kalmamasını sağlayan Kar-
delen Kitabevi, Whatsapp Sipariş 
Hattı üzerinden kitapları evlere 
kadar götürüyor. Kardelen Kita-

bevi’nden yapılan açıklamada, va-
tandaşların evde kalması istendi. 
Açıklamada, “Sizlerin ve aileleri-
nizin sağlığı bizim için en öncelikli 
konudur. İçinde bulunduğumuz bu 
hassas dönemde, Covid-19 tedbir-
leri kapsamında şehrimizdeki tüm 
okurlarımızı evinde kalmaya davet 
ediyoruz. Sizlere, 0 555 042 42 92 
whatsapp sipariş hattı üzerinden 
evinizden çıkmadan kapıda kitap 
uygulamamızla hizmet vermeye 
devam ediyoruz” denildi.
n EMİNE ÖZDEMİR

Meteoroloji’den Konya’ya
sağanak yağış uyarısı!

Bozkır’da köpek 
kurtarma operasyonu

Türkiye’nin batısı ile İç Ana-
dolu’nun kuzeybatısı, Güneydoğu 
Anadolu, Adana, Hatay, Osma-
niye, Kahramanmaraş, Konya ve 
Şırnak çevrelerinde bugün sağa-
nak yağmur bekleniyor. Meteoro-
loji Genel Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, yarın ülke gene-
linin parçalı ve çok bulutlu olacağı 

tahmin ediliyor. Marmara, Ege, 
Göller Yöresi, İç Anadolu’nun ku-
zeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu 
Anadolu’nun batısı, Güneydoğu 
Anadolu ile Adana, Hatay, Osma-
niye, Kahramanmaraş, Konya, Şır-
nak çevrelerinde yağmur ve sağa-
nak öngörülüyor.
n AA

Bozkır ilçesinde, akıntıya ka-
pıldığı çayın kıyısında mahsur ka-
lan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun 
uğraşları sonunda kurtarıldı. Edi-
nilen bilgiye göre, Bozkır ilçesinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfa-
iye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye 
ekipleri, akıntıya kapıldığı çayın 
kıyısında mahsur kalan bir köpe-
ğin olduğu ihbarı üzerine harekete 
geçerek çalışma başlattı. Belirtilen 
adrese gelen itfaiye ekipleri köpeği 
kurtarabilmek için merdiven uzat-
tı. Ancak, yaklaşık 10 metrelik yük-
seklik mesafesinin bulunmasından 
dolayı Konya’dan ırmak kenarına 
iniş tecrübesi olan özel bir ekip 
daha gönderildi. Köpek, gelen özel 
ekibin uzatılan merdivenden halat 
sarkıtılarak aşağıya inmesi sonu-
cunda bulunduğu yerden alınarak 
kurtarıldı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nden yapılan açıklamada, mah-
sur kalan köpeğin akıntıya kapıl-

ması neticesinde ırmak kenarına 
çıkmak suretiyle mahsur kaldığı-
nın belirlenmesinin ardından olay 
mahalline Konya’dan kurtarma 
operasyonu için tecrübeli özel bir 
ekip gönderildiği belirtildi. Açık-
lamada, “Saatlerdir o kenarda 
mahsur kalan köpeği gece yarısına 
kadar devam eden uzun uğraşların 
ardından ekiplerimiz kurtarmayı 
başardı. İtfaiye merdiveni uzatıla-
rak kurtarılan köpeği ekiplerimiz 
ıslandığı için kurulayarak yiyecek 
verip açlığını da giderdi. Sağlıkçıla-
rımızın insanları kurtarmak için se-
ferber olduğu böyle bir dönemde, 
itfaiyeciler olarak da kıyıda köşede 
mahsur kalmış sokak hayvanları-
mızı kurtarabilmek için gece gün-
düz demeden gayret sarf ediyoruz. 
İçinde bulunduğumuz kritik dö-
nemde dahi çalışmalarımızı ihmal 
etmeden, bu canları da görmezden 
gelmemiz mümkün değildir” de-
nildi. n İHA

Koronavirüs nedeniyle düşen kan bağışları, stokların azalmasına neden oldu. Kan bağışı 
çağrısında bulunan Türk Kızılay’ın sesi kulak veren Konya, kan bağışına destek oluyor

Stoklar azaldı, Konya
çağrıya kulak verdi

Koronavirüs nedeniyle günlük 
kan bağışı ortalamasında düşüşler 
yaşandı. Bunun üzerine Türk Kızılay 
halkı bilinçlendirmek için çalışma 
başlattı. Düzenli kan bağışçılarına 
SMS göndererek, “Kan dostum, 
kötü günleri hep beraber atlattık. 
Sana her zamankinden çok ihtiya-
cımız var. Stoklarımız azalırken bizi 
yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi 
ziyaret et” çağrısında bulunurken, 
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Ke-
rem Kınık da Twitter’dan paylaştığı 
mesajla vatandaşlara bağış çağrı-
sı yaptı. Kınık’ın yaptığı kan bağışı 
çağrısına, Konyalılar kayıtsız kalma-

dı. Azalan kan bağışının arttırılması 
ve kan stoklarının istenilen seviye-
ye ulaşması için Türkiye genelinde 
başlatılan Kan Bağış Kampanyasına, 
Konyalı vatandaşlar yoğun ilgi gös-
terdi.

BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAMAZ
Kan bağışının önemine dikkat 

çeken Kınık, sosyal medyadan kan 
bağışçılarını bilinçlendirmek için 
paylaştığı videoda şunları söyledi: 
“Koronavirüs sebebiyle vatandaşla-
rımızda ‘Kan verirsem bağışıklığım 
düşer mi?’ şüphesi oluştu. Vatan-
daşlarımız tıbbi olarak gönül rahatlı-
ğıyla kan verebilir. Kan verdiğinizde 

bağışıklığınızda bir azalma olmuyor. 
Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. 
Biz tüm merkezlerimizde önlemleri 
aldık. Korona salgını var diye hasta-
nelerde kan ihtiyacı azalmıyor, löse-
mi hastası çocukların kan ihtiyaçları 
azalmıyor. Şu an stoklarımız var 
ama bu şekilde devam ederse ciddi 
bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya ka-
labiliriz. Merkezlerimizde koronavi-
rüse karşı tüm önlemlerimizi aldık” 
ifadelerini kullandı.

KONYA’DAN DESTEK
Çağrının ardından harekete 

geçen Konyalılar, şehir genelinde 
bulunan kan merkezlerinde kan ba-

ğışında bulunmaya başladı. Kan ver-
me kampanyasına katılan vatandaş-
lar kan vermenin vatani bir görev 
olduğunu, verdikleri bir ünite kanla 
birkaç canın kurtulmasına vesile 
olabileceklerini belirtip, kan ihtiya-
cına küçük de olsa katkı sağladıkları 
için mutluluk duyduğunu ifade etti-
ler. Konya’da Zafer Kan Alma Birimi 
(Alaeddin tramvay durağı karşısı), 
Aziziye Camii önü platform, Haci-
veyszade Camii önü otobüs, Karatay 
Belediyesi içi, Selçuklu belediyesi 
içinde kan bağışında bulunulabili-
yor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Evde kalın’ diye kitabı size getiriyor
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Ekmekte koronavirüs tehlikesine dikkat!
2019 Aralık ayında Çin’in Vu-

han kentinde ortaya çıkan ve süreç 
içerisinde tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve hızla yayılan koronavirüs, 
temel besin maddesi olan ekmekte 
de büyük risk oluşturuyor. Ekmek 
satışı yapan marketler, bakkallar 
ve fırınlarda vatandaşlar elle seçim 
yaparak, sıcaklığı, tazeliği ve yu-
muşaklığı kontrol ediliyor. Birçok 
ekmeği elledikten sonra istediği 
ekmeği alırken, ellediği diğer ek-
meği ise bir başka vatandaşlar ala-
biliyor. Konya Bakkallar Odası da 
üyelerine mesaj göndererek sağlık 
açısından tedbir almalarını istedi. 
Konya Bakkallar Bayiler ve Kuru-
yemişçiler Odası Başkanı Feridun 
Göner gönderdiği mesajda ekmek-
leri esnafın kendisinin vermesini 
isterken vatandaştan da bu konuda 
duyarlı olmalarını istedi. Göner’in 

yaptığı uyarı şöyle, “Değerli üyele-
rimiz; Ekmek satarken müşterini-
ze ekmeği sizin vermenizi tavsiye 

ediyoruz. Bu hepimizin sağlığı acı-
sından önemli, ekmek dolaplarının 
yerlerini değiştirmek veya ekmek 

kasalarını yanınıza alarak müşteriyi 
ekmeğe dokundurmadan, ekmek-
leri mutlaka eldiven kullanarak 
poşetlere koymamız bu süreçte 
sorumluluk bilinciyle hareket et-
memiz doğru olacaktır. Diğer bir 
konu 65 yas üstü müşterilerinizin 
siparişlerini evlerine servis edelim 
onları koruyup hayır dualarını ala-
lım. Rabbim size ailenize ve tüm 
insanlığa sağlık sıhhat afiyet versin, 
sizleri korusun” ifadeleri kullanıl-
dı.  Öte yandan Başkan Göner’in 
vatandaşlardan da ekmeği esnafın 
vermesi konusunda duyarlı olma-
larını istedi. Göner, “Lütfen bakka-
lınızdan ekmek alırken bakkalınızın 
ekmeği size kendisinin vermesine 
müsaade ediniz. Bu hepimizin sağ-
lığı açısından önemlidir. Anlayışınız 
için çok teşekkür ederiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ra-
mazan çalışmaları kapsamında yurt 
içinde dağıtımını yapacağı 75 bin 
kumanyanın dağıtımlarını korona-
virüs tedbirleri nedeniyle öne çekti. 
İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 
bin aileye kumanya ve 5 bin aileye 
hijyen paketi önümüzdeki hafta da-
ğıtılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yardı-
ma ihtiyaç duyan herkese ulaşabil-
mek ve hayırseverlerin desteklerini 
bu zor günlerde onlara ulaştırabil-
mek için tüm enerjisiyle çalışmala-
rını sürdürüyor. Birlik, beraberlik 
ve dayanışma duygusuna en fazla 
ihtiyacın hissedildiği günlerde İHH, 
Ramazan 2020 çalışmalarına tüm 
dünyayı etkisi altına alan koronavi-

rüs nedeniyle erken başladı. 
Ramazan boyunca hayırsever-

lerin kumanya yardımlarını Türkiye 
genelinde 75 bin aileye ulaştıracak 
olan İHH, dağıtım planını öne çe-
kerek yardımlara önümüzdeki haf-
ta başlayacak. İlk etapta dağıtımı 
gerçekleştirilecek olan 15 bin adet 
kumanya paketinden öncelikle evde 
bakıma muhtaç olan 15 bin aile is-
tifade edecek. 15 bin kumanya pa-
ketinin yanında İHH, ailelere 5 bin 
adet de hijyen paketi ulaştıracak. 

İHH, Ramazan 2020 çalışmala-
rını “Hep Birlikte Ramazan” sloga-
nıyla yürütecek.  İhtiyaç durumuna 
göre İHH, Tüm Türkiye’de dağıtım-
larını sürdürecek.
n HABER MERKEZİ

Çumra’dan sağlık
çalışanlarına tam destek

Yaşlıların ihtiyaçlarını
giderme ekibi kurdular

Çumra Belediye Başkanı Ha-
lit Oflaz, sağlık çalışanlarına al-
kışlı desteğin 3. gününde saatler 
21:00’ı gösterdiğinde evinin bal-
konuna çıkarak, koronavirüsle mü-
cadelede canla başla görev yapan 
tüm kamu görevlilerine alkış gön-
derdi. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Çumra da ulusal düzeyde Korona-
virüs ile mücadelenin yaşandığı şu 
günlerde sağlık ve kamu çalışan-
larına destek verdi. Çumra Bele-
diyesi tarafından günlerdir süren 
yoğun dezenfekte ve ilaçlama faa-
liyetlerinin yanında manevi anlam-
da da bu süreçte, birlikte mücadele 
örneğine sahne oldu. Evinin bal-
konundan sağlık çalışanları başta 
olmak üzere, kamu personellerine 
saygı ve şükranlarını ifade etmek 
amacıyla alkış gönderen Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz, “Bu 

zor dönemde hep beraber müca-
dele ederek bu salgını yeneceğiz. 
halkımızdan ricam Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim Kurulu’nun talimatlarını 
harfiyen yerine getirmelidir” diye 
konuştu. 

Devletin her bir kurumundan 
yapılan ‘evde kal’ çağrısına uyul-
ması gerektiğinin altını çizen Baş-
kan Oflaz, “Mecbur kalmadıkça ne 
olur evden çıkmayalım. Bir süre 
evde kalıp salgının yayılmasının 
önüne geçersek inanın çok güzel 
günler bizleri bekliyor. Devletimi-
zin tüm kurumlarıyla ve aziz mil-
letimizle birlikte Çumra Belediyesi 
olarak salgına karşı başlatılan top-
yekûn seferberlikte vatandaşları-
mızın hoşgörüsüne, sabrına ve en 
önemlisi kurallara uymasına çok 
ihtiyacımız var” ifadelerini kullan-
dı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de evlerinden çıka-
mayan yaşlı, kronik hasta ve en-
gellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
için belediye bünyesinde bir ekip 
oluşturuldu. Seydişehir Belediye-
si’ne WhatsApp ihbar hattı ve tele-
fonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik 
hastaların zorunlu ihtiyaçları için 
alışverişleri belediye görevlilerince 
gerçekleştiriliyor.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve insan sağlığını tehdit 
eden koronavirüse karşı belediye 
olarak tüm tedbirleri aldıklarını 
salgın hastalığın yayılmasını önle-
mek amacıyla vatandaşların yoğun 
olarak bulunduğu alanlar, kamu 
binaları ve toplu taşıma araçlarının 
düzenli olarak dezenfekte edildi-
ğini söyledi. Başkan Tutal, “Hem-
şehrilerimizin sağlığı bizim için her 
şeyden önemli. Vatandaşlarımızın 
yoğun olarak kullandığı ve hizmet 
aldığı birimlerimizde de temizlik 
ve dezenfeksiyon çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyoruz. Bu aşama-
da hemşehrilerimiz, başta Sağlık 
Bakanlığımız olmak üzere tüm 
kurumlarımızın tavsiyelerini panik 
yapmadan harfiyen yerini getirme-
li. Bizler tüm kurumlarımızla bir-
likte vatandaşlarımızın sağlığı için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Seydişehirli hemşehrilerinden 
kişisel hijyene ve resmi kaynaklı ya-
pılan açıklamalara dikkat etmeleri-
ni isteyen Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Evlerinden çıkamayan 
yaşlı ve engelli ile kronik hastalara 
belediye olarak hizmet verebilmek 

için bir ekip oluşturduk. İlçemizde 
yaşayan 70 yaş üzeri, kronik has-
taların ve engellilerin market ve 
eczane alışverişlerinin yapılarak 
her türlü ihtiyaçlarının giderilme-
si noktasında yardımcı oluyoruz. 
Bu uygulamamızdan yararlanmak 
isteyen hemşehrilerimiz hafta içi 
Saat 10.00-16.00 arasında 0 552 
582 0582 WhatsApp ihbar hattı-
mız ile 0 332 582 2516 numaralı 
telefonu arayabilirler” dedi.

Tedbirli davranarak ve önlem-
ler alınarak riskin ortadan kaldırı-
labileceğini belirten Başkan Tutal, 
“Hep birlikte hareket ederek bu 
salgının üstesinden geleceğiz. Zo-
runlu durumlar dışında evden çık-
mamak zor da olsa sevdiklerimizle, 
dostlarımızla aramıza mesafe koy-
mak zorundayız. Bu süreçte bele-
diye başkanı olarak bilhassa ben ve 
bütün ekibim 7 gün 24 saat halkı-
mızın hizmetindeyiz. Yaşlılarımız, 
kronik hastalarımız ve engellileri-
mizin her türlü ihtiyaçlarının gide-
rilmesi için hepimiz 70 yaş üzeri, 
kronik rahatsızlıkları olanların  ve 
engellilerin ihtiyaçları için seferber 
olmuş durumdayız. Bu durumdaki 
kişilerin bize ulaşması durumunda 
yaşlılarımızın, hastalarımızın ve 
engellilerimizin market ve eczane 
alışverişleri görevli personelleri-
miz tarafından gerçekleştirilecek-
tir. Sağduyu ile hareket ettiğimiz 
takdirde ve alınan önlemler neti-
cesinde bu süreci sorunsuz biçim-
de geçireceğimize inanıyor, tüm 
hemşehrilerime sağlıklı günler di-
liyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Esnafın koronavirüs nedeniyle temel giderlerini karşılayamaz duruma geldiğini dile getiren 
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, hükümetten ek bir esnaf paketi talep ettiklerini belirtti

‘Hükümetimizden ek bir 
esnaf paketi bekliyoruz’

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, koronavirüs salgını ne-
deniyle esnaf ve sanatkarın kira, sto-
paj, elektrik, su, doğalgaz gibi enerji 
maliyetleri, sosyal güvenlik primleri 
gibi ödemelerini yapamaz duruma 
geldiğini hatırlatarak, “Birçok sek-
törde esnaf ve sanatkarlarımız mağ-
duriyetler yaşamakta. Ekonomik 
istikrar kalkanı paketi gibi Hüküme-
timizden ek bir ‘Esnaf Paketi’ talep 
ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama 
yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, ‘Ekonomik İstikrar 
Kalkanı’ adını verdiği paketle açıkla-
nan KOVİD-19 salgınının etkilerini 
azaltmak için toplamda 100 milyar 
liralık kaynak seti bu hafta itibariyle 
yayınlanacak genelgelerle yürürlüğe 
girmiş olacak. Sayın Cumhurbaşka-
nımıza alınan tedbir ve desteklerden 
dolayı çok teşekkür ediyor, alınan 
karaların ekonomimize hayırlı ol-
masını diliyoruz. Ahilik geleneğin-
den gelerek millet olma bilincini 
her daim sergilemiş olan esnaf ve 
sanatkarımız bu bilinçle hareket 
etmiş olup, Hükümetimizin almış 
olduğu tedbirleri uygulamak sure-
tiyle de bu mücadelede etkin bir rol 
üstlenmiştir. Faaliyetlerine devam 
eden veya kısıtlama getirilen mes-
lek kollarındaki esnafımız da siftah 
etmeden dükkanlarını kapattığı gibi, 
okul servis aracı, kantin, kreş işlet-
mecisi esnaflarımızın sözleşmeye 
esas tahsilatlarının hukuksal belir-
sizliği, özellikle de ulusal markalarca 
siparişlerin iptaliyle üretime ara ver-

mek zorunda kalan ayakkabı sanayi 
gibi sektörlerimizde mağduriyetler 
yaşanmaktadır. Esnaf ve Sanatkarı-
mızın kira, stopaj, elektrik, su, doğal 
gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal gü-
venlik primleri gibi ödemeleri ma-
alesef devam ediyor. Bu ve bunun 
gibi nedenlerle Hükümetimizden ek 
bir esnaf paketi bekliyoruz.” dedi.

“YAPILANDIRMA 
ÖDEMELERİ ÖTELENMELİ”

Konya Belediyelerinin mülkle-
rindeki kiracılarıyla ilgili almış oldu-
ğu örnek kararı taktirle karşıladık-
larını hatırlatan Başkan Karabacak, 
“Bu kararlardan sonra Çevre Ba-
kanlığı da tüm Belediyelere gerekli 
talimatı vermiş oldu ama özel mülk-
lerle ilgili bir çalışmanın yapılması 
da mücadelenin ulusal olması açı-
sından önem arz ediyor. Şuan hala 
ödemeleri devam eden 7020, 7143 
sayılı kanundan faydalanan esnaf ve 
sanatkârlarımıza ait yapılandırmada 
olan borç ödemelerinin ötelenmesi 

ve yapılandırmalarının bozulmama-
sı alınması gereken kararlardan biri 
olacaktır. Bu anlamda Hazine Ba-
kanımızın yoğun mesaisine şahitlik 
ediyoruz” diye konuştu.

“ETKİN BİR SİCİL 
DÜZENLEMESİ YAPILMALI”

Bu zor dönemde esnaf ve sa-
natkarların krediye her zamankin-
den daha çok ihtiyaç duyduğunu 
vurgulayan Başkan Karabacak, 
“Bankalar esnafın geçmişini bahane 
ederek kredilerin önüne sicil engeli 
koymakta olup, Esnafımız krediye 
bankaların inisiyatifiyle maalesef 
ulaşmakta güçlük çekmektedir. Et-
kin bir sicil düzenlemesi inisiyatif-
lerin önüne geçecektir. Bankaların 
inisiyatifine bırakılmadan minimum 
50.000.00 TL’lik sıfır faizli bir yıl geri 
ödemesiz kredi imkanı sağlanma-
lıdır. Verilecek olan kredi ile esnafı-
mız yine devletimize olan borçlarını 
ödeyecektir. Bu nedenle her hangi 
bir kayıp bizce söz konusu değildir. 

Devreye alınacak olan Asgari ücret 
desteği ve kısa çalışma ödeneklerin-
de Esnafımıza yönelik değişiklikler 
yapılarak faydalanması sağlanmalı-
dır. Faaliyetine ara veren işyerlerin-
deki işçilerimize geçici bir gelir des-
teği verilirken, işverenlerimizin de 
maliyeti azaltılmış olacak” dedi.

“PRİM BORCU OLAN ESNAFIN
 İLAÇ İHTİYACI KARŞILANMALI”
İki aydan fazla Bağ-Kur prim 

borcu olan esnafın muayene olup 
ilacını alamadığını hatırlatan Başkan 
Karabacak, “Bağ-Kur prim borcu 
olan esnafımızın ve ailesinin yıl so-
nuna kadar ilaç alabilmesinin önü 
açılmalıdır. Her türlü virüse karşı 
alınması gereken tedbirlerden bir 
tanesi de ilaca ulaşabilirliğinin önü-
nün açılması olacaktır.

SORUN KÜRESEL, 
MÜCADELE ULUSAL

Açıklamasında, “Koronavirüs 
salgını yüzünden zor bir süreci mil-
let olarak hep birlikte yaşıyoruz. So-
run küresel, mücadele ulusal” diyen 
Başkan Karabacak, “Bilmediğimiz, 
öngöremediğimiz tüm olumsuzluk-
ları başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere Hükümet yetkililerimiz 
yaşıyor ve buna göre hareket edi-
yorlar. Kendilerine şükranlarımı su-
nuyor, alacakları her türlü önlem ve 
tedbir ki 14 günlük karantina süreci 
de buna dahil olmak üzere Millet 
olma bilinciyle sonuna kadar des-
tekçisi olacağımızı ifade ediyorum. 
Bir can bizim içim çok önemli. Ne 
mutlu ki böylesine büyük bir Mille-
tin bir ferdi, neferiyiz.  Devletine gü-
ven Evde Kal Türkiyem” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

İHH’dan evde bakıma muhtaç ailelere destek

Muharrem Karabacak

Feridun Göner
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Büyükşehir’den evdeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona-

virüs nedeniyle Evde Kal çağrısına uyarak 
dışarıya çıkmayan çocukların öğrenerek 
evlerinde keyifli vakit geçirmeleri ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube 
kanalından faaliyetler gerçekleştiriyor. 
50 bölümlük Bilim Bakalım isimli film-
ler yayınlayan, Dijital Dergilik oluşturan 
Büyükşehir, yayınlarını kukla tiyatrosu 
ve Türkiye’de bir ilk olan Mesnevi’den 
Hikayeler Gölge oyunu ile zenginleştir-
di. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını 
nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklar 
için dijital ortamda çeşitli etkinler hazır-
ladıklarını belirterek, çocukların bu süreç 
tamamlanıncaya kadar sabırlı olmalarını 
istedi. 

Belediye olarak YouTube kanalında 
öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde 
değerlendirmesi amacıyla 50 bölümlük 
“Bilim Bakalım” filmleri yayınladıklarını, 
ayrıca Medeniyet Okulu dergi ve hikaye 
serilerine dijital kitaplıktan ulaşma imkanı 
sunduklarını belirten Başkan Altay, kukla 
tiyatrosu, gölge oyunu ve çocuk tiyatro-

su gibi etkinliklerle öğrencilere YouTube 
üzerinden ulaşmaya devam edeceklerini 
dile getirdi. 

ŞİŞKİN İLE ŞAŞKIN 
KUKLA TİYATROSU 

Salgından korunmak için “Evde kal” 
çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan ço-
cuklar için hazırlanan kukla tiyatrosu Şiş-
kin ile Şaşkın, Büyükşehir Belediyesi’nin 
YouTube kanalından çocuklarla buluştu. 

İLK MESNEVİDEN HİKAYELER 
GÖLGE OYUNU 

Yine Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan ve Türkiye’de ilk Mes-
nevi Gölge Oyunu olma özelliği taşıyan 
Mesnevi’den Hikayeler adlı gölge oyunu 
da bu süreçte çocukların evde beklerken 
canları sıkılmadan keyifli vakit geçirmesi 
için YouTube kanalından yayınlanacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, önümüz-
deki günlerde Youtube kanalı üzerinden 
çocuklar için tiyatro oyunlarının yanı sıra; 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları’nın (KOMEK) uzaktan eğitim fa-
aliyetlerini de yayınlayacak. 
n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlana Müzesi’nin önü ile Mevlana meydanının yanı sıra ilçede yoğun bir şekilde kullanılan cadde, kaldırım, sokak 
ve yolları da köpüklü su ile temizleyen Karatay Belediyesi, ülke genelinde yürütülen büyük mücadeleye katkı sunuyor

Karatay, cadde ve
kaldırımları yıkıyor

Karatay Belediyesi tarafından 
başlatılan ve ilçe genelini kapsayan 
Koronavirüs salgınıyla mücadele 
çalışmaları yoğun bir şekilde de-
vam ediyor. Söz konusu çalışmalar 
kapsamında Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiple-
ri, Hz. Mevlana Müzesi’nin önü ve 
Mevlana Meydanı’nın yanı sıra ilçe 
genelinde yoğun bir şekilde kullanı-
lan caddeleri, sokakları ve kaldırım-
ları köpüklü su ile temizleyerek de-
zenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

‘ÜLKEMİZİN SALGINLA 
MÜCADELESİNE KATKI SUNUYO-

RUZ’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Karatay Belediyesi 
olarak okul ve sağlık ocakları, kamu 
kurum ve kuruluşları ile vatandaş-
ların yoğun bir şekilde kullandığı 
mekan ve ortamlarda dezenfekte 

çalışması yürüttüklerini hatırla-
tarak söz konusu çalışmaların ara 
verilmeden devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında cadde, sokak ve kaldırım-
ların da tazyikli ve deterjanlı suyla 
yıkamaya başladıklarını aktaran 
Başkan Hasan Kılca, “Salgının ilk 
anından itibaren tüm imkânlarımı-

zı seferber ederek bütün dünyayı 
etkisi altına alan devletimizin bu 
salgınla olan büyük mücadelesine 
katkı sunmaya gayret ediyoruz. 
Okullarımızın yanı sıra kamu ku-
rum ve kuruluşları ile birçok me-
kanda dezenfekte çalışmalarımız 
sürüyor. Yine gece gündüz deme-
den temizlik ekiplerimiz, zaten sa-

bahın ilk saatlerinden gecenin geç 
saatlerine kadar tam donanımlı 
temizlik araçlarıyla ilçemizi baştan 
aşağı temizliyorlardı. Son salgınla 
birlikte çalışmalarımızı genişleterek 
sıklaştırdık ve Hz. Mevlana Müze-
si’nin önü, Mevlana Meydanı ile 
ilçemizde yoğun bir şekilde kulla-
nılan cadde, sokak ile kaldırımları-
mızı köpüklü suyla yıkıyoruz. Gere-
ken hijyen kurallarını uygulayarak 
salgının önüne geçmek için gayret 
ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize 
bu konuda bizlere yardımcı olma-
larını ve devletimizin yaptığı tüm 
çağrılara kulak vermelerini rica 
ediyorum. Özellikle risk grubun-
daki yaşlılarımız ve kronik hastalığı 
bulunan vatandaşların evlerinden 
dışarıya çıkmamaları son derece 
önemli. İnşallah bu süreci hep bir-
likte sorunsuz bir şekilde atlataca-
ğız” dedi. n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Esma anne’yi aradı

Vefa Grubu koordinasyon 
toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Miraç Kandili’ni mesajla 
tebrik eden Esma Çökmen’le tele-
fonla görüştü. Erdoğan, Çökmen’e 
evden çıkmaması gerektiğini hatır-
latarak “Esma anne gibi büyükleri-
miz başta olmak üzere evlerimizde 
kalalım, mücadelemiz güçlü bir 
şekilde sürsün” dedi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Mi-
raç Kandili’ni mesajla tebrik eden 
Esma Çökmen’le görüşmesini 

sosyal medya hesabı Twitter’dan 
paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında “Konya’dan Esma 
anne dün mesajla Miraç gecemizi 
tebrik etmişti. Biz de kendisini ara-
yıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ül-
kemizin bu musibetten kurtulması 
için dua ediyormuş. Esma anne 
gibi büyüklerimiz başta olmak 
üzere evlerimizde kalalım, müca-
delemiz güçlü bir şekilde sürsün.” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Koronavirüs (Covid19) salgını 
nedeniyle Meram’da 65 yaş üstü 
ve kronik rahatsızlığı bulunan va-
tandaşlar için başlayan ‘Vefa hare-
keti’ koordinasyon toplantısıyla ça-
lışmalarına başladı. Çalışmalar için 
oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek 
Grubu’ koordinasyon toplantısını 
Meram Belediyesinde gerçekleş-
tirdi. Toplantıya Meram Kayma-
kamı Resul Çelik, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Meram 
İlçe Jandarma Komutanı Sadettin 
Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Talat 
Arslan, Meram İlçe Sağlık Müdürü 
Muammer Özdemir, Meram İlçe 
Yazı İşleri Müdürü Mehmet Peker, 
İlçe Malmüdürü Mustafa Saydo-
ğan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürü Musa 
Özmen katıldı.

‘HEM MERAM HEM KONYA İLK 
ANDAN İTİBAREN HAZIRLIKLIYDIK’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş toplantı öncesinde sal-
gına karşı mücadelede belediye-
nin bugüne kadar gerçekleştirdiği 
hizmetler hakkında kısa bir bilgi 
verdi. 65 yaş üstü vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılanmasından 
ilaçlarının teminine, ilaçlamalar-
dan kiracılarına verilen desteğe 
kadar belediyenin aldığı tedbirleri 
sıralayan Başkan Kavuş, “Salgın 
çıktığı andan itibaren hem Meram 
hem Konya hemen hemen her 
konuda hazırlıklı olduk. Kiracıla-
rımızın kiralarını ötelemek yada 
almamak konusunda genelgeden 
önce encümen kararını dahi almış-
tık. Vatandaşlarımıza hizmet için 
onların istek ve taleplerini almak 
adına daha önce kurduğumuz ‘Bi-
zim Meram Masa’mız kapsamında 
Cuma günü bir ekip oluşturduk. 
Bu ekip 65 yaş üstü ve kronik ra-

hatsızlığı bulunan vatandaşlarımı-
zın isteklerini alarak kendilerine 
ulaştırıyor. Talep artarsa pasif du-
rumda beklettiğimiz ekiplerimiz 
de görev bekliyor. Ama Meram 69 
mahallesiyle büyük bir ilçe. Talep 
artarsa neler yapabileceğimizi de 
bu koordinasyon toplantısıyla be-
lirlemek üzere bir araya geldik” 
diye konuştu.

‘EN İYİ HİZMET İÇİN KURUMLAR 
ARASI KOORDİNASYON VE 

HABERLEŞME EN ÖNEMLİ KOŞUL’
Salgının bir an önce bitmesi 

adına devletin tüm birimleriyle et-
kili tedbirler almaya devam ettiği-
nin altını çizen Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, bu tedbirlerin uygula-
yıcısının da kendilerinin olduğuna 
vurgu yaptı. En son gelen talimatla 
her bölgede ‘Sosyal destek, vefa 
destek grubu’ oluşturulmasının 
kararlaştırıldığını ifade eden Kay-
makam Resul Çelik, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Talimat 65 yaş üstü ve 
kronik hastalığı bulunan vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarının evde 
giderilmesi ile ilgili. Sayın Başkan 
Mustafa Kavuş, salgın tehlikesi 
gündeme düşer düşmez kurumu-
nu hızlı bir şekilde yapılandırarak 
hizmetlerine başladı. Kurduğu 
ekipler, iki gündür vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yo-
ğun bir çalışma sergiliyor. Yaşlı, 
kimsesiz ve kronik hasta vatan-
daşlarımız acil çağrı merkezini 
arayarak ihtiyacını bildiriyor. Bele-
diyemiz de karşılıyor. Tabi bunun 
yanında diğer kurumlarımızın da 
imkan ve kapasitelerini devreye 
aldık. Kusursuz bir hizmet için ku-
rumlar arası koordinasyon ve ha-
berleşme de gerekiyor. Bu grubun 
bugünkü toplantısının amacı da 
bu.”  n HABER MERKEZİ

Tüm Özel Yurt İşverenleri Sen-
dikası (TÜYİSEN), geçtiğimiz gün 
koronavirüsün etkileri ve ekono-
mik etkileri değerlendirmek üzere 
telekonferans sistemiyle bir saatin 
üzerinde toplantı gerçekleştirildi. Te-
lekonferans sistemiyle yapılan top-
lantıya; Konya’dan TÜYİSEN Genel 
Başkanı Ahmet Baydar, Başkan Yar-
dımcıları olarak İstanbul’dan Adem 
Ruhbaş, Esra Bayraktar, Nevzat 
Usta, Karabük’ten Mehmet Kalem, 
Çanakkale’den Refik Ercan ve Antal-
ya’dan Funda Gökgül katıldı. Bunun 
yanında Yönetim Kurulu’ndan Genel 
Sekreter Ömer Kurtaran, Danışma 
Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Hukuk 
Danışmanı Av. Levent Yıldırım da 
toplantıya katılan isimler arasında 
yer aldı. 

‘TÜM TEDBİRLER ALINIYOR’
TÜYİSEN tarafından alınan 

kararlar, üyelerle ve kamuoyuy-
la paylaşıldı. Genel Başkan Ahmet 
Baydar, toplantıda alınan kararları 
açıklayarak bazı tavsiyelerde bulun-
du. Baydar, sendika olarak küresel 
koronavirüs salgınıyla ilgili devletin 
yetkililerince yapılan açıklamalar 

dikkatlice takip edilerek sektörle il-
gili tavsiye edilen tedbirlerin hemen 
uygulanmaya konulduğunu söyle-
di. Tedbirler kapsamında sendikaya 
bağlı yurt binalarında gerekli hijyen 
tedbirleri alınarak düzenli dezen-
fekte çalışmaları yapıldığını belirtti. 
Genel Başkan Baydar, açıklaması-
nın devamında, “Sendikamıza bağlı 
yurtlarımızda Milli Eğitim Bakanlığı 
kararınca zorunlu konaklama hizme-
ti alan öğrencilere ve hizmet veren 
personele koruyucu malzeme des-

teği sağlanarak hijyen konusunda 
gerekli bilgilendirmeler düzenli ola-
rak yapılmaktadır. Dünyada ve ül-
kemizde  küresel koronavirüsden en 
çok etkilenen sektörlerden birisi olan 
özel öğrenci yurtları, Türkiye gene-
linde (TÜYİSEN)e bağlı dört yüze 
yakın binaya sahip yurt işverenleri 
olarak, bu zor zamanda devletimizin 
yanında  milletimizin hizmetinde ol-
duğumuzu, bu yaklaşımın, milletçe 
bu zor günlerden en az zararla çıkı-
labilmesi için üyelerimizce, sendi-

kamıza düşen milli bir görev olarak 
kabul edildiğini belirtmek isteriz. 
Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası 
(TÜYİSEN) olarak; şimdiye kadar kü-
resel koronavirüsden etkilenen has-
talarımıza acil şifa, kaybettiğimiz va-
tandaşlarımıza rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileyerek, milletimizin bu 
durumdan en az zararla kurtulabil-
mesi için büyük bir özveriyle çalışan 
devlet yetkililerimize ve sağlık gö-
revlilerimize sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız” dedi. n HABER MERKEZİ

TÜYİSEN’den tedbir ve destek kararı 

Ahmet Baydar
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Yine yaptı şovunu!
Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından çirkin davranışları ile Yeşil Beyazlı camianın tepkisini toplayan 
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica yine yaptı yapacağını. 10 gün önce koronavirüsün abartıldığını 

söyleyen şovmen teknik adam liglerin ertelenmesinin ardından özel uçak kiralayarak ülkesine kaçtı
Türkiye’de korona virüs salgını ne-

deniyle liglerin ertelenmesinin ardından 
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü 
Marius Sumudica, kulübün uyarılarına 
rağmen Gaziantep’i terk ederek ülkesi Ro-
manya’ya gitti. Bu olayın ardından Rumen 
çalıştırıcının 10 gün önce yaptığı “Bu virüs 
çok abartılıyor” sözleri akıllara geldi.

Korona virüs salgını tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de spor müsabaka-
larını derinden etkiledi. Salgın nedeniyle 
Türkiye’de başta futbol olmak üzere tüm 
spor müsabakaları ertelendi. Erteleme ka-
rarının ardından bütün kulüpler futbolcula-
rına ve teknik heyetlerine Türkiye’yi terk 
etme yasağı koyarken, bu yasağı delen 
tek kişi ise Gaziantep Futbol Kulübü Teknik 
Direktörü Marius Sumudica oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Ga-
ziantep ekibinin futbolculara ve teknik he-
yete bir hafta izin verip şehri terk etmeme-
leri yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen 
Rumen teknik adam, iki gün önce kiraladı-
ğı özel jetle ülkesi Romanya’ya gitti.
“KORONA VİRÜS ABARTILIYOR” DEMİŞTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumu-
dica, takımın deplasmanda oynayacağı 
Alanyaspor maçı öncesinde gazetecilere 
verdiği açıklamalarda, virüsün çok abar-
tıldığını söylemişti. Sumudica, 11 Mart 
Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, 
“Benim şu an için tek korkum, tek endi-
şem maçlara seyirci alınmaması yada ta-
kımların deplasmana gidememesi. Uma-
rım böyle bir şey olmaz. Bu hastalığın çok 
fazla propagandası yapılıyor. Bu hastalık 
çok abartılıyor. Benim ülkemde de bu has-
talıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. 
Ama normal gripten geçtiğimiz aylarda 50 
kişi hayatını kaybetti. O yüzden bu olay çok 
abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini 
iyi aldı. Ben futbolcularımda da bu konuda 
bir panik havası görmedim. Herkes nasıl 
davranması gerektiğini biliyor sonuçta. 
Konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bu 
konular bilim adamlarının konusu. Benim 
söyleyeceğim, çok fazla bir şey yok. Daha 
fazla konuşup propaganda yada panik 
havası oluşturmamak gerek” ifadelerini 
kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Rumen teknik adamın bu açıklama-

larına ve kulübün uyarılarına rağmen 
Gaziantep’i terk edip ülkesine gitmesi 
şaşkınlıkla karşılandı. Sumudica’nın bu 

tavrı sosyal medyada da en çok konuşulan 
olaylar arasında yer aldı.

ÖZEL JET KİRALADI
Yaşan olayın ardından Rumen bası-

nına açıklamalarda bulunan Sumudica, 
daha önce bir rahatsızlık geçirdiğini ve risk 
almak istemediği için özel jet kiralayarak 
ülkesine döndüğünü söyledi. Sumudica, 
herkesten anlayış beklediğini aktararak 
her şey normale döndüğü anda Türkiye’ye 
dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

GAZİANTEP: ŞAŞKINIZ
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan 

Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik 

Direktör Marius Sumudica’nın şehri terk 
etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şaş-
kınlıkla karşıladık, bilgilendirme yapaca-
ğız” dedi.

“ALDIĞIMIZ KARARLARDA 
YANIMIZDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ”
Mahsum Altunkaya açıklamasında 

Süper Lig’in erteleme kararının ardın-
dan futbolcuların şehri terk etmemesi 
için karar aldıklarını ve Sumudica’nın da 
kendilerini desteklediğini vurgulayarak, 
“Süper Lig’in ertelenme kararından sonra 
Teknik Direktörümüz Marius Sumudica 
ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesis-

lerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, 
bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz 
konusunda istişarelerde bulunduk. Bura-
da en önemli düşüncemiz, bu erteleme 
sürecinde futbolcularımıza verilecek olan 
izole süresinin bir izin olarak görülmesinin 
önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atla-
tabilmelerini sağlamak olmuştur. Teknik 
Direktörümüz Sumudica da bu konuda 
alacağımız kararlar üzerinde yönetim ku-
rulumuzun yanında yer aldığını şahsıma 
iletmiştir. Sonrasında da Sumudica, fut-
bolcularımızla bir toplantı düzenleyece-
ğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak 
isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar 
gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını 
belirtmiştir. Yönetim kurulumuz bu izole 
süresi içerisinde insan sağlığını ön plan-
da tutarak gerekli adımları atmaya devam 
etmektedir. Futbolcularımızın evlerinde 
spor yapmalarını sağlamak ve performans 
düşüklüğünün önüne geçilmesi adına da 
Yönetim Kurulumuz olarak tesislerimizde 
bulunan fitness malzemelerini dahi talep 
eden oyuncularımızın evine kadar gönder-
diğimizin bilinmesini isterim” ifadelerini 
kullandı.

“ÖZEL UÇAKLA ROMANYA’YA 
GİTTİĞİNİ ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK”
Altunkaya, yaptıkları toplantıdan bir 

gün sonra Sumudica’nın şehri terk ettiğini 
şaşkınlık içerisinde öğrendiklerini açıkla-
yarak, “Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 
20 Mart Cuma günü gece geç saatlerde 
Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak 
kiralayarak ülkeleri Romanya’ya gittikleri-
ni büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik. 
Yönetim Kurulumuz her zaman insan sağ-
lığını ön planda tutarak, önümüzdeki gün-
lerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya 
gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilen-
dirmeler yapılmaya devam edilecektir” 
diye konuştu.

KONYASPOR TARAFTARINA 
TERBİYESİZLİK YAPMIŞTI

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında 
ligin ilk yarısında oynanan ve berabere 
tamamlanan maçta Konyaspor taraftarı ile 
uygunsuz şekilde diyaloğa giren Sumudi-
ca, spor camiasının tepkisini toplamıştı. 
Konyaspor taraftarına karşı küme düşme 
hareketi yapan Rumen Teknik Direktör, 
maç sonu kendinsine küfür edildiğini iddia 
ederek yalan söylemeyi de ihmal etme-
mişti.  n İHA

Abdurrahim Albayrak 
ve eşi virüse yakalandı 
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi 

Şükran Albayrak’ta korona virüs tespit edildiği ve çiftin özel 
bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 65 yaşındaki 
Abdurrahim Albayrak’ın ilk testi negatif çıkmıştı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona 
virüs şoku yaşıyor. Albayrak’ın yapılan ilk testi negatif çı-
karken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli 
yöneticinin eşi Şükran Albayrak’ın da korona virüs testinin 
pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantina-
da olduğu ifade edildi.

Mehmet Üstündağ, Abdürrahim Albayrak ve eşinin 
Corona Virüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Hürriyet’te yer 
alan haberde, “Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurra-
him Albayrak, geçen hafta korona virüs şüphesiyle has-
taneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif 
çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da korona virüse 
yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi 
sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer 
Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptı-
ğı paylaşımla, Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımla-
yarak, “Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız 
sizinle” dedi.  n İHA

Uygun: Allah rızası 
için evinizde kalın 

Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ya-
pılan “evde kal” çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 
“Canım Türkiye’m lütfen evinde kal. Sevgili Denizliler Al-
lah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil. Bu 
öldürücü bir salgın. Ve dolayısıyla hepiniz birer doktor 
gibi, hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde ka-
lın, sağlıcakla kalın. Allah rızası için ve lütfen kalın. Çünkü 
ülke, vatan ve bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. 
Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle ve aşkla bakın.” me-
sajını verdi. Bu arada Yukatel Denizlispor, sahasında ya-
pacağı ilk seyircili maçta 65 yaş üstü vatandaşlardan ücret 
alınmayacağını açıkladı.  n SPOR SERVİSİ

Kayserispor 
Kadir Has’ı unutmadı 

Hes Kablo Kayserispor, ölümünün 13. yıldönümünde 
hayırsever iş adamı Kadir Has’ı unutmadı.

Süper Lig ekibi Hes kablo Kayserispor, ölümünü 13. 
yıldönümünde hayırsever iş insanı Kadir Has için anma 
mesajı yayınladı. Mesajda, ‘’Vefatının 13. yılında Kadir 
Has’ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz’’ denildi. 20 Eylül 
1921’de Kayseri’de dünyaya gelen Kadir Has, özellikle 
otomotiv sanayine yönelik işlerde birçok başarıya imza 
atarken hayırsever kişiliğe ile ön plana çıktı. 22 Mart 2007 
tarihinde İstanbul’da hayatını kaybeden Kadir Has, Kayse-
ri’de birçok önemli hayır işlerine imza aterken, Kayseri’de 
yer alan stat ve spor salonu ile birlikte Kayserispor’un Kar-
puzatan’da bulunan tesislerine ismi verildi.  n İHA

Uğurcan Çakır: Hayallerinden vazgeçme
Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğur-

can Çakır, korona virüs nedeniyle evinden 
çıkamayan taraftarların sorularını sosyal 
medya hesabından yanıtladı.

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan 
Çakır, kornora virüs nedeniyle evden çıka-
mayan sporseverlerle sosyal medyada bu-
luştu. Sosyal medyadan gelen sorulara tek 
tek cevap veren genç kalecinin bu etkinliği, 
büyük beğeni topladı.

“Futbolcu olmak isteyen birine öne-
rilerin nedir?” sorusuna Uğurcan Çakır, 
“Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını 
öneririm. Fırsatın kime, ne zaman gelece-
ği belli olmuyor. Bende olduğu gibi”yanı-
tını verdi.

“Futbol dışında nasıl vakit geçiriyor-
sun?” sorularını ise başarılı kaleci, “Ge-
nelde evde eşimle zaman geçiririm. Kitap 
okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Sal-
man Jayesh Khanna’nın, Ruhsal Düşünce 
kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de 

küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli ki-
tap beni etkilemişti” dedi.

Kaleci olmasındaki en büyük etkenin 
babası ve annesi olduğunu ifade eden 
Uğurcan Çakır, sonrasında üstümde eme-
ği olduğunu düşünen herkes yanıtını verir-
ken, takımda en komik isimlerin kim oldu-
ğunu sorusuna ise “Kendimi saymazsak 
Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan” 
yanıtını verdi.

Uğurcan Çakır, “Liverpool kalecisi 
Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi 
Jan Oblak mı?” sorusuna ise Oblak yanı-
tını vererek Slovenyalı kaleciyi daha çok 
beğendiğini belirtti.

Başarılı eldiven, “Şampiyonlar Ligi 
final maçındasın ve son dakikalarda rakip 
tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. To-
pun başında kimin olmasını istemezsin?” 
şeklinde gelen soruya ise “Messi” yanıtını 
verdi.
n İHA

Antalyasporlu Charles Türkiye’ye dönemiyor
Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük 

tedavi için ülkesi Brezilya’ya gittikten son-
ra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında karantina süreciyle karşılaşan 
Fraport TAV Antalyaspor’un oyuncusu Char-
les’in, Antalya’ya dönüş tarihi merak konu-
su oldu. En son Süper Lig’in 24. haftasında 
29 Şubat’ta Antalya Stadı’nda oynanan, 
2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma 
şansı bulan Charles Fernando Basilio da 
Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesinde-
ki doktoruna tedavi olmak istedi.  Bunun 
üzerine kulübünden izin alıp, uçakla iki 
günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezil-
ya’ya giden 35 yaşındaki ön libero orta saha 
oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip 
koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açı-
dan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen 
herkese uygulanmaya başlanan karantina 
prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkama-
dı.  Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart’ta 

Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 kaybettiği Ziraat 
Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper 
Lig’in 25. haftasında 9 Mart’ta Gençlerbir-
liği ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada 
forma giyemedi.  Bu sezon 17 lig, 4 kupa 
maçında 1481 dakika forma giyip, bir gol 
pası veren Charles, 26. haftada takımının 
Demir Grup Sivasspor’la oynadığı ve 1-0 ka-
zandığı maçın kadrosunda da yer alamadı.   
Charles, bugünkü şartlarda Türkiye’ye gele-
bilmesi durumunda, yurt dışından gelenler 
için uygulanan “14 gün kuralı” çerçevesin-
de karantina süreciyle karşı karşıya kalacak

ÜLKESİNDEN DÖNÜŞÜ UÇUŞLARIN 
DURUMUNA DA BAĞLI

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü 
Murat Süğlün, Charles’in Kovid-19 ile il-
gili sağlık sorunu yaşamadığını söyledi. 
Uygulanan tedbirler kapsamında ülkesin-
den çıkamadığını aktaran Süğlün, şunları 
kaydetti: “Gelirse karantina uygulanacak. 

O yüzden de Türkiye’ye giriş yaptığı an, iki 
haftalık karantina süreci var. Bu nedenle 
liglerin durumuna ve bu hastalığın gidişatı-
na bakmamız lazım. Şu an acil dönmesini 
gerektirecek durumda söz konusu değil. 
Charles, karantina sürecinin sona ermesi-
nin ardından uçuşlar mümkün olması halin-
de Antalya’ya dönecek.” 

Süğlün, kulüp olarak aldıkları yeni tip 
koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu değer-
lendirmede bulundu:  “Tesislerimizde özel 
önlemler aldık. Özel ekibimiz var. Çok titi-
ziz. Yatakhaneler dahil her yer dezenfekte 
ediliyor. Yemek servisi hijyen ortamında 
yapıldı, bundan sonra da o şekilde devam 
edecek. Bununla ilgili kurallarımız var. Her-
kes buna uydu ve bundan sonra da uyacak. 
Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir 
an önce bu durumun sona ermesini diliyo-
ruz.”  
n AA
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Olimpiyatlarla ilgili karar 4 hafta içinde verilecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 

(IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nın geleceğine iliş-
kin, içinde ertelemenin de olduğu hazır-
lık planları yapıldığını duyurdu. IOC’den 
yapılan açıklamada, devam eden salgın 
nedeniyle Tokyo 2020’nin geleceğine 
ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir 
video konferans gerçekleştirildiği belir-
tildi. Toplantıda, 24 Temmuz’da başla-
ması planlanan oyunların ertelenmesi 
ve organizasyonun içeriğinde değişiklik 
yapılması konularının ele alındığı, olim-
piyatların iptal edilmesinin ise söz konusu 
olmadığı vurgulandı. Salgının yayılma hı-
zındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz 
önüne alınarak, oyunların ertelenip erte-
lenmeyeceği yönündeki kararın, 4 hafta 
içinde alınacağı aktarıldı.  Açıklamada, 
Japonya’da yeni tip koronavirüse karşı 
sıkı önlemler alındığı ve önemli gelişme-
ler yaşandığı kaydedilirken, diğer birçok 
ülkede ise salgının endişe verici boyutlara 
ulaştığı, oyunların ertelenmesinin bu ne-

denle gündeme geldiği ifade edildi. Oyun-
ların ertelenmesi seçeneğinin değerlen-
dirileceği 4 hafta içinde, Tokyo Olimpiyat 
Komitesi, uluslararası ve ulusal tüm fede-
rasyonlar, sponsor, reklam şirketleri ve 
diğer paydaşlarla görüşmeler yapılacağı, 
alınacak kararda tarafların görüşlerinin de 
önemli olacağı bildirildi.

IOC BAŞKANI BACH’TAN MESAJ VAR
IOC Başkanı Thomas Bach, oyunlara 

katılacak sporcular için bir mektup kale-
me aldı. Bach, mektubunda, şu ifadelere 

yer verdi: “İnsan hayatı, olimpiyatlar da 
dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün 
parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleye-
ceğimiz en önemli prensip, virüs salgını-
na karşı herkesin sağlığını ön planda tutan 
önlemler olacak. En büyük umudum, ulu-
sal ve uluslararası federasyonlar ve spor-
cularımızın da yardımıyla doğru çözümü 
bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde 
hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar 
yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu bi-
liyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat 

meşalesi karşılayacak.”
KANADA KATILMAYACAK

Kanada Olimpiyat Komitesi (COC),  
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
katılmayacak. COC’un internet sitesinden 
yapılan açıklamada, “Bu karar sadece 
sporcularla ilgili değil, halk sağlığıyla da 
ilgilidir. Koronavirüs ve bununla ilişkili 
riskler, sporcular, aileleri ve Kanada hal-
kı için güvenli değildir. Sporcularımızın 
olimpiyat oyunlarına yönelik çalışmala-
rını devam ettirmesi de tüm Kanadalıları 
takip etmeye teşvik ettiğimiz halk sağlığı 
tavsiyesine ters düşmektedir.” ifadeleri 
kullanıldı.

Bu kararın, Kanada Paralimpik Ko-
mitesi ile alındığı bildirildi. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, salgının yayılma 
hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı 
göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nın ertelenip ertelenmeyeceği 
yönündeki kararını 4 hafta içinde alacağı-
nı duyurmuştu.  
n AA

Hamdi Pepe: Evde 
kalmakla yetinmeyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koro-
navirüs sebebiyle eve hapsolan vatan-
daşlara spor hakkında bilgi veren Selçuk 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Hamdi Pepe, “Evde 
kalarak sporumuzu yapabilir. Uygun ku-
rallar çerçevesinde bağışıklık sistemimi-
zi güçlendirebiliriz.” dedi. Çin’in Wuhan 
kentinde başlayan ardından tüm dünya-
ya yayılan Koronavirüs (Covid-19) ülke-
mizde de can kayıplarına sebep oluyor. 
Tüm dünyada gündemden düşmeyen 
virüs salgını, ülkemizde de insanların 
yaşamını ve alışkanlılarını değiştirdi. 
Pek çok insan evden çıkmıyor ve uzun 
süre hareketsiz kalıyor. Evde egzersiz 
yapma ve bununla birlikte bağışıklık sis-
temini güçlendirmede önemli bir görev 
üstlenen spor ve beslenme konusu in-
sanlarda merak uyandırıyor. Konu hak-
kında konuşan Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Hamdi Pepe 
ise, “Dikkatle kurallara uyulmalı. Evden 
çıkmamalı ancak evde geçirilen sürede 
de spor yaparak sağlığımızı korumalıyız” 
ifadelerini kullandı. 

SAĞLIĞIMIZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ
Son dönemde etkisini hızla gösteren 

yeni tip salgın Koronavirüsün (covid-19) 
ülkemizde de etkisini hissettirmeye 
başlamasının ardından evde spor yap-
manın önemi oldukça arttı. Konuyla 
ilgili konuşan Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Hamdi Pepe, “Düzenli beslenerek evde 
de sporumuzu en iyi şekilde yapabiliriz. 
Salgın A’dan Z’ye herkesi etkiledi. Buna 
yönelik önlemlerimizi almalıyız. Acil bir 
işimiz olmadığı takdirde dışarıya çıkma-
malıyız. Sağlığımız her şeyden önemli. 
Sporumuz evden de imkanlar dahilinde 
kolaylıkla yapabiliriz.” dedi. 

KURALLARA UYMALIYIZ
Koronavirüs nedeniyle eve hapsolan 

vatandaşlara Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Dekan Yardımcısı Hamdi Pepe 
tavsiyelerde bulundu. Pepe, “Virüs ne-
deniyle rahat hareket edemesek de bu-
lunduğumuz yerden evimizden kolaylıkla 
sporumuzu yapabiliriz. Kısıtlı imkanlar 
içinde yapacağımız sporun bile bağı-
şıklık sistemimizde etkisini kolaylıkla 
hissedebiliriz. Emredilen kurallara uyup 
başkalarını da riske atmayarak, evimiz-
de kalarak sporumuza devam edebili-
riz.” dedi.

DAHA İYİ ANLADIK
Sporun virüs olmadan ve virüs ol-

duktan sonraki önemine değinen Hamdi 
Pepe şunları söyledi: “Beden eğitimi ve 
sporun temel amacı insanın beden ve 
ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü 
kılmaktır. Normal hayatta sporun ne ka-
dar önemli olduğunun farkındayız. Ancak 
son günlerde hızla yayılan Koronavirüs 
nedeniyle bazı vücut fonksiyonlarımızda 
değişiklikler yaşayarak erken yorulma 

vücutta halsizlik ve kas ağrılarına maruz 
kalabiliriz. Bunu da gerek egzersizleri-
mizle gerekse de yapacağımız sporla bu-
nun önüne  geçebiliriz. Virüs nedeniyle 
sporun hayatımızdaki önemini daha iyi 
anladık. Vücut hareketinin zihinsel güç-
te etkisini beden eğitimi hareketleriyle 
sağlayabiliriz.” diye konuştu. 

SIRASINA UYMALIYIZ
Sporun fiziksel eğitimine değinen 

Pepe, “Bireylerin fiziksel gelişimlerine 
katkıda bulunmak yalnız beden eğitimi-
ne özgü bir amaçtır. Hareket sisteminde 
aktif olarak kaslar pasif olarak ise ke-
mikler oluşturur. Sporda fiziksel amaçta 
sağlık için hareketlerin sıralanış biçimi 
ve organizasyonu çok önemli. Egzersiz 
yaparken veya vücut ağırlıklı çalıştığımız 
zaman sporun egzersizlerin sırasına uy-
mamız önemlidir.” İfadelerini kullandı.

DAYANIKLILIK ÖNEMLİ
Sporun fiziksel rolünden de bahse-

den Hamdi Pepe, “Ülkemizi de etkisi 
altına alan virüsün vücutta dayanıklı-
lığı ve direnci kırma da büyük rolü var. 
Buna karşılık kassal dayanıklılık da 
uzun süre kendimize eziyet bir biçim-
de kısıtlı imkanlar içinde kendimizi çok 
zorlamamalıyız. Fiziksel olarak da spo-
ra çok yüklenmeden verimli bir şekilde 
uygulayabiliriz. Biyolojik açıdan ise 
kuvvete yönelik çalışmalarda direnciniz 
kadar ağırlık kaldırma olanağınız olma-
lı. Sporda dayanıklılığın önemine dikkat 
etmeliyiz. Kasların yorulmasını en aza 
indirgemeliyiz. Nefes akışını en doğru 
bir şekilde ayarlayıp yorulmayı erteleye-
biliriz. Spor yaparken virüsünde etkisiyle 
direnç konusunda biraz eksiklik yaşaya-
biliriz ancak vücut koordinasyonumuz 
ve dengemizle birlikte bunu aşabiliriz.” 
İfadelerini kulandı.

SABAH VE AKŞAMÜSTÜ
Hangi aralıkta spor yapılması konu-

sunda da açıklama yapan Hamdi Pepe, 
“İnsan sağlığı açısından sabah aç karna 
spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sa-
bah yapamayanlar için ise akşamüstü 
uygun bir saatte yapabilirler ama yine aç 
karna olmasını tavsiye ederiz. Beslenme 
konusunda ise bol su içmeleri ve düzenli 
yemek yemeleri gerek. Bağışıklık siste-
minin güçlü olmalarını istiyorlarsa bes-
lenmelerini kısıtlayamayız ama dikkatle 
yemek yemelerini tavsiye eder spordan 
sonrada çok yememelerini öneririz.” 
diye konuştu.

DÜZENLİ ÇALIŞMALIYIZ
Koronavirüs nedeniyle evde spor 

yapma olayına değinen Selçuk Üniver-
sitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı 
Hamdi Pepe, “Evde spor yapıyorsak 
uygun bir saat belirlemeli ve düzenli 
bir şekilde çalışmalıyız. Vücut kapasi-
temiz üzerine çıkmadan direncimiz ka-
dar sporumuzu yapmalıyız. Bağışıklık 
sisteminde koordinasyonu sağlayıp ona 
uyu besin takviyelerini almalıyız. Spora 
başlarken ısındıktan sonra egzersiz ku-
rallarına uymalıyız. Egzersiz kurallarında 
boyundan başlayıp ayak bileklerimizde 
biten egzersiz sırasına uymalıyız. Eğer 
uymazsak kasların erken yorulmasına 
vücudun kasılmasına ve erken yorulma-
ya neden oluruz.” dedi.   

BESLENMEYE DİKKAT
Düzenli olarak spor yapanlar hakkın-

da da bilgi veren Hamdi Pepe, Düzenli 
spor yapanları evde imkanı olmayanlar 
için bu süreç biraz zorlu geçebilir. Ama 
kendilerine uygun bir beslenme ve uy-
gun bir spor organizasyonu sağlayabilir-
lerse üstesinden kolaylıkla gelebilirler. 
Evde mekanizması olanlar için ise ısın-
malarını çok iyi yapmalarını söyleyen 
Pepe, beslenmelerine de dikkat etmeleri 
gerektiğini ve uygun programlar dahilin-
de çalışmalarını” söyledi.  n İLHAN ATLI

1922 Konyaspor’u 
virüs durdurdu  

Sezonun ilk yarısında kötü sonuçlar alan ve düşme 
hattında devreyi tamamlayan 1922 Konyaspor, ligin 
ikinci yarısında adeta uçuşa geçti. Yavru Kartal üst üste 
aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşırken, 
virüs nedeniyle yükselişine ara vermek zorunda kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta  mücadele eden 1922 Kon-
yaspor sezonun ikinci yarısında  ilk yarıdaki başarısız 
performansının tam tersi bir görüntü ortaya koyuyor.  
Son olarak sahasında Sancaktepe FK’yı 2-1 mağlup 
eden yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki çıkışını sürdür-
dü. Ancak  yeşil-beyazlı ekip Korona virüs nedeniyle 
liglere ara verilmesi ile birlikte bu başarılı çıkışa biraz 
ara vermek zorunda kaldı. Sezonun ilk yarısını 14 pu-
anla düşme hattında tamamlayan Yavru Kartarda radi-
kal kararlar alınmıştı. Genel kurul süreci yaşayan pilot 
takımda başkanlığa yeniden Zahir Renklibay seçildi. 
Renklibay, takımı Salih Eken’e emanet ederken, teknik 
heyette de değişiklikler yaptı ve Ahmet Ergün, Kaya Ta-
rakçı gibi camianın tanıdık simalarına görev verdi. 1922 
Konyaspor’da yapılan bu değişikler etkisini ikinci yarının 
başlamasıyla gösterdi. İlk yarıyı 14 puanla düşme hat-
tında tamamlayan temsilcimiz, yönetim ve teknik direk-
tör değişikliğinin ardından ikinci yarıda çıktığı 11 maçta 
19 puan toplayarak 33 puana kadar yükseldi.

1922 Konyaspor, iç sahada rakiplerine geçit vermi-
yor. Salih Eken’in öğrencileri, Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadı’ndaki yenilmezlik serisini de 7 maça çı-
kardı. Yeşil-beyazlı ekip, 24 Aralık 2019 tarihinde 3-1’lik 
Hekimoğlu Trabzon yenilgisinin ardından bir daha saha-
sında mağlup olmadı. Sahasında gollü bir dönemden 
geçen pilot takımda, son 4 iç saha maçında 11 kez ağla-
rı havalandırdı. Morallerin yerinde olduğu Yavru Kartal,  
eretlemenin erdından ligin 29. haftasında  Zonguldak 
Kömürspor ile karşılaşacak.  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.H. TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 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 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMED SF 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların yaşam tarzı çok kısa süre içinde değişti. Milyonlarca insan sosyal izolasyon 
ve karantinaya mecbur kalırken evde yaşam hareketsizlik riskini de ortaya çıkardı. Selçuk Üniversitesi Dekan 
Yardımcısı Hamdi Pepe, evde egzersiz yapmanın ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkat çekti

Sarayönü’nün onur mücadelesi yarıda kaldı
Bölgesel Amatör Lig kurulduğun-

dan beri bu ligde mücadele eden ve 
bu sezon düşme hattında yer alan 
Sarayönü Belediyespor’un onur mü-
cadelesi virüs nedeniyle yarım kaldı.

Sarayönü Belediyespor Teknik 
Direktörü Niyazi Kart, büyük imkan-
sızlıklar içerisinde takımı ligde tutma-
ya çalıştıklarını ve onur mücadelesi 
verdiklerini söyledi. Teknik Direktörü 
Niyazi Kart yaptığı açıklamada, “Bu 
takım 2. Amatör Küme’de kapanma-
ya yüz tutmuşken memleket sevda-
lıları olarak bu yola baş koyduk ve 
Sarayönü Belediyespor’u yeniden 
ayağa kaldırmak için büyük çaba har-
cadık. Bu yolda büyük fedakarlıklarda 
bulunduk. Gecemizi gündüz ettik. 
Maddi manevi her şeyimizi ortaya 
koyduk. O günlerden bugünlere ka-
dar birçok başkan ve yönetici büyük 
emekler sarf etti. Kendimizi Sarayönü 
Belediyespor’a adayarak çok büyük 
zaferlere de imza attık. Kapanmasın 
diye 2. Amatör Küme’den aldığımız 
takımı kısa bir süre içerisinde Süper 

Amatör Lig’e taşıyarak Sarayönü 
Belediyespor’u terfi maçlarına kadar 
götürdük. 2010 yılında kurulan Böl-
gesel Amatör Lig’in kurucu takımla-
rından olduk.” dedi. Sarayönü Bele-
diyespor’un ciddi bir marka değerine 

sahip olduğunu kaydeden Kart, “10 
yıldır mücadele ettiğimiz Bölgesel 
Amatör Lig’de fırtınalar estirdik. Ken-
dimizden kat kat üstün il takımlarına 
diz çöktürdük. Bütçelerine yetişme-
yeceğimiz takımların korkulu rüyası 

olduk. Birçok sezon şampiyonluğu 
birkaç puanla kaçırırken 2015-2016 
sezonunda Bölgesel Amatör Lig 
şampiyonu olduk. Bugün Türkiye’nin 
hangi iline giderseniz gidin Sarayönü 
Belediyespor’u bilirler. İlçemizin adı-

nı ve takımımızı çok büyük bir marka 
yaptık.” şeklinde konuştu.

Sadece iyi günlerde değil zor 
zamanlarda da destek görmeyi um-
duklarını ancak yalnız kaldıklarını 
ifade eden Kart, şunları söyledi: “Bu 

sezon yaşadığımız büyük sıkıntılar 
neticesinde şu anda bulunduğumuz 
durum bizleri derinden yaralıyor. 
Futbolda şampiyonlukta var, küme 
düşmekte var ama bizi üzen nokta sa-
hipsiz kalmak. Bu takım sadece bizim 
değil. Sokağındaki vatandaşından en 
tepedeki yöneticisine kadar herkesin. 
Tarihi büyük başarılarla dolu olan 
ve taraflı tarafsız herkesin saygısını 
kazanan takımımızı ligde tutmak için 
bugünlerde onur mücadelesi veriyo-
ruz. Sarayönü Belediyespor, Sarayö-
nü için çok büyük bir değerdir. Belki 
bugün bu anlaşılamıyor olabilir ancak 
bir şeyleri kaybettikten sonra bunun 
asıl değeri anlaşılacaktır. Önümüzde 
dört hafta kaldı ve ligi Ereğlispor’un 
üzerinde tamamlayabilmek için teri-
mizin son damlasına kadar mücadele 
edeceğiz. Ben buradan sonuna ka-
dar mücadele eden oyuncularımı da 
tebrik etmek istiyorum. Allah’tan bir 
mani gelmezse ben takımımızı ligde 
tutacağımıza da sonuna kadar inanı-
yorum.” n SPOR SERVİSİ

Hamdi Pepe



Spor camiasının koronavirüs mücadelesi
Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol 

başta olmak üzere 62 spor federasyonu 
aldığı birçok önlemle yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı mücadelesini sürdürü-
yor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 
19 Mart’ta önlemler kapsamında futbol, 
basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin 
ertelendiğini ilan etti. Bütün spor branşla-
rında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar 
durduruldu. Sporcular ve kulüp yöneticile-
ri, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs 
riskine karşı belirlenen 14 kurala uyulması 
çağrısında bulundu “Evde kal Türkiye” 
çağrısına futbol, basketbol ve bütün spor 
federasyonları ve sporcular destek oldu

Türkiye’de, başta futbol, basketbol, 
voleybol, hentbol olmak üzere 62 spor 
federasyonu aldığı birçok önlemle yeni 
tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücade-
lesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 12 Mart’ta yapılan toplan-
tıda alınan kararlar kapsamında öncelikle 
spor müsabakalarının nisan ayı sonuna 
kadar seyircisiz oynanacağı bildirildi. Ge-
lişmeler üzerine 19 Mart Perşembe günü 
Ankara’da Türkiye Futbol Federasyonu, 
Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye 
Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği 
Vakfı başkanlarıyla bir araya gelen Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, önlemler kapsamında futbol, 
basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin 
ertelendiğini ilan etti. 

Bakan Kasapoğlu, “Sayın Cumhur-
başkanı’mızın başkanlığında gerçekleşti-
rilen Koronavirüs Değerlendirme Toplan-
tısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler 
neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol 
ve futbol liglerinin tamamının salgına 

yönelik alınan tedbirler kapsamında erte-
lenmesine karar verilmiştir.” açıklama-
sını yaptı.  Sporda birçok tedbirin hayata 
geçirildiğini belirten Kasapoğlu, “Liglerin 
seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde 
sadece bir vaka varken aldık. Avrupa’da 
bu kararı vaka sayısına göre en erken alan 
ülkeyiz. Tedbiren uygulanan bu karar, ko-
ronavirüs pandemisinin geçtiğimiz haftaki 
yayılım durumu neticesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarımızla sürekli istişareler içerisin-
de alınmıştı.” ifadelerini kullanmıştı. 

SPOR CAMİASINDAN SAĞLIK 
BAKANLIĞI’NIN BELİRLEDİĞİ 

14 KURALA UYULMASI ÇAĞRISI 
Spor camiasında sporcular ve kulüp 

yöneticileri, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine 
karşı belirlenen 14 kurala uyulması çağrı-
sında bulundu. Beşiktaş, Sivasspor ve An-
talyasporlu futbolcuların yanı sıra farklı 
branşlardan birçok sporcu, spor kulübü ve 
teknik adam, salgına karşı etkili mücadele 
için başlatılan “Evde kal Türkiye” çağrısı-
na destek oldu.  Evde kalan vatandaşlar 

için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar 
yapan sporcular ve antrenörleri, vatan-
daşların evde hareketsiz kalmayıp spor 
yaparak enerji bulmaları için teşvikte bu-
lundu. “Evde bulunduğunuz süre içerisin-
de, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 
tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren 
ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazır-
lanan her yaşa uygun 900’e yakın fiziksel 
aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, 
görme, işitme engelli egzersiz videoları 
ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen 
‘HisApp’ uygulaması ile evlerinizde hare-
ketsiz kalmayın.” duyurusu yapıldı.  

FEDERASYONLARIN ÖNLEMLERİ
Federasyonların, hizmet binaları, spor 

salonları, statlar virüse karşı dezenfekte 
edildi. Sporcular ve çalışanlar Sağlık Ba-
kanlığının ilan ettiği 14 kurala uymaları 
konusunda uyarıldı. Önlemler kapsamın-
da, spor merkezlerine dezenfektanlar yer-
leştirildi, maskeler dağıtıldı. Güreş, halter, 
judo, atletizm, cimnastik başta olmak 
üzere 62 spor branşında yurt içi ve yurt dışı 
organizasyonlar durduruldu. Yurt dışında 

kampta bulunan milli sporcular ivedilikle 
Türkiye’ye getirildi ve 14 gün kuralına göre 
gözetim altında tutularak virüsle ilgili bü-
tün testlerden geçirildi. Birçok spor branşı-
nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota veren 
son Avrupa ve dünya organizasyonları iptal 
edildi, yahut ertelendi. Bu kapsamda, Tür-
kiye’nin ilk kez 31 Mart-7 Nisan tarihlerin-
de Antalya’da ev sahipliği yapması plan-
lanan 2. Down Sendromlular Dünya Spor 
Oyunları (Trisome Games 2020) da 19-26 
Ekim tarihlerine alındı. 

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 
şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bi-
siklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 
4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5, 
karatede 5 kota ve voleybolda 12 olmak 
üzere toplam 11 branşta 58 sporcuyla kota 
kazandı. Halter, judoda ve diğer branşlar-
da kota sınırındaki birçok milli sporcu kota 
mücadelelerinin yapılmasını bekliyor. 

FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL 
TAKIMI’NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Öte yandan Fenerbahçe Beko Erkek 
Basketbol Takımı’nın bazı oyuncu ve idari 
kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu. 
Daha sonra ise sarı-lacivertli kulüpten 
yapılan açıklamada, oyuncuların ve idari 
ekibin gerekli testlerden geçtiği bildiri-
lerek, “Hiçbir oyuncumuzda hastanede 
yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo 
söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız 
ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında 
tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığımızdan ge-
lecek test sonuçları sonrasında kamuoyu-
na yeni bir açıklama yapılacaktır.” denil-
di.  Kulüpler, spor adamları ve sporcular, 
Fenerbahçeli basketbolculara “geçmiş 
olsun” mesajları paylaştı.  n AA

Süper Lig için verilen tarih destek görmedi
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet 

Sepil, liglerin yeniden başlama tarihi 
olarak 17 Nisan ya da Nisan’ın son 
haftası nı gösterdi. Ancak spor ca-
miasında 17 Nisan tarihinde liglerin 
başlaması öngörüsü gerçekçi bulun-
madı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Spor Hekimi Sarper Çetinkaya 
henüz tahmini bir takvimin olma-
dığını, öngörülerin geçekçi görün-
mediğini söyledi. Sürecin uzaması 
durumunda futbolcuların he ne kadar 
evde çalışsa da genel vücut kondüs-
yonunda düşme olacacağını belirten 
Çetinkaya, “Liglerin tekrar başlama-
sına karar verdiğiniz anda en az 2-3 
hafta bir hazırlık sürecine ihtiyacımız 
var. Oyuncuların eskisine yakın per-
formansı yakalayabilmesi için bu sü-
rede bir hazırlık mecbur. Kondüsyon 
sıkıntısı olacağı gibi sakatlık riskleri 
de artıyor. Oyuncuları hazır olmadan 
90 dakikaya zorlarsanız 8 haftalık dö-
nemde sezonu kapatan çok oyuncu 
olur. Zaten bütün bunlardan önce bu 
virüs problemini bu kadar kısa süre-

de çözemeyeceğimiz bir gerçek. 17 
Nisan’da ligleri başlatacağız derseniz 
yarından itibaren 60-70 kişilik bir gru-
bu tesislerde toplamanız gerekiyor. 
Bu da çok büyük risk. Antrenmanlar 
yakın temas gerektiriyor. Bu kaygı 
ortamında oyuncuları futbola adap-
te edemezsiniz. Sanki 1 ay sonra bu 
sorun ortadan kalkacak ve biz takvimi 
yetiştirme düşüncesinde olacağız. Bu 
gerçekçi değil. Ben kısa süre içerisin-
de futbol açısından işlerin rayına gire-
ceğini düşünmüyorum” dedi.

MEHMET SEPİL NE DEMİŞTİ?
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe 

Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ku-
lüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin 
başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka 
bir şeyin konuşulmadığını belirterek, 
“Play-off sistemini veya başka bir 
şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig 
oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere 
göre avantajımız var” dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe 
Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) salgını 
kapsamında alınan kararlar doğrul-

tusunda 27 Mart Cuma gününe kadar 
antrenman yapmayacaklarını söyle-
di. Sepil, yaptığı açıklamada, yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) salgını 
kapsamında Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun (TFF) aldığı ligleri erteleme 
kararının ardından tüm futbolcuları 

evlerine gönderdiklerini, takımda yurt 
dışına gitmek istediğini söyleyen her-
hangi bir ismin olmadığını açıkladı.

Evlerinde izole durumda bulunan 
teknik ekip ve futbolcularla bu sabah 
bir telekonferans yaptıklarını kayde-
den Sepil, “27 Mart’a kadar idmanla-

ra çıkmama kararı aldık. Tüm futbol-
cuların özellikle İzmir’i çok bilmeyen 
yabancı oyuncuların talepleri halinde 
ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her 
akşam futbolcuları konuşma grubu 
aracılığıyla Türkiye’de olan bitenleri, 
vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce ola-
rak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27 
Mart’a kadar izolasyonda tutacağız. 
Bu tarihten 1 gün önce yine duruma 
bakacağız” diye konuştu.
“GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLARDA 

FUTBOL TAKIMLARI DA BU 
TESTLERİ YAPTIRACAK”

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı ola-
rak liglere başlangıç tarihini 17 Nisan 
haftası olarak önerdiklerini hatırlata-
rak, “TFF bu konuda henüz açıklama 
yapmadı. Eğer bu tarihte başlayacak-
sak antrenmanlara 27 Mart’ta başla-
manın uygun olduğunu düşündük” 
açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takı-
mı’ndaki bazı oyuncularda ve idari ça-
lışanlarda görülen şüphe üzerine test 
yapıldığını söyleyen Sepil, “Gerekli 
görülen durumlarda futbol takımları 

da bu testleri yaptıracak” ifadelerini 
kullandı.

“DİĞER ÜLKELERE GÖRE 
AVANTAJIMIZ VAR”

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı top-
lantısında ligin başlangıç tarihini 
tartıştıklarını, başka bir şeyin ko-
nuşulmadığını belirterek, “Play-off 
sistemini veya başka bir şeyi tartış-
madık. UEFA, Türkiye’nin ev sahipli-
ğindeki Şampiyonlar Ligi Finali’ni 27 
Haziran’da oynatmayı planlıyor. Bu 
henüz Türkiye için telaş oluşturacak 
bir tarih değil. Ligde 8 maçımız, kupa-
da 2 karşılamamız kalmış durumda. 
Ligdeki 18 takımdan 2’si fazla maç 
yapacak. O nedenle hızlandırılmış bir 
lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülke-
lere göre avantajımız var” ifadelerini 
kullandı. Salgının finansal boyutla-
rının da çok büyük olacağını kayde-
den Sepil, “Kulüpler ve futbolcular 
yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu 
süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak 
takip edeceğiz. Bu noktada FIFA’nın 
alacağı kararlara bağlıyız” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
geçmiş olsun mesajı  

TFF Süper Lig takımlarından Galatasaray’da yeni tip 
salgın olan koronavirüs paniği yaşanıyor. Galatasaray’ın 
ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albay-
rak’ın yaptıkları Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklan-
dı. Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada “İkinci 
Başkanımız Sn. Abdürrahim Albayrak’ın bir süredir devam 
eden şikayetleri üzerine yapılan kontroller sonucunda 
Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.” denildi. 
Süper lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor ise resmi 
sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü’ne geçmiş 
olsun mesajı yayımladı. Mesajda “Galatasaray Kulübü 2. 
Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın 
Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle 
öğrendik. Sayın başkanın ve değerli eşinin bu badireyi at-
latacağına eminiz. Dualarımız sizinle.” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Futbolcular çalışmalarını 
evde devam ettiriyor  

Futbola verilen korona virüs arasında birçok takım 
futbolcularına verdiği bireysel programlarla antrenman 
eksiği oluşmasını engellemeye çalışırken, Yeni Malat-
yaspor ise futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını 
İnternet üzerinden takip ediyor.

Hayatın durduğu Türkiye’de liglerin ne zaman başla-
yacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor’da teknik 
heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel prog-
ramlar hazırladı.

Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük 
programlar hazırlayan Hikmet Karaman ve ekibi bu çalış-
maları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü 
olarak takip ediyor.

Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya 
çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine İnter-
net üzerinden yapılıyor.

Yeni Malatyaspor’un ne zaman toplanacağının ise 
ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi. n İHA

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

SPOR TOTO
SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Belirsizlik sürüyor
Süper Lig’in ne zaman kaldığı yerden devam edeceği, kulüplerin ne zaman yeniden antrenmanlara 

başlayacağı konularında belirsizlik sürüyor. Bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı 
hazırlıklarına başlayacak olan Konyaspor, belirsizlik nedeniyle çalışmaları yeniden erteledi

Koronavirüs paniği ülkemizde etkisini 
sürdürmeye devam ediyor. Tüm orga-
nizasyonları derin bir şekilde etkileyen 
salgın virüs futbol camiasını da düşündü-
rüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip Koronavirüs (Covid-19) spor camiasın-
da da büyük sıkıntılara yol açıyor. Geçen 
hafta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir baş-
kanlığında Ankara’da kulüp başkanlarıyla 
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan 
alınan ortak kararla Kasapoğlu, ligleri 
ertelemişti. Liglerin ertelenmesinin ar-
dından nihai bir karar çıkmadı. Sadece 
liglerin ertelendiğini açıklanmasının ar-
dından takımların, ne zaman antrenman 
yapacağı ne zaman toplanacağı konusun-
da ne yapacakları konusunda takımlara bir 
bilgi verilmedi. Liglerin ertelenmesinin 
ardından bugün antrenman yapması bek-
lenen Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor nihai bir karar çıkmaması ve 
futbolcuların tedirginliğinin ardından ant-
renmanı Perşembe gününe erteledi.

AÇIKLAMA GELMEDİ
TFF’nin ligleri ertelemesinden sonra 

futbolcular evde antrenmanlarını sürdü-
rüyordu. Kesin olarak bir kararın verilme-
mesinin ardından takımların hafta antren-
manlara başlanması bekleniyordu. Ancak 
Federasyonun liglerin sadece ertelediğini 
açıklaması ve belirli bir tarih vermemesi, 
ne zaman başlayacağı veya başlama-
yacağıyla ilgili bir açıklama yapmaması 
kulüpleri sıkıntıya sokmuş durumda. Ül-
kemizde vakaların ve ölüm oranın artması 
da futbolcularda panik uyandırmış vaziyet-

te. Konu hakkında futbolculara bilgi veren 
Konyaspor yönetimi futbolculara gereken 
desteği ve motivasyonu sağlamış olsa da 
ligler konusunda nihai bir karara verilme-
mesinin ardından bugün yapacağı ant-
renmanı da Perşembe günü saat 18.00’e 
aldı. Liglerin ne zaman başlayacağı veya 
aksi bir karar ile ne yapılacağı hakkındaki 
açıklamanın ise ne zaman yapılacağı me-
rakla bekleniyor.

KONYASPOR: ‘OKUL HER YERDİR’
Koronavirüs nedeniyle okulların er-

telenmesin ardından dün uzaktan eğitim 
başladı. Okulların yeni tip salgın virüs 
geçene kadar insan sağlığını korumak 
amacıyla uzaktan görülecek olan eğitim-
de öğrenciler dün ilk eğitimlerini internet 
başından aldı.

Tüm dünyada yaygınlaşan ve ciddi can 
kayıplarına yol açan koronavirüs salgını 
öğrencilerin eğitim hayatını da etkiledi. 
Geçen hafta salgın nedeniyle eğitim-öğre-
tim hayatına ara verilmişti. Belirli taslağın 
oluşturulmasından sonra ise eğitime dün 
uzaktan bir şekilde tekrardan başlandı. 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor ise dün başlayan eğitimle ilgili bir 
paylaşımda bulundu. Konyaspor’un resmi 
sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım 
ise büyük alkış topladı. Paylaşımda Ha-
babam Sınıfı Tatilde repliği canlandırıldı. 
Mahmut Hoca karakterini oynayan Münir 
Özkul’un “Okul sadece 4 bir yanı duvarlar-
la çevrili tepesinde damı olan yer değildir. 
Okul her yerdir” repliğini resmi sosyal 
medya sitesinden paylaştı. Paylaşımdan 
sonra ise Konyaspor’un bu paylaşımı bü-
yük ilgi gördü.  n SPOR SERVİSİ

RPS


